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APRESENTAÇÃO 

Desde a sua criação em 1948, a Organização Mundial da Saúde 

temparticipado ativamente da promoção e proteção de bons níveis de saúde em 

nível mundial, executando sua função normativa como a implementação de 

políticas de medicamentos nacionais composta por cinco premissas principais: 

política, acesso, qualidade, segurança e uso racional de medicamentos. 

A Política Nacional de Medicamentos, em vigor com a Portaria nº 3.916 por 

1998, tem como propósito “garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade 

destes produtos, a promoção do uso racional e o acesso da população àqueles 

consideradas essenciais”. Os Medicamentos Essenciais são aqueles considerados 

básicos e indispensáveis para atender a maioria dos problemas de de saúde da 

população. 

Com base nessa proposta temos nosso elenco de medicamentos 

padronizados na instituição com o objetivo de adquirir produtos com comprovado 

valor terapêutico e diminuir o número de medicamentos em estoque para otimizar 

seu controle e racionalizar seu uso. 

Sendo assim, o Guia Farmacêutico do Hospital Santa Izabel chega em 2019, 

representando o trabalho consolidado dos membros da Comissão de Farmácia e 

Terapêutica (CFT) e consultores farmacêuticos e médicos com proposta de roteiros 

terapêuticos visando orientar a equipe de saúde. 

As fichas técnicas dos medicamentos foram revisadas e as informações 

referentes à bibliografia utilizada disponibilizada, de modo a informar com 

transparência a origem das informações, além de facilitar a busca por dados 

complementares. 

Cabe ao profissional no ato da prescrição, assegurar-se de que aquele (s) 

medicamento(s) consta(m) no Guia Farmacoterapêutico, pois nele se apresenta os 

medicamentos padronizados e a instituição tem o compromisso de manter para 

dispensação os produtos nele constantes. 

Este guia também agrega valores no que se refere à orientação quanto aos 

uso de medicamentos, prestando-se a dirimir dúvidas a todos os profissionais de 

saúde no que abrange seu preparo, armazenamento, administração e 

monitorização. 

Convém salientar que produções desta natureza nunca são encerradas, 

cabendo revisões periódicas de atualização das informações nela contidas, inclusão 

ou exclusão de medicamentos, atualização da didádica e educação continuada.
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ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ºC - graus centígrados 

AD - Água Destilada 

AIT- Acidente Isquêmico Transitório 

ASCVD-  Atherosclerotic Cardiovascular 

Disease, ou Doença Cardiovascular 

Aterosclerótica 

AVC- Acidente Vascular Cerebral 

BCG - Bacillus Calmette - Guérin 

BIC - Bomba de Infusão Contínua 

C.: - Concentração 

CFT - Comissão de Farmácia e 

Terapêutica 

CK- Creatinoquinase 

ClCr - Clearence de Creatinina 

Cm- Centímetro 

CMV-Citomegalovírus 

CPK- Creatinofosfoquinase 

CVVH - Continuous Venovenous 

Vemofiltratio, ou hemofiltração 

venovenosa contínua 

CVVHD- Continuous veno-venous 

hemodialysis, ou Hemodiálise Veno-

Venosa contínua 

CVVHDF - Hemodiafiltração Veno - 

Venosa Contínua 

ECG - Eletrocardiograma 

FEVE - Fração de Ejeção do Ventriculo 

Esquerdo 

HD – Hemodiálise 

HDL- Lipoproteínas de Alta Densidade 

HIV - Human Immunodeficiency 

Virus, ou vírus da imunodeficiência 

humana 

HNF - Heparina Não Fracionada 

HSI- Hospital Santa Izabel 

HVS - Vírus Herpes Simplex 

IAM - Infarto Agudo do Miocárdio 

IAMCST - Infarto Agudo do Miocárdio 

com supra ST 

IAMSST - Infarto Agudo do Miocárdio 

sem supra ST 

IC - Insuficiência Cardíaca 

ICP - Intervenção Coronariana 

Percutânea 

LDL- Lipoproteínas de Baixa 

Densidade 

Kg - Quilograma 

m² - Metro quadrado 

m³ - Metro cúbico 

MAR- Medicamentos de Alto Risco 

Máx- Máximo  

mEq – Miliequivalente 

MIC- Concentração Mínima Inibitória 

Mín- Mínimo 

mm³ - Milimetros cúbicos 

mmoL - Milimol 

MRSA - Methicillin - Resistant 

Staphylococcus Aureus, ou 

Staphylococcus Aureus Resistente à 

Meticilina 

MSSA - Methicillin - Susceptible 

Staphylococcus Aureus, ou 

Staphylococcus Aureus Sensíveis à 

Meticilina 
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NOAC- New Oral Anticoagulants, ou 

Novos Anticoagulantes Orais 

PAM- Pressão Arterial Média 

PSA - Prostate - Specific Antigens, ou 

antígenos específicos da próstata 

PVC - Policloreto de Polivinila 

RAM - Reação Adversa a 

Medicamentos 

RCP- Reanimação Cardiopulmonar 

RL – Solução de Ringer Lactato 

RNI - Razão Normalizada 

Internacional  

SUBCUTÂNEO - subcutâneo  

SF0,9% - Solução Fisiológica 0,9% 

SG5% - Solução Glicosada 5% 

SG10% - Solução Glicosada 10% 

SNC - Sistema Nervoso Central 

TEP - Trombo Embolismo Pulmonar 

TFG - Taxa de Filtração Glomerular 

TGO - Transaminase Glutâmico 

Oxalacética 

TGP - Transaminase Glutâmico 

Pirúvica 

TP- Tempo de Protrombina 

TTPa- Tempo de Tromboplastina 

Parcial Ativada 

TVP - Trombose Venosa Profunda 

UI- Unidade de Internação 

UTI- Unidade de Terapia Intensiva 

≥ - Maior igual a 

≤ - Menor igual a 

 

 

FIGURAS 

 

- Medicamentos contraindicados via sonda 

 

 

- Medicamentos contraindicados ou de uso criterioso durante a 

amamentação (consultar ao final de cada monografia a categoria de 

risco) 

 

 

 

- Medicamentos perigosos na gravidez (consultar ao final de cada 

monografia a classificação de risco)
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ORIENTAÇÕES PARA LEITURA 

 

Nesta edição você encontrará a relação de medicamentos padronizados do 

Hospital Santa Izabel, organizada em ordem alfabética de nome genérico, segundo 

as normas da Denominação Comum Brasileira e Denominação Comum 

Internacional, e por classificação terapêutica. 

Cada ficha contém: 

 - Nome genérico (nome fantasia) 

 - Princípio ativo 

 - Classe terapêutica (sub-classe) 

 - Apresentação (concentração, forma farmacêutica, volume, código do 

produto) 

 - Via e formas de administração  

 - Posologia (indicação, dose frequência, duração) 

 - Ajuste posológico (renal, hepático, idade ou medicametos em uso 

concomitante) 

 - Quando parenteral: tempo de administração, soluções e volumes 

compatíveis, estabilidade, recomendações específicas para o preparo e 

armazenamento, medicamentos incompatíveis em administração em Y 

 - Reações adversas (mais comuns) 

 - Interações (quando contraindicação) 

 - Parâmetros de monitorização 

 - Observações 

 - Referencial 

 

Traz informações e orientaçõessobre o uso intra - hospitalar e ambulatorial, 

tipos de receituários, quais os medicamentos sujeitos a controle especial (Portaria 

nº344/1998), conceitos de farmacovigilância, critérios de padronização e 

despadronização de medicamentos, se éantimicrobiano de uso liberado, restrito 

(controlado ou sob autorização do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar) e 

documentação necessários para prescrição (exemplo, fluxo para prescrição de não 

selecionado, antirretrovirais, tuberculostáticos). 
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SERVIÇO DE FARMACOVIGILÂNCIA 

 

Tem como objetivo principal reduzir as incidência de doenças ou mortes 

associadas ao uso dos medicamentos, através da detecção precoce, avaliação, 

compreensão e prevenção de reações adversas ou quaisquer problemas 

relacionados a medicamentos.  

 

O que notificar? 

 

 Reação Adversa a Medicamentos (RAM); 

 Queixa Técnica de medicamentos e materiais; 

 Erro de medicação. 

 

 

 

Quem deve notificar? 

Todos os profissionais de saúde. 

 

 

Quando notificar? 

Um evento adverso pode ser observado e relatado, em qualquer local onde exista 

um paciente, um profissional da área de saúde e um medicamento ou material 

utilizado para cuidados para a saúde. 

 

 

Reação Adversa a Medicamentos 

Qualquer resposta prejudicial ou indesejável e não 
intencional que ocorre com medicamentos em 

doses normalmente utilizadas em seres humanos 
para profilaxia, diagnóstico, tratamento de doença 

ou para modificação de funções fisiológicas. 

Queixa Técnica 

Qualquer suspeita de alteração/irregularidade de 
um produto relacionada a um afastamento dos 
parâmetros de qualidade necessário para o bom 

funcionamento de um medicamento/ 
equipamento.  

Erro de Medicação 

Qualquer evento evitável que, de fato ou 
potencialmente, pode levar ao uso inadequado de 

medicamento. Pode ou não lesar o paciente. 
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Como notificar? 

 

No MV Qualidade que está disponível em todas as áreas de 

trabalho dos computadores do Hospital Santa Izabel 

 

 

Início 

Identificar sinais 
e sintomas 

suspeitos de 
RAM 

Identificar eventos 
(Erro de 

Dispensação, 
Prescrição, 

Administração e 
falha terapêutica) 

Fazer Login no 
MV qualidade 

(usuário: 
matrícula e 

senha pessoal) 

Escolha o setor 
da ocorrência 

Em  tipo de 
ocorrência escolher 
Farmacovigilância, 

Medicação ou 
Queixa técnica 

Farmacovilância 

Escolha a ocorrência: 
Falha terapêutica; 
Reação adversa a 
medicamentos ou 
Reação alérgica 

Medicação 

Escolha a ocorrência: 

Erro de administração; Erro de 
aprazamento; Erro de 

dispensação; Erro de preparo 
ou Erro de prescrição 

Registre um 
breve título 

sobre o 
assunto 

Descreva de forma 
detalhada o evento 

identificado. Preencha 
os campos obrigatórios 

Clique em 
salvar e 

conclua a sua 
notificação 

Queixa técnica 

Escolha a ocorrência: Relacionado a 
equipamento; Relacionado a 

equipoamento biomédico; Relacionado a 
material médico-hospitalar; Relacionado a 
medicamento ou Relacionado a produto 

do gênero 

Identificar desvio 
de qualidade de 

material e 
medicamento 
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Quais são os graus de severidade de uma RAM? 
 

LEVE: não requer tratamentos específicos ou antídotos e não é necessária a 

suspensão do medicamento; 

 

MODERADA: exige modificação da terapêutica medicamentosa, apesar de não ser 

necessária a suspensão do medicamento agressor. Pode prolongar a hospitalização 

e exigir tratamento especifico; 

 

GRAVE: potencialmente fatal, requer a interrupção da administração do 

medicamento e tratamento específico da reação adversa, requer hospitalização ou 

prolonga a estadia do paciente já internado; 

 

LETAL: Contribui direta ou indiretamente para a morte do paciente. 

 

 

  

Notifique! 

Seu relato será usado de forma educativa para melhoria 

dos nossos processos. 
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PADRONIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS 

 

Objetivos: 

- Racionalizar o uso de medicamentos; 

- Adquirir produtos com comprovado valor terapêutico; 

- Diminuir o número de medicamentos em estoque para aumentar seu controle e 

agilizar a dispensação 

 

Critérios de padronização 

 

Fazem parte da padronização somente fármacos: 

 

- Devidamente autorizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 

exclusivamente de laboratórios farmacêuticos e fornecedores credenciados; 

O hospital não está legalmente autorizado a adquirir medicamentos 

importados que não possuem registro no Ministério da Saúde ou autorização 

especial para importação e que, consequentemente, não podem ser comercializados 

no Território Nacional. Ficando sua utilização sujeita a rotina de medicamentos de 

uso próprio, quando forem adquiridos pelo paciente ou familiar por acompanhante. 

 

- De comprovada eficácia terapêutica (quando inexistente, privilegiar os 

medicamentos com significativa experiência do emprego clínico); 

Quando medicamentos de igual eficácia, selecionar os de maior efetividade, 

com menor toxicidade relativa e maior comodidade de administração. E 

resguardando-se a qualidade terapêutica, padronizar os medicamentos levando em 

consideração o menor custo de aquisição, armazenagem, dispensação, controle e 

utilização. 

Limitar o número de apresentações àquelas que contemplam maiores 

possiblidades de aproveitamento do medicamento 

 

- Com formas farmacêuticas, apresentações e dosagens, considerando: faixa etária, 

comodidade posológica, facilidade para cálculo da dose a ser administrada e 

possibilidade de fracionamento de dose; 

 

- Preferencialmente com forma farmacêutica de liberação simples, exceto nos casos 

em que haja vantagens terapêuticas comprovadas com o uso de liberação 

prolongada e de associação medicamentosa; 
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- A inclusão de um novo medicamento deve estar atrelada à exclusão de um outro 

representante da mesma classe farmacológica, anteriormente padronizado 

 

- A inclusão de um novo medicamento sem a exclusão do representante de mesma 

classe farmacológica anteriormente padronizado somente se justifica quando: 

Medicamento apresenta uso terapêutico diferente ou adicional ao fármaco 

atualmente padronizado; 

A concorrência entre os diferentes fornecedores dos diversos princípios –

ativos de um mesmo grupo de medicamentos possibilitar a redução de custos de 

aquisição, armazenagem, dispensação e controle. 

 

- Evitar as associações medicamentosas, priorizando medicamentos com princípio 

ativo (monodroga), em que o médico possa associar os fármacos considerados 

necessários nas doses convenientes para cada caso; 

A padronização de associações de fármacos só se justifica quando a 

documentação clínica justifica o uso concomitante de mais de um fármaco;o efeito 

terapêutico da combinação é maior que a soma dos efeitos de cada um 

isoladamente; o custo da combinação é menor que a soma dos custos dos divesos 

produtos em separado e facilita a posologia para o paciente. 

 

- evitar como critério de inclusão a chamada “experiência clínica pessoal”, haja 

vista que ela possui reduzido poder em quantificar os reais benefícios dos 

medicamentos; 

- não padronizar fármacos com finalidade única de adquirir experiência com os 

mesmos 

- apresentar, obrigatoriamente, estudo farmacoeconômico e literatura indexada 

sobre o medicamento a ser padronizado 

 

Exclusão na padronização de medicamentos: 

Os fármacos serão excluídos quando: 

 

- não houver movimentação nos últimos doze meses (no que se refere a fármaco, 

dosagem e forma de apresentação) 

- não estiver sendo mais comercializados 

- mostrarem-se tóxicos ou eficazes 

- substitutos forem mais vantajosos 
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Alterações na padronização de medicamentos 

Sugestões de alterações na dosagem e forma de apresentação do fármaco deverão 

ser encaminhadas por escrito ao comitê, contendo justificativa e evidência clínica 

 

Prescrição de medicamento não-padronizado 

Para o fornecimento de medicamentos não-padronizados é obrigatório o 

preenchimento do documento de solicitação de compra com todas as justificativas 

necessárias, para posterior avaliação do Comitê de Padronização e assinatura da 

Superintendência Médica, sem as quais não será efetuada a compra 

 

O uso de medicamentos próprios do paciente só poderá ocorrer nas 

seguintes condições: 

- ser um não-padronizado 

- estar prescrito e identificado pelo médico como “medicamento do paciente” 

- ser administrado e checado pela enfermagem 

- o paciente ou familiar assinar o Termo de Responsabilidade pelo Uso de 

Medicamento Próprio, o qual será anexado ao prontuário do paciente 

 

O farmacêutico possui até 72 horas para validar o medicamento. Sua não 

validação dentro do prazo pré-estabelecido não impede sua administração pela 

equipe de enfermagem, exceto em casos de não integridade do medicamento 

 

Inclusão de solicitação de padronização de medicamentos ou materiais 

médico hospitalares 

 

1) Solicitar a padronização 

2) Preencher documento padrão institucional (anexados abaixo, para 

fornecedor e clinte interno) 

3) Encaminhar para um membro da CFT 
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Produtos para teste: após aprovação pela CFT, o produto será testado nas 

Unidades selecionadas com a emissão do Parecer Técnico (anexado abaixo). Sendo 

os critérios de avaliação são específicos de acordo com o material médico hospitalar 

testado 
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MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE 

ESPECIAL 

(Portaria nº 344/1998) 

 

Há necessidade do conhecimento dos documentos, impressos e da 

classificação dos medicamentos para o cumprimento da Portaria, tanto por parte do 

Farmacêutico como dos de mais profissionais envolvidos na prescrição. 

 

Classificação: 

 Lista A1 - medicamentos entorpecentes (ex.: alfentanila, fentanila, morfina, 

oxicodona, sufentanila): notificação de receita “A” 

 Lista A2 - medicamentos entorpecentes (ex.: codeína, nalbufina, tramadol): 

notificação de receita “A” 

 Lista A3 - medicamentos psicotrópicos: notificação de receita “A” 

 Lista B1 - medicamentos psicotrópicos (ex.: clobazam, clonazepam, diazepam, 

midazolam, tiopental, zolpidem): notificação de receita “B” 

 *o medicamento fenobarbital não necessita de Notificação de Receita “B” e 

deve ser prescrito na Receita de Controle Especial 

 Lista C1 - outros medicamentos sujeitos a controle especial (ex.: ácido 

valpróico, amitriptilina, carbamazepina, fenitoína, flumazenil, fluoxetina): 

receita de Controle Especial 

 Lista C2 - medicamentos retinoides de uso sistêmico: notificação de Receita 

Especial (retinoides de uso sistêmico) em duas vias acompanha do 

Termo de Consentimento Pós-informação em duas vias 

 Lista C3 - medicamentos imunossupressores (ex.: talidomida): notificação de 

Receita de Talidomida acompanhada do Termo de Esclarecimento em 

duas vias e Termo de Responsabilidade em três vias 

 Lista C4 - medicamentos antirretrovirais: Receita de Controle Especial 

acompanhada do Formulário de Solicitação de Medicamentos 

Antirretrovirais 

 Lista C5 - medicamentos anabolizantes: Receita de Controle Especial 
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TIPOS DE RECEITUÁRIO 

 

 - Notificação de Receita: É o documento que, acompanhado da receita médica, 

autoriza a dispensação destes medicamentos. A Notificação de Receita só poderá 

conter 1 (um) medicamento. 

 - Notificação de Receita “A”: de cor amarela, com validade para 30 dias, 

podendo conter no máximo a quantidade de 5 ampolas ou 30 dias de tratamento 

para outras formas farmacêuticas de apresentação. 

 

 - Notificação de receita “B”: de cor azul, com validade para 30 dias, podendo 

conter no máximo a quantidade de 5 ampolas ou 60 dias de tratamento para outras 

formas farmacêuticas de apresentação. 

 

 - Notificação de Receita de Talidomida: de cor branca, com validade para 15 

dias, podendo conter a quantidade correspondente a, no máximo, 30 dias de 

tratamento. 
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 - Notificação de Receita Especial (retinoides sistêmicos): de cor branca, com 

validade para 30 dias, devendo ser preenchida em duas vias, podendo conter a 

quantidade correspondente a, no máximo, 30 dias de tratamento. 

 - Receita de Controle Especial: receita comum do Hospital Santa Izabel, 

preenchida em duas vias, com validade para 30 dias, podendo conter até 3 

substâncias, sendo a quantidade de, no máximo, 5 ampolas ou 60 dias de 

tratamento para formas farmacêuticas de apresentação. As receitas de 

antirretrovirais podem conter até 5 substâncias e quantidades correspondentes a, 

no máximo, 30 dias de tratamento. As receitas de medicamentos antiparkinsoni 

anos e anticonvulsivantes podem conter a quantidade correspondente a, no 

máximo, 180 dias de tratamento. 
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POLÍTICA DO USO DE MEDICAMENTOS DE ALTO 

RISCO (MAR) 

 

1. OBJETIVO  

Estabelecer estratégias para garantir a segurança no uso de Medicamentos de Alto 

Risco (MAR) no Hospital Santa Izabel (HSI).  

 

2. APLICAÇÃO  

Destina-se aos profissionais direta ou indiretamente envolvidos na assistência e 

acompanhamento de pacientes no HSI como médicos, farmacêuticos, auxiliares de 

farmácia, enfermeiros, técnicos de enfermagem em unidades de internação (UIs), 

unidades de terapia intensiva (UTIs), atendimento de urgência e emergência, 

atendimento cirúrgico, hemodinâmico e de bioimagem, ambulatórios e farmácias 

satélites. 

 

3. TERMOS E DEFINIÇÕES   

Medicamentos de Alto Risco são medicamentos que têm um risco potencial de 

causar danos graves ou até mesmo fatais quando um erro ocorre no curso de sua 

utilização. 

Estratégias são ações que visam minimizar a ocorrência de eventos adversos 

envolvendo MAR desde o fracionamento, armazenamento, prescrição médica, 

dispensação, administração desses medicamentos até ações para as melhorias no 

acesso às informações sobre esses fármacos, restrição ao acesso, uso de rótulos 

diferenciados e a checagem independente, manual ou automatizada. 

Fracionamento caracteriza a subdivisão de um medicamento em frações 

individualizadas, a partir de sua embalagem original, sem rompimento da 

embalagem primária, mantendo seus dados de identificação. 

Embalagem primária refere-se ao acondicionamento que está em contato direto 

com o produto e que pode se constituir de recipiente, envoltório ou qualquer outra 

forma de proteção, removível ou não, destinado a envasar ou manter, cobrir ou 

empacotar medicamentos. 

Embalagem secundária são invólucros transparentes que podem ou não envolver 

medicamentos dentro de sua embalagem primária. 
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Dispensação é o ato de fornecimento ao cliente de medicamentos, insumos 

farmacêuticos e correlatos. 

Dose individualizada é um sistema de distribuição de medicamentos no qual os 

pedidos são feitos especificamente para cada paciente de acordo com as 

informações provenientes diretamente da prescrição médica. 

Prescrição médica hospitalar é um documento que registra a indicação e 

posologia de medicamentos para um paciente internado. 

Nome de referência também conhecido como nome de marca ou fantasia, é o 

nome do medicamento inovador que possui marca registrada, com qualidade, 

eficácia terapêutica e segurança, comprovados através de testes científicos, 

registrado pelo órgão de vigilância sanitária no país. 

Princípio ativo é o nome da é a substância que deverá exercer efeito 

farmacológico. 

Unidades assistenciais compreendem os ambientes intra-hospitalares que 

envolvem à manipulação de medicamentos de alto risco como unidades de 

internação, unidades de terapia intensiva, atendimento de urgência e emergência, 

atendimento cirúrgico e hemodinâmico, ambulatórios e farmácias satélites. 

 

4. NORMAS 

4.1.  Estratégias no fracionamento  

 Fracionar os medicamentos de alto risco de forma individualizada e 

identificá-los com etiquetas (Anexo 01) na cor vermelha nas suas 

respectivas embalagens secundárias. 

 Os medicamentos que ao mesmo tempo são controlados e de alto risco, 

serão identificados com etiquetas amarelas porque a legislação se sobrepõe 

às convenções institucionais. 

 

4.2. Estratégias no armazenamento  

 Os medicamentos de alto risco podem estar armazenados na Central de 

Abastecimento Farmacêutico, nas Farmácias satélites, nos carrinhos de 

urgência e nos boxes dos pacientes com indicação de uso; 

 Na Central de Abastecimento Farmacêutico, os medicamentos de alto risco 

deverão estar armazenados em local segregado, identificado como área de 

medicamentos de alto risco, demarcado com a fita de cor vermelha  
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 Nas Farmácias Satélites os medicamentos devem estar segregados em local 

específico identificados com o nome do medicamento/apresentação 

farmacêutica demarcado com fita adesiva de cor vermelha. 

 Medicamentos de Alto Risco não deverão ser armazenados em estoque nas 

Unidades Assistenciais.  

 O local de armazenagem dos Medicamentos de Alto Risco nos carrinhos de 

urgência deve estar identificado com o nome do medicamento/apresentação 

farmacêutica demarcado com fita adesiva de cor vermelha; 

 O acesso a esses medicamentos deve ser restrito; 

 Deve ser estabelecida uma cota desses medicamentos, conforme a 

necessidade e as características de cada unidade a serem controladas 

periodicamente pela Farmácia. 

 

4.3. Estratégias na prescrição médica  

 Os itens de prescrição definidos como medicamentos de alto risco devem 

estar identificados na prescrição com a denominação RISCO entre 

parênteses – Nome do medicamento (RISCO); 

 Todos os medicamentos de alto risco prescritos devem estar acompanhados 

de orientações farmacêuticas, no campo de observação da prescrição, 

informando os principais riscos envolvidos no uso. 

 Na solicitação emitida a partir da prescrição médica à Farmácia, os 

medicamentos de ALTO RISCO serão segregados na solicitação dos demais 

medicamentos.  

 

4.4.  Estratégias na dispensação  

 Dispensar os medicamentos de alto risco à Enfermeira em dose 

individualizada para serem imediatamente administrados, quando não, 

guardados nos respectivos carrinhos a checagem beira leito. 

 A dispensação dos medicamentos de alto risco aprazados fora dos horários 

dos lotes necessita de uma solicitação atrelada a uma prescrição médica 

válida a qual deverá constar assinatura e matrícula de um médico ou 

enfermeiro diferente do profissional solicitante. 

 

4.5. Estratégias na Administração  

 Dupla checagem no preparo e administração dos medicamentos classificados 

com critério de dupla checagem: varfarina 5mg, cloreto de potássio nas 

concentrações de 10% e de 19,1%, cloreto de sódio 10% e 20%, fosfato de 

potássio 2mEq/mL, sulfato de magmésio 10% e 50%, gluconato de cálcio 

10%. 
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 A dupla checagem deverá ocorrer com dois profissionais de saúde que 

deverão checar eletronicamente na prescrição médica a evidência da dupla 

checagem. 

 A administração exclusiva da Enfermeira abrange: Analgésicos Opioides 

Fentanil® (fentanila) ampola /Frasco-ampola e Dimorf® (morfina); Nutrição 

Parenteral, Quimioterápicos, Trombolíticos: Alteplase®(actilyse) e 

Tenecteplase®(metalyse) 

 

4.6. Estratégias na disponibilização de MARs nas áreas de prestação de 

serviços ao paciente  

 Os medicamentos de alto risco que estão disponíveis nas áreas de prestação 

de serviços aos clientes nos carros de urgência e nas maletas de transporte 

devem estar lacrados e auditados a cada dois meses. 

 Toda alteração nos carros e urgência e maletas de transporte deve ser 

alinhado com o Comitê Interdisciplinar. 

 

4.7. Estratégias no fornecimento de informação  

 Deve ser disponibilizado para as unidades assistenciais a lista dos 

medicamentos de alto risco da Instituição com seu respectivo nome de 

referência, princípio ativo, classe farmacológica, riscos, sinais clínicos e 

medidas e barreiras (Anexo 2). Os medicamentos que ao mesmo tempo são 

controlados e de alto risco, serão identificados na lista com tarjas amarelas 

porque a legislação se sobrepõe às convenções institucionais. 

 O manual de diluição (Anexo 3) configura uma importante estratégia de 

informações sobre os medicamentos de alto risco, diferenciando-os quando 

forem simultaneamente controlados com a palavra RISCO em vermelho, 

além da descrição da apresentação do medicamento, volume e diluente para 

reconstituição, diluição, concentração máxima/mínima, tempo de infusão e 

estabilidade. O manual de diluição adulto encontra-se disponível em todas 

as aéreas de trabalho e o pediátrico encontra-se disponível  e impresso nas 

respectivas unidades da pediatria. 

 

4.8. Auditoria dos Medicamentos Alto Risco  

 A auditoria ocorrerá pelo Serviço de Farmácia na periodicidade a cada dois 

meses. O relatório pós auditoria será encaminhado para as Coordenadoras 

de Enfermagem das Unidades Assistenciais.  

 

5. REFERÊNCIA NORMATIVA   
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Figura 01 – Modelo de Etiqueta Vermelha Padrão para Medicamentos de Alto Risco 

HSI – CÓDIGO: XXXXX 

NOME DO MEDICAMENTO + APRESENTAÇÃO 

LOTE: YYYY    DATA DE VALIDAE: YY/YY/YYYY 
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Figura 02 – Lista de Medicamentos de Alto Risco do HSI. Disponível em: Computador/ Serviço de Farmácia Clínica /ATUAL FARMÁCIA CLÍNICA/ALTO RISCO/ Lista de 

Medicamentos Alto Risco atual.  
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NOMES E FONÉTICAS SEMELHANTES DE MEDICAMENTOS 

 

Nome do 

medicamento 
Confundido com 

ABCIXimabe BEVACizumabe 

Aciclovir GANciclovir 

Ácido Fólico Ácido FolÍNico 

Ácido FolÍNico Ácido Fólico 

ADALImumabe ALENTUzumabe 

ALENTUzumabe ADALImumabe 

ALENTUzumabe BEVACizumabe 

ALfentanila FentaNILA 

AloPURinol HaloPERidol 

AmiNOFILina AmioDARONA 

AmioDARONA AmiNOFILina 

AmiTRIPtilina NORTriptilina 

AzaTIOprina AZITromicina 

AZITromicina AzaTIOprina 

BASILiximabe BEVACizumabe 

BETAmetasona DEXAmetasona 

BEVACizumabe ABCIXimabe 

BEVACizumabe ALENTUzumabe 

BEVACizumabe BASILiximabe 

BEVACizumabe DACLizumabe 

BEVACizumabe RiTUXimabe 

BEVACizumabe TRAStuzumabe 

BromoCRIPTINA BromoPRIDA 

BromoPRIDA BromoCRIPTINA 

BUpivacaína LEVOBupivacaína 

BUpivacaína ROpivacaína 

BuPROPiona BusPIRona 

BusPIRona BuPROPiona 

CaBAZitaxel PACLitaxel 

CalciTRIOL CarVEDilol 

CarBAMazepina OXcarbazepina 

CARBOplatina CISplatina 

CARBOplatina OXALiplatina 

CarVEDilol CalciTRIOL 

CefaLOTina CeFAZolina 

CefaLOTina CefTRIAXona 

CeFAZolina CefaLOTina 

CeFAZolina CefOTAXima 

CeFAZolina CefOXitina 

CeFAZolina CefTAZidima 

CeFAZolina CefTRIAXona 

CefOTAXima CeFAZolina 

CefOTAXima CefOXitina 

CefOTAXima CefTAZidima 

CefOTAXima CefTRIAXona 

CefOXitina CefFAZolina 

CefOXitina CefOTAXima 

CefOXitina CefTAZidima 

CefTAZidima CeFAZolina 

Nome do 

medicamento 
Confundido com 

CefTAZidima CefOTAXima 

CefTAZidima CefOXitina 

CefTRIAXona CefaLOTina 

CefTRIAXona CeFAZolina 

CefTRIAXona CefOTAXima 

CETuximabe RiTUXimabe 

CicloFOSFAMida CiclosPORINA 

CiclosPORINA CicloFOSFAMida 

CISplatina CARBOplatina 

CISplatina OXALiplatina 

Citalopram ESCitalopram 

ClomiPRAMINA ClorproMAZINA 

CloNIDina CloZAPina 

ClorproMAZINA ClomiPRAMINA 

ClorproMAZINA ClorproPAMIDA 

ClorproPAMIDA ClorproMAZINA 

CloZAPina CloNIDina 

DACLizumabe BEVACizumabe 

DACTINomicina DAPTOmicina 

DAPTOmicina DACTINomicina 

DASAtinibe LAPAtinibe 

DAUNOrrubicina DAUNOrrubicina 
LIPOSSOMAL 

DAUNOrrubicina DOXOrrubicina 

DAUNOrrubicina IDArrubicina 

DECitabina GENCITabina 

DESMopressina VASopressina 

DEXAmetasona BETAmetasona 

DipiRIDAMOL DipiRONA 

DipiRONA DipiRIDAMOL 

DOBUTamina DOPamina 

DOCEtaxel PACLitaxel 

DOPamina DOBUTamina 

DOXOrrubicina DAUNOrrubicina 

DOXOrrubicina EPIrrubicina 

DOXOrrubicina IDArrubicina 

DULoxetina FLUoxetina 

EFEDrina EPINEFrina 

EFEDrina ETILEfrina 

EFEDrina FENILEFrina 

EPINEFrina EFEDrina 

EPINEFrina ETILEfrina 

EPINEFrina FENILEFrina 

EPINEFrina NOREPinefrina 

EPIrrubicina DOXOrrubicina 

ESCitalopram Citalopram 

EstreptoMICINA EstreptoQUINASE 

EstreptoQUINASE EstreptoMICINA 

ETILEfrina EFEDrina 

ETILEfrina EPINEFrina 



 

45 
 

Nome do 

medicamento 
Confundido com 

ETILEfrina FENILEFrina 

FENILEFrina EFEDrina 

FENILEFrina EPINEFrina 

FENILEFrina ETILEfrina 

FentaNILA ALfentanila 

FentaNILA SUFentanila 

FLUoxetina DULoxetina 

GANciclovir Aciclovir 

GENCITabina DECitabina 

GENCITabina GENTAmicina 

GENTAmicina GENCITabina 

GliCLAZida GliMEPIRida 

GliMEPIRida GliCLAZida 

HaloPERidol AloPURinol 

HidrALAZINA HidroCLOROTiazida 

HidroCLOROTiazida HidrALAZINA 

IDArrubicina DAUNOrrubicina 

IDArrubicina DOXOrrubicina 

InFLIXimabe RiTUXimabe 

IPRAtrópio TIOtrópio 

LAPAtinibe DASAtinibe 

LEVOBupivacaína BUpivacaína 

LevoMEPROmazina LevoTIROXina 

LevoTIROXina LevoMEPROmazina 

MetoTREXATO MitoXANtrona 

MitoMIcina MitoXANtrona 

MitoXANtrona MetoTREXATO 

MitoXANtrona MitoMIcina 

MOXifloxacino NORfloxacino 

NiFEDipino NiMODipino 

NiMODipino NiFEDipino 

NitroGLICERINA NitroPRUSSIATO 

NitroPRUSSIATO NitroGLICERINA 

NOREPinefrina EPINEFrina 

NORfloxacino MOXifloxacino 

Nome do 

medicamento 
Confundido com 

OLANZapina QUEtiapina 

OXALiplatina CARBOplatina 

OXcarbazepina CarBAMazepina 

PACLitaxel CaBAZitaxel 

PACLitaxel DOCEtaxel 

Penicilina G 

CRISTALINA 

Penicilina G 

BENZATINA 

PIOglitazona ROSiglitazona 

PrednisoLONA PredniSONA 

PredniSONA PrednisoLONA 

QUEtiapina OLANZapina 

RifaMICina RifAMPICina 

RifAMPICina RifaMICina 

RiTUXimabe BEVACizumabe 

RiTUXimabe CETuximabe 

RiTUXimabe InFLIXimabe 

RiTUXimabe TRAStuzumabe 

ROpivacaína BUpivacaína 

ROSiglitazona PIOglitazona 

SORAfenibe SUNItinibe 

SUFentanila FentaNILA 

SulfADIAZINA SulfaSSALAzina 

SulfaSSALAzina SulfADIAZINA 

SUNItinibe SORAfenibe 

TIOtrópio IPRAtrópio 

TRAStuzumabe BEVACizumabe 

TRAStuzumabe RiTUXimabe 

ValACIclovir ValGANCiclovir 

ValGANCiclovir ValACIclovir 

VASopressina DESMopressina 

VimBLAStina VinCRIStina 

VimBLAStina VinORELBina 

VinCRIStina VimBLAStina 

VinORELBina VimBLAStina 
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MEDICAMENTOS PADRONIZADOS- 

HOSPITAL SANTA IZABEL 
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ACICLOVIR 

Princípio ativo: Aciclovir 

Classe terapêutica: antiviral 

Apresentação:  

 ACICLOVIR: comprimido - 400 miligramas 
 ZOVIRAX®: comprimido - 200 miligramas 
 ZOVIRAX® CREME: creme dermatológico - 50 miligramas por grama (10 gramas) 
 ZOVIRAX® INJETÁVEL: pó liofilizado para solução injetável - 250 miligramas 
 Via e formas de administração:  
 ACICLOVIR, ZOVIRAX®: oral 
 ZOVIRAX® CREME: tópico externo 

 ZOVIRAX® INJETÁVEL: ENDOVENOSO 
Posologia:  

ZOVIRAX® INJETÁVEL: contém aproximadamente 26 miligramas de íon sódico a cada 250 miligramas 

 

Neonatal: 

 - Tratamento de infecções por Vírus Herpes Simplex: 

Recém - nascido e crianças com idade ≤3 meses: 10 miligramas por kg ENDOVENOSO a cada 8 horas 

durante 10 dias; máx. 20 miligramas por Kg a cada 8 horas 

 

Neonatos (HIV - positivo): 20 miligramas por kg ENDOVENOSO três vezes ao dia por 14 dias para 

infecções da pele, olhos ou boca ou 21 dias para infecções disseminadas ou do sistema nervoso central 

 

Pediatria: 

- Infecção neonatal por Vírus Herpes Simplex, tratamento e terapia supressora em lactentes muito jovens 

(independente do status sorológico para o HIV): 

 

Tratamento (disseminado, SNC ou doença dermatológica, oculares ou mucosa [boca]) (lactente 1-3 meses): 20 

miligramas por kg a dose ENDOVENOSO a cada 8 horas;  

*Duração do tratamento: para infecções cutâneas e das membranas mucosas (pele, olhos ou boca) por 14 

dias, para SNC ou infecção disseminada por 21 dias 

 

 - Infecções mucocutâneas, oculares e sistêmicas do Vírus Herpes Simplex (HSV): 

 

Tratamento de infecções mucocutâneas por HSV: 

 

TRATAMENTO:  

 

Lactente, criança e adolescente imunocompetente: 20 miligramas por kg a dose ORAL 4 vezes ao 

dia por 5-7 dias; máx.: 800 miligramas por dose. Ou 5 miligramas por kg ENDOVENOSO a cada 8 

horas 

 

Criança ≥2 anos e adolescente imunocomprometida: 1 grama VIA ORAL em dose fracionada 3 - 5 

vezes ao dia por 7 - 14 dias; máx. 80 miligramas por kg ao dia ou  

Lactente e criança: 10 miligramas por kg a dose ENDOVENOSA a cada 8 horas por 7-14 
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dias 

Adolescente: 5-10 miligramas por kg a dose ENDOVENOSA a cada 8 horas (mudar para 

terapia oral depois que as lesões começam a regredir em uma dose de 400 miligramas três 

vezes ao dia e continuar até que as lesões estejam completamente curadas) 

 

SUPRESSÃO, EPISÓDIOS CRÔNICOS (CUTÂNEOS, OCULARES): 

 

Lactente e crianças (HIV - positivas): 20 miligramas por kg VIA ORAL duas vezes ao dia; máx.: 

800 miligramas por dose; reavaliar após 12 meses 

 

Criança com 12 anos de idade, prevenção dos episódios oculares (HIV - negativas): 400 

miligramas VIA ORAL duas vezes por dia; reavaliar após 12 meses 

 

Adolescente (independente do status sorológico para o HIV): 400 miligramas VIA ORAL duas 

vezes ao dia; reavaliar após 12 meses 

 

Tratamento da encefalite por HSV ou doença disseminada: 

 

Criança 3 meses a menor que 12 anos:  

HIV-negativo: 10-15 miligramas por kg ENDOVENOSO a cada 8 horas por 14-21 dias 

HIV- positivo: 10 miligramas por kg ENDOVENOSO a cada 8 horas por 21 dias 

 

Crianaça ≥12 anos e adolescente (independente do status sorológico para o HIV): 10 miligramas por kg 

ENDOVENOSO a cada 8 horas por 14-21 dias 

 

 - Herpes genital: 

 

Tratamento dos primeiros episódios, leve a moderado: 

 

HIV- negativo: 

Criança menor que 12 anos: 40 - 80 miligramas por kg VIA ORAL em dose fracionada 3 - 4 vezes 

ao dia por 5 - 10 dias; máx.: 1,2 grama por dia 

Criança maior que 12 anos e adolescente: 200 miligramas VIA ORAL a cada 4 horas (enquanto 

acordada, 5 vezes ao dia) ou 400 miligramas três vezes ao dia por 7-10 dias; a duração pode ser 

prolongada se a cicatrização estiver incompleta após 10 dias 

 

HIV- positivo: 

Criança: 20 miligramas por kg VIA ORAL três vezes ao dia por 7-10 dias; máx.: 400 miligramas a 

dose 

Adolescente: 400 miligramas VIA ORAL três vezes ao dia por 5-14 dias 

 

Tratamento de primeiro episódio de infecção grave (independente do status de HIV) (criança ≥12 anos e 

adolescente): 5 miligramas por kg ENDOVENOSO a cada 8 horas por 5-7 dias ou 5-10 miligramas por kg dose a 

cada 8 horas por 2-7 dias, seguido de terapia oral para completar pelo menos 10 dias de terapia 
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Tratamento episódico de episódios recorrentes: iniciar a terapia episódica no primeiro sinal prodrômico ou sintoma 

de recidiva ou dentro de 1 dia do início das lesões 

 

Criança menor que 12 anos (independente do status sorológico para o HIV): 20 miligramas por kg VIA 

ORAL três vezes ao dia por 5 dias; máx.: 400 miligramas a dose 

 

Criança ≥ 12 anos e adolescente (HIV-negativo): 200 miligramas VIA ORAL a cada 4 horas (enquanto 

acordado, 5 vezes ao dia) por 5 dias ou 800 miligramas três vezes ao dia por 2 dias 

 

Adolescente (HIV - positivo): 400 miligramas VIA ORAL três vezes ao dia por 5 - 14 dias 

 

Supressão crônica de episódios recorrentes: descontinuar periodicamente (após 12 meses ou uma vez por ano) 

para reavaliar a necessidade de terapia continuada 

 

Criança menor que 12 anos (HIV-negativo): 20 miligramas por kg VIA ORAL duas vezes ao dia; máx.: 

400 miligramas a dose 

Criança ≥ 12 anos e adolescente (HIV-negativo): 400 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia; reavaliar 

após 12 meses 

Adolescente (HIV-positivo): 400 VIA ORAL duas vezes ao dia 

 

 - Infecções por Varicela - Zoster: 

 

Tratamento de herpes zoster: inicie a terapia preferencialmente dentro de 48 horas após o início da erupção 

cutânea 

 

Criança ≥12 anos e adolescente imunocompetentes (terapia ambulatorial): 800 miligramas VIA ORAL a 

cada 4 horas (5 vezes ao dia) por 5 a 7 dias; máx.: 4 gramas por dia 

*Ou lactente:  10 miligramas por kg ENDOVENOSO a cada 8 horas por 7-10 dias 

  Criança e adolescente: 500 miligramas por m² ENDOVENOSO a cada 8 horas por 7-10 dias 

 

Criança imunocomprometida (HIV-negativo) (lactente, criança e adolescente): 10 miligramas por kg 

ENDOVENOSO a cada 8 horas por 7-10 dias 

 

HIV – POSITIVO 

Infecção leve não complicada e nenhuma ou moderada imunossupressão:  

Lactente e criança: 20 miligramas por kg VIA ORAL 4 vezes ao dia por 7 - 10 dias; máx.: 

800 miligramas por dose, considerar curso mais longo se a resolução das lesões for lenta 

 

Adolescente: 800 miligramas VIA ORAL 5 vezes ao dia por 7-10 dias, considerar curso 

mais longo se a resolução das lesões for lenta 

 

Imunossupressão severa ou doença complicada, comprometimento do nervo trigêmeo, zoster 

multidermático extenso ou lesões cutâneas extensas ou envolvimento visceral: 
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Lactente: 10 miligramas por kg ENDOVENOSO a cada 8 horas, até que a melhora clínica 

seja evidente, então converta para terapia oral até completar um curso total de 10 a 14 

dias de terapia 

 

Criança: 10 miligramas por kg ou 500 miligramas por m² ENDOVENOSO a cada 8 horas, 

até que a melhora clínica seja evidente, então converta para terapia oral até completar um 

curso total de 10 a 14 dias de terapia 

 

Adolescente: 10-15 miligramas por kg ENDOVENOSO a cada 8 horas, até que a melhora 

clínica seja evidente, então converta para terapia oral até completar um curso total de 10 a 

14 dias de terapia 

 

Adulto: 

 - Citomegalovírus, prevenção em receptores de baixo risco de transplante alogênico de células hematopoiéticas 

(agente alternativo) (off-label):  

*Iniciar no enxerto e continue até o dia 100; requer monitoramento para reativação do citomegalovírus; 

não usar em pacientes com alto risco de doença por citomegalovírus 

 

ENDOVENOSO: 500 miligramas por m² a dose a cada 8 horas por até 4 semanas ou até a alta hospitalar, 

seguido de terapia oral 

 

ORAL (após terapia ENDOVENOSA inicial): 800 miligramas 4 vezes ao dia 

 

- Vírus do herpes simplex, infecção do sistema nervoso central (encefalite ou meningite): 10 miligramas por kg 

ENDOVENOSO a cada 8 horas. O tempo de terapia da encefalite é de 14-21 dias e, para a meningite de 10-14 

dias; o tratamento da encefalite requer terapia ENDOVENOSA enquanto o tratamento da meningite pode incluir 

terapia antiviral oral progressiva 

 

- Vírus do herpes simplex, infecção mucocutânea: 

 

Esofagite (off-label): 

 

Pacientes imunocompetentes: 400 miligramas VIA ORAL três vezes ao dia ou 200 miligramas 5 vezes ao 

dia por 7-10 dias 

 

Pacientes imunocomprometidos: 400 miligramas VIA ORAL 5 vezes ao dia por 14-21 dias 

 

Pacientes com odinofagia grave ou disfagia: 5 miligramas por kg ENDOVENOSO a cada 8 horas; os 

pacientes que apresentarem melhora rapidamente podem ser transferidos para um antiviral oral para 

completar um total de 7-14 dias de terapia 

 

 

Genital: 
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Pacientes imunocompetentes: 

 

Tratamento, episódio inicial: 

 

ORAL: 400 miligramas 3 vezes ao dia ou 200 miligramas 5 vezes ao dia por 7-10 dias; 

prolongar a duração se as lesões não tiverem cicatrizado completamente após 10 dias 

 

ENDOVENOSO (para doença grave): 5-10 miligramas por kg a cada 8 horas por 2-7 dias, 

seguido por aciclovir oral (ou antiviral similar) para completar ≥10 dias do total da terapia 

 

Tratamento, episódio recorrente: 400 miligramas VIA ORAL 3 vezes ao dia por 5 dias ou 800 

miligramas duas vezes ao dia por 5 dias ou 800 miligramas 3 vezes ao dia por 2 dias 

 

Terapia supressora (por exemplo, para recorrências graves ou frequentes): 400 miligramas VIA 

ORAL duas vezes ao dia 

 

Pacientes imunocomprometidos (incluindo infectados pelo HIV): 

 

Tratamento, episódio inicial ou recorrente: 

 

ORAL: 400 miligramas 3 vezes ao dia por 5-10 dias; estender a duração do tratamento se 

as lesões não tiverem cicatrizado completamente após 10 dias 

 

ENDOVENOSO (para doença grave): 5-10 miligramas por kg a cada 8 horas por 2-7 dias, 

seguido por aciclovir oral (ou antiviral similar) assim que as lesões começam a regredir e 

continuam por 10 dias ou até a resolução completa 

 

Terapia supressora (por exemplo, para recorrências graves e / ou frequentes): 400-800 

miligramas VIA ORAL 2-3 vezes ao dia 

 

Mulheres grávidas: 

 

Tratamento, episódio inicial: 400 miligramas VIA ORAL 3 vezes ao dia por 7-10 dias; prolongar a 

duração do tratamento se a lesão não tiver cicatrizado completamente após 10 dias 

 

Tratamento, episódio recorrente (sintomático): 400 miligramas VIA ORAL 3 vezes ao dia ou 800 

miligramas duas vezes ao dia por 5 dias 

 

Terapia supressora para pacientes com uma lesão genital por HSV a qualquer momento durante a 

gravidez: 400 miligramas VIA ORAL 3 vezes ao dia, começando na 36ª semana de gestação e 

continuando até o início do trabalho de parto 

 

Orolabial: inicie a terapia no primeiro sintoma 
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Pacientes imunocompetentes e imunocomprometidos (incluindo infectados pelo HIV): 

 

Tratamento, episódio inicial ou recorrente: 

 

ORAL: 400 miligramas 3 vezes ao dia por 5-10 dias e até resolução completa da lesão em 

pacientes imunocomprometidos 

 

ENDOVENOSO (para doença grave em pacientes imunocomprometidos): 5 miligramas por 

kg a cada 8 horas; mudar para o aciclovir oral (ou antiviral semelhante), uma vez que as 

lesões começam a regredir e continuam até a resolução completa 

 

Terapia supressora (por exemplo, para recorrências graves e / ou frequentes): 400 miligramas 

VIA ORAL duas vezes ao dia 

 

- Vírus do herpes simplex, prevenção em pacientes imunocomprometidos (off-label): 

 

Receptores de transplante soropositivos (alogênicos ou autólogos) ou pacientes soropositivos submetidos 

à quimioterapia de indução de leucemia: 

 

ENDOVENOSO: 250 miligramas por m² a cada 12 horas 

 

ORAL: 400-800 miligramas duas vezes ao dia 

 

* Iniciar com o regime quimioterápico ou de condicionamento e continuar até a recuperação da contagem de 

leucócitos e resolução da mucosite; a duração pode ser estendida em pacientes com recorrências frequentes ou 

doença do enxerto contra o hospedeiro 

 

Receptores de transplantes de órgãos sólidos (pacientes soropositivos para HSV que não necessitam de 

profilaxia para citomegalovírus): 400-800 miligramas duas vezes ao dia por ≥1 mês 

 

- Herpes zoster, tratamento: 

 

Pacientes imunocompetentes: 800 miligramas VIA ORAL 5 vezes ao dia por 7 dias. Iniciar no primeiro 

sinal ou sintoma, pois o tratamento é mais eficaz quando iniciado ≤72 horas após o início da erupção 

cutânea, mas pode iniciar o tratamento> 72 horas após o início da erupção cutânea se novas lesões 

continuarem a aparecer 

 

Pacientes imunocomprometidos (incluindo infectados pelo HIV): 

 

Dermatomatosa localizada aguda: 800 miligramas VIA ORAL 5 vezes ao dia por 7-10 dias; 

considerar maior duração da terapia se as lesões se resolverem lentamente 

 

Lesões cutâneas extensas ou envolvimento visceral: 10-15 miligramas por kg ENDOVENOSO a 

cada 8 horas. Quando a formação de novas lesões tiver cessado e os sinais e sintomas de infecção 
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visceral estiverem apresentando melhora, alterne para um antiviral oral para completar um total 

de 10-14 dias de terapia 

Ajuste renal:  

 
 
 
 
  

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

 
 

*Use um limite superior de dosagem para meningoencefalite viral e infecções por varicela-zóster 

 
 

 Ajuste da dose pelo Clearence 
de Creatinina (VIA ORAL) 

Dose em diálise 

Dose por 
intervalo 

25 - 10 Menor que 10 Intermitente Peritoneal 

800 miligramas 
a cada 4 horas 

800 
miligramas a 
cada 8 horas 200 miligramas a 

cada 12 horas 
 

Dose de ataque 400 

miligramas, seguido por 200 
miligramas a cada 12 horas 
mais 400 miligramas após a 

diálise 
600-800 

miligramas 
por dia 400 miligramas 

a cada 4 horas 
 

200 miligramas 
200 miligramas 
a cada 4 horas 

 

Ajuste da dose pelo clearence de creatinina 

(VIA ENDOVENOSA) 
Dose em diálise 

Dose por 
intervalo 

25 - 50 10-25 
Menor que 

10 
Intermitente Peritoneal CVVH CVVHD/CVVHDF 

10 miligrama 
por kg a 

cada 8 horas 

10 

miligrama 
por kg a 
cada 12 
horas 

10 

miligrama 
por kg a 
cada 24 
horas 

5 

miligrama 
por kg a 
cada 24 
horas 

2,5-5 
miligramas 
por kg a 
cada 24 

horas após 

diálise* 

2,5-5 
miligramas 
por kg a 

cada 24 
horas, sem 
necessidade 

de dose 
suplementar

* 

5-10 
miligra
mas por 

kg a 
cada 24 

horas* 

5-10 
miligramas por 
kg a cada 12-24 

horas* 5 miligrama 

por kg a 
cada 8 horas 

5 
miligrama 

por kg a 
cada 12 
horas 

5 
miligrama 

por kg a 
cada 24 
horas 

2,5 
miligrama 

por kg a 
cada 24 
horas 

 Tempo de administração: infusão ENDOVENOSA ≥ 1 hora 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: água para injeção, SF0,9% - 10 

mililitros (C.: 25 miligramas por mililitro) 

 

Diluição: SF0,9%, SG5% - (C.: menor que 5 

miligrama por mililitro; quando restrição hídrica 7 

miligramas por mililitro) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: 12 horas  -  

 Após diluição: 24 horas  -  

Recomendações específicas para o 
preparo e armazenamento: 

ZORIVRAX® INJETÁVEL: 

- Não refrigerar a solução reconstituída 

- Após adicionar o volume recomendado do fluido de infusão, agite 

levemente até que o conteúdo esteja completamente dissolvido 
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- Se a solução parenteral for refrigerada, pode formar precipitadoque 

redissolve à temperatura ambiente 

- Quando diluído com maior que 10% de dextrose, uma descoloração 

amarela pode aparecer, mas não afeta a potência 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: aztreonam, cefepime, dobutamina, dopamina, idarubicina, levofloxacino, 

ondansetrona, piperacilina - tazobactam, tacrolimus, amiodarona, anfotericina B, ampicilina, daptomicina, 

diazepam, doxorrubicina, epinefrina, gencitabina, lidocaína, nitroprussiato, midazolam, fenitoína 

Reações adversas: neurotoxicidade, nefrotoxicidade, hepatotoxicidade, flebite, náusea, vômito, aumentos das 

enzimas hepáticas,prurido, urticária e erupções (incluindo fotossensibilidade), aumento dos níveis plasmáticos de 

ureia e creatinina 

Interações medicamentosas: zidovudina, vacina para varicela e Herpes Zoster 

Monitorização: função renal, função hepática hemograma, sinais e sintomas de neurotoxicidade 

Observações:  

- Quando prescrito seis vezes ao dia, pode - se suprimir a dose da noite 

- O cálculo de dose para pacientes obesos deve ser realizado com base em seu peso ideal para se evitar 

sobredose e subsequente toxicidade 

- Usar com cautela em pacientes com doenças renais, desidratados, doenças neurológicas 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Acyclovir: IBM corporation, 2018. Disponível em: HTTP:// www.micromedexsolutions.com/micromedex2 /librarian/CS/ 

C56EC1/ ND_PR/ evidencexpert / ND_P/ evidencexpert /DUPLICATIONSHIELDSYNC/ 554459/ND_PG/ evidencexpert /ND_B / 

evidencexpert /ND_AppProduct /evidencexpert / ND_T / evidencexpert /PFActionId /pf.HomePage?navitem=topHome&isToolPage=true. 

Acesso em: 07 de novembro de 2018 

2. Dynamed. Acyclovir: EBSCO, 2018. Disponível em: http: // web.b.ebscohost.com / dynamed por search / basic?vid=0&sid=f84ff503 - 

f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 07 de novembrode 2018 

3. ZOVIRAX® Aciclovir. Responsável térnico Edinilson da Silva Oliveira CRF - RJ Nº 18875. GlaxoSmithKline Brasil Ltda. 
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ÁCIDO VALPRÓICO / (DI)VALPROATO DE SÓDIO 

Princípio ativo:  

DEPAKENE®: Ácido valpróico por valproato de sódio 

DEPAKOTE®: divalproato de sódio 

Classe terapêutica: Anticonvulsivante 
Apresentação:  

DEPAKENE®: cápsula - 250 miligramas 

DEPAKENE®: comprimido revestido de liberação entérica - 500 miligramas 

DEPAKENE® XAROPE: solução oral - 50 miligramas por mililitro (100 mililitros) 

DEPAKOTE®: comprimido revestivo - 500 miligramas 

Via e formas de administração: oral 
Posologia: devido os riscos associado à hepatotoxicidade em paciente menor que 2 anos de idade, ácido valpróico 

e derivados não são recomendados como primeira escolha 

 

Neonatal: 

- Convulsão refratária: dose de ataque: 20 miligramas por kg VIA ORAL, seguido por dose de manutenção 5 - 10 

miligramas por kg por dose a cada 12 horas; máx.: 60 miligramas por kg ao dia 

 

Pediatria: 

- Transtorno convulsivo (parcial complexa, mista, ausência e tônico - clônica): dose inicial 10 - 15 miligramas por 

kg por dia VIA ORAL em dose fracionada em 1 - 3 vezes ao dia, aumentando 5 - 10 miligramas por kg por dia 

semanalmente até controle do quadro ou apresentação de efeitos colaterais. Dose de manutenção 30 - 60 

miligramas por kg por dia VIA ORAL em dose fracionada 2 - 3 vezes ao dia (quando dose maior que 250 

miligramas, deve ser fracionada) 

 

Adulto 

- Transtorno convulsivo: dose inicial 15 miligramas por kg por dia VIA ORAL, aumentando 5 - 10 miligramas por kg 

por dia semanalmente até resposta terapêutica alcançada; máx.: 60 miligramas por kg por dia (quando dose maior 

que 250 miligramas, deve ser fracionada) 

 

- Transtorno bipolar por mania: dose inicial 750 miligramas por dia VIA ORAL em dose fracionada ; máx.: 60 

miligramas por kg por dia 

 

- Profilaxia, enxaqueca: 250 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia; máx.: 1000 miligramas por dia 

Ajuste renal: Monitorizar concentração sérica do valproato de sódio 
 

Ajuste hepático: Quando insuficiência leva a moderada seu uso não é recomendada e contraindicada quando 
insuficiência severa 
Reações adversas: hepatotoxicidade, trombocitopenia, alterações no peso, sonolência, tremor, náusea, astenia 

Interações medicamentosas: meropenem, varfarina, lamotigina, imipenem e ertapenem 

Monitorização: enzimas hepáticas, função hepática, hemograma, nível de consciência e evolução do quadro 

Observações: 

- Pode ser administrada nas refeições para minimizar os efeitos gastrointestinais; não administrar com bebidas 

carbonatadas (ex.: refrigerante) 

- Recomendado no momento da administração a utilização de luvas simples 

- Medicamento incluso nos critérios de Beers, não recomendado quando ≥65 anos: se prescrito, iniciar com dose 
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menor e titulação com parcimoniosa 

- DEPAKENE® cápsulas deve ser engolidas inteiras, sem mastigar, para evitar irritação local 

- DEPAKENE® xarope possui 3 gramas de sacarose a cada 5 mililitros 

- Conversão de ácido valpróico para divalproato de sódio: em pacientes recebendo previamente ácido valpróico 

(DEPAKENE®), o divalproato de sódio (DEPAKOTE®) deverá ser iniciado na mesma dose diária e no mesmo 

esquema, podendo, após a estabilização das crises, ser adotado um esquema de doses diárias fracionadas (2 - 3 

vezes ao dia) 

- Risco potencial na gravidez (categoria X/D): profilaxia e transtornos convulsivos, respectivamente 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Valproic Acid and Derivatives: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 10 de setembro de 2018 
2. Lexicomp Valproic Acid and Derivatives: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 10 

de setembro de 2018 

3. Dynamed. Valproic Acid and Derivatives: EBSCO, 2018. Disponível em: 

http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess 

miligramasr03. Acesso em: 10 de setembro de 2018 

4. DEPAKENE® Ácido valpróico por valproato de sódio. Responsável técnico Graziela Fiorini Soares CRF - RJ nº 7475. Abbott Laboratórios 

do Brasil Ltda. 

5. DEPAKOTE®Divalproato de sódio. Responsável técnico Graziela Fiorini Soares CRF - RJ nº 7475. Abbott Laboratórios do Brasil Ltda. 
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ACLASTA® 

Princípio ativo: Ácido zoledrônico  

Classe terapêutica: antineoplásico, derivado bifosfonato 

Apresentação:  

ÁCIDO ZOLEDRÔNICO: solução injetável concentrada 4 miligramas por 5 mililitros 

ACLASTA®: solução para aplicação ENDOVENOSA 5 miligramas por 100 mililitros 

 Via e formas de administração: ENDOVENOSO 

Posologia:  

 

Adulto:  

- Metástase óssea por tumores sólidos, lesões osteolíticas por mieloma múltiplo: 4 miligramas ENDOVENOSO a 

cada 3 - 4 semanas 

 

- Hipercalcemia maligna: 4 miligramas ENDOVENOSO (dose máxima) dose única - aguardar pelo menos 7 dias 

para considerar retratamento 

 

- Osteoporose: 

Tratamento quando induzida ou não por glicocorticoide: 5 miligramas ENDOVENOSO ao ano 

Pós - menopausa, prevenção: 5 miligramas ENDOVENOSO a cada 2 anos 

 

- Doença de Paget: 5 miligramas ENDOVENOSO dose única 

Ajuste renal (ClCr por Cockcroft - Gault mililitros por minuto):  
 

Uso não oncológico Uso oncológico Hipercalcemia maligna 

35 - 80: nenhum ajuste é 
necessário, usar com 

cautela 

 maior que 60: sem necessidade de ajuste 
Insuficiência leve a moderada: não 

necessário ajuste 50 - 60: reduzir a dose para 3,5 miligramas 

 menor que 35: uso 
contraindicado 

40 - 49: reduzir a dose para 3,3 miligramas 
Insuficiência severa: avaliar risco 

benefício 
30 - 39: reduzir a dose para 3 miligramas 

 menor que 30: uso não recomendado 
 

 Tempo de administração: infusão ENDOVENOSA ≥15 minutos 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 
 
Diluição: SF0,9%, SG5% - 100 mililitros 

Aspirar: 

- 5 mililitros se 4 miligramas 

- 4,4 mililitros se 3,5 miligramas 

- 4,1 mililitros se 3,3 miligramas 

- 3,8 mililitros se 3 miligramas 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  
(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  
(2 - 8ºC) 

Após reconstituição:  -   -  

 Após diluição:  -  Até 24 horas 

Recomendações específicas para o 
preparo e armazenamento: 

- Se refrigerada, aguardar que a solução alcance temperatura 

ambiente antes da administração 

- Não diluir em solução de Ringer Lactato 

- Não armazenar em seringa 
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- Armazenar apenas em refrigeração 

Este fármaco possui um número elevado de incompatibilidades, assim não se recomenda a mistura em 
mesma solução contendo outros medicamentos, nem administração em Y concomitante a outros 

fármacos 
Reações adversas: insuficiência renal, hipotensão, hiperpirexia, dispnéia, ostealgia, fraqueza, mialgia, anemia, 

náuseas, vômitos, constipação, diarreia, osteonecrose 

Interações medicamentosas: aminoglicosídeos, anti-inflamatórios não - esteroidais, inibidores de bombas de 

prótons, amicacina 

Monitorização: creatinina sérica anterior cada dose e taxa de filtração glomerular anterior ao tratamento, status 

de hidratação, hemograma, eletrólitos, cálcio, fosfato e magnésio séricos, sinais e sintomas de hipocalcemia 

Observações:  

- Lavar equipo com SF0,9% antes da administração 

- Hidratar o paciente anteriormente à infusão reduz os riscos de nefrotoxicidade 

- O uso do paracetamol após infusão pode reduzir a incidência de reação aguda (artralgia, hiperpirexia, sintomas 

flu - like e mialgia 

- Se o tratamento for suspenso devido albuminúria, considerar aumento no tempo de infusão para pelo menos 30 

minutos 

- Necessário avaliação odontológica prévia, devido risco de osteonecrose mandibular 

- Risco potencial na gravidez (categoria D) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Up to Date. Zoledronic acid: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 17 de agosto 

de 2018 

2. Clinical Key. Zoledronic acid: Elsevier, 2018. Disponível em: https: // www.clinicalkey.com / pharmacology / . Acesso em: 17 de agosto 

de 2018 

3. Micromedex. Zoledronic acid: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 17 de agosto de 2018 

4. ACLASTA® Ácido Zoledrônico 5 miligramas por 100 miligramas. Responsável técnico: Flavia Regina Pegorer – CRF - SP 18.150. 

Novartis Biociências SA 
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ACTILYSE®(MAR) 

Princípio ativo: Alteplase, t - PA 

Classe terapêutica: trombolítico 

Apresentação: pó liofilizado para solução injetável 50 miligramas 

 Via e formas de administração: ENDOVENOSO 

Posologia:  

Neonatal e pediatria: 

- Trombose sistemática 

Neonatal, lactente, criança ou adolescente: 0,5 miligrama por kg por hora INFUSÃO ENDOVENOSA por 6 

horas, seguido por 0,1 - 0,6 miligrama por kg por hora infusão ENDOVENOSA ; máx.: 2 miligramas por hora 

 

Adulto:  

- AVC isquêmico: dose total recomendada de 0,9 miligrama por kg (máx.: 90 miligramas) 

≤100 kg: 0,09 miligrama por kg ENDOVENOSO direto em 1 minuto, seguido por 0,81 miligrama por kg 

ENDOVENOSO infusão contínua por 1 hora 

Maior que 100 kg: 9 miligramas ENDOVENOSO direto em 1 minuto, seguido por 81 miligrama em 

ENDOVENOSO infusão contínua por 1 hora 

 

- TEP agudo massivo ou com instabilidade hemodinâmica: 100 miligramas INFUSÃO ENDOVENOSA em 2 horas 

 

- IAMCST: 

Maior que 67 kg: administrar 15 miligramas ENDOVENOSO direto em 1 - 2 minutos, seguido de 50 

miligramas infusão ENDOVENOSA em 30 minutos e 35 miligramas infusão ENDOVENOSA em 1 hora; máx.: 

100 miligramas em 1,5 hora 

≤67 kg: administrar 15 miligramas ENDOVENOSO direto em 1 - 2 minutos, seguido de 0,75 miligrama 

por kg (máx.: 50 miligramas) infusão ENDOVENOSA em 30 minutos e 0,5 miligrama por kg (máx.: 35 

miligramas) infusão ENDOVENOSA em 1 hora; máx.: 100 miligramas em 1,5 hora 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

 Tempo de administração: ENDOVENOSO direito ou infusão ENDOVENOSA ; vide acima 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: diluente próprio ou água destilada - C.: 1 

miligrama por mililitro  

 

Diluição: SF0,9%; SG5% - C.: 0,2 - 0,5 miligramas por mililitro 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  
(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  
(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: 8 horas 24 horas 

 Após diluição: 8 horas 24 horas 

Recomendações específicas para o 
preparo e armazenamento: 

- De preferência realizar a administração logo após reconstituição 

ou diluição 

- Evitar agitação vigorosa durante o preparo 

- O medicamento pode precipitar quando diluído em concentração 

menor que 0,5 miligramas por mililitro  

- Misture a solução com gestos suaves, evite agitação 

- Descartar qualquer solução que não será utilizada 
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Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: dobutamina, dopamina, heparina, nitroglicerina 

Reações adversas: sangramento 

Interações medicamentosas: abciximab, anticoagulantes, antiplaquetários 

Monitorização: ECG, sinais e sintomas de sangramento, marcadores de lesão cardíaca, pressão arterial, evolução 
do quadro 

Observações:  

- Contraindicado absoluta: sangramento ativo (exceto menstruação), histórico recente de AVC hemorrágico, 

suspeita de dissecção de aorta, AVC isquêmico nos últimos 3 meses, lesão facial ou craniana nos últimos 3 meses 

com radiografia evidenciando fratura óssea ou trauma encefálico 

- Aguardar 24 horas para introdução do AAS ou terapia anticoagulante 

- Evitar quando gravidez se terapia alternativa for possível 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Up to Date. Alteplase: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 17 de agosto de 

2018 

2. Clinical Key. Alteplase: Elsevier, 2018. Disponível em: https: // www.clinicalkey.com / pharmacology / . Acesso em: 17 de agosto de 

2018 

3. Micromedex. Alteplase: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 17 de agosto de 2018 

4. ACTILYSE® Alteplase 50 miligramas. Responsável técnico: Dímitra Apostolopoulou – CRF - SP nº 08828. Boehringer Ingelheim 

5. Taketomo C.K., Hodding, J.H., Kraus D.M. Pediatric Dosage Handbook, 14th ed. Hudson, Ohio, Lexi - Comp, Inc.; 2007 - 2008: 83 - 89 
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ADALAT® 

Princípio ativo: Nifedipino 

Classe terapêutica: antianginoso, antihipertensivo, bloqueador do canal de cálcio diidropiridina 

 Apresentação: cápsula gelatinosa de liberação imediata - 10 miligramas 

 Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria (criança e adolescente): 

 - Hipertensão: 0,25 - 0,5 miligrama por kg por dia VIA ORAL 1 vez ao dia ou fracionadas em duas doses; máx.: 

120 miligramas por dia 

 

Adulto:  

 - Angina vasoespástica ou estável: inicialmente 10 miligramas VIA ORAL 3 vezes ao dia, com dose usual de 10 - 

30 miligramas 3 - 4 vezes ao dia; máx.: 180 miligramas 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste ou suplementação após hemodiálise ou diálise peritoneal 

Reações adversas: edema periférico, tontura, cefaleia 

Interações medicamentosas: inibidores ou indutores da CYP3A4 

 Monitorização: frequência cardíaca, pressão arterial, edema periférico 

Observações:  

- É recomendável que o ajuste de dose ocorra após 7 - 14 dias do início ou último ajuste para permitir avaliação 

adequada; conforme necessário o aumento pode ser rápido sob apropriado monitorização 

- Quando alteração da apresentação de liberação imediata para liberação sustentada, manter a mesma dose total 

diária 

- Não fazer uso quando episódios agudos de angina, o que pode precipitar IAM 

- Contraindicado em pacintes com IAMCST 

- O uso do nifedipino de liberação imediata de forma sublingual ou oral em emergências hipertensivas ou 

urgências não é seguro nem efetivo 

- Não deve triturar ou mastigar 

- Medicamento incluso nos critérios de Beers, não recomendado quando ≥65 anos 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Up to Date. Nifedipine: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 17 de agosto de 

2018 

2. Clinical Key. Nifedipine: Elsevier, 2018. Disponível em: https: // www.clinicalkey.com / pharmacology / . Acesso em: 17 de agosto de 

2018 

3. Micromedex. Nifedipine: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 17 de agosto de 2018 

4. ADALAT® Nifedipino 10 miligramas. Responsável técnico: Dra. Dirce Eiko Mimura– CRF - SP nº 16532. Bayer 

5. Taketomo C.K., Hodding, J.H., Kraus D.M. Pediatric Dosage Handbook, 14th ed. Hudson, Ohio, Lexi - Comp, Inc.; 2007 - 2008: 1134 - 

1137. 
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ADDERA® 

Princípio ativo: Colecalciferol (vitamina D3) 

Classe terapêutica: suplemento nutricional, vitaminas e minerais 

 Apresentação: solução gotas – 3.300 unidades por mililitro 

Via e formas de administração: oral 

Posologia: uso adulto e pediátrico acima de 3,3 Kg 

1 micrograma de vitamina D= 40 unidades 

Cada mililitro da solução contém 25 gotas, sendo que cada gota contém 132 unidades de 

colecalciferol (informação contida em bula referente ao conta gotas que acompanha o respectivo produto) 

 

Neonatal e pediátrico: 

- Deficiência de vitamina D 

Prevenção: 

Prematuros: ≤1,5 kg, 200 unidades por dia VIA ORAL  

Maior que 1,5 kg, 200 unidades por dia VIA ORAL, máx.: 1000 unidades por dia 

Termos, lactente, criança e adolescente: 400 unidades por dia 

Tratamento: 2.000 - 50.000 unidades VIA ORAL semanalmente, seguido com manutenção 400 - 1.000 unidades 

por dia 

 

Adulto:  

- Deficiência de vitamina D 

Prevenção: 1.500 - 2.000 unidades por dia 

Tratamento: 6.000 - 50.000 unidades, seguido com dose de manutenção 1.500 - 2.000 unidades por dia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: intoxicação 

Interações medicamentosas: hidróxido de alumínio, colestiramina, óleo mineral, multivitamínicos  

Monitorização: sinais e sintomas de intoxicação por vitamina D (náuseas, vômito, perda de apetite, constipação, 
desidratação, fatiga, irritabilidade, confusão, fraqueza, perda de peso), 25 - hidroxivitamina D, cálcio, fósforo 

Observações:  

- Insuficiência hepática ou renal aumentam o risco de toxicidade por vitamina D 

- Medicamento insolúvel em água e solúvel em alimentos contendo gordura 

- Medicamento contraindicado a pacientes com hipercalcemia, hipervitaminose D, hiperparatireoidismo, 

sarcoidose e grávidas 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Up to Date. Cholecalciferol: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 20 de agosto 

de 2018 

2. Clinical Key. Cholecalciferol: Elsevier, 2018. Disponível em: https: // www.clinicalkey.com / pharmacology / . Acesso em: 20 de agosto 

de 2018 

3. Micromedex. Cholecalciferol: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 20 de agosto de 2018 

4. ADDERA® Colecalciferol3300 UNIDADES Responsável técnico:Fernando Costa Oliveira - CRF - GO nº 5.220. Mantecorp Farmasa  
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ADENOCARD® 

Princípio ativo: adenosina 

Classe terapêutica: antiarrítmico 

Apresentação: solução injetável– 3 miligramas por mililitro (2 mililitros) 

Via e formas de administração: ENDOVENOSO 

Posologia:  

 

Neonatal e pediátrico: 

- Taquicardia supraventricular paroxística: 

Menor que50 kg: dose inicial 0,05 - 0,1 miligrama por kg ENDOVENOSO direto, se não efetivo em 1 - 2 

minutos aumentar em 0,05 - 0,1 miligrama por kg ENDOVENOSO direto a cada 1 - 2 minutos; máx.: 0,3 

miligrama por kg por dose 

≥50 kg: dose inicial 6 miligramas ENDOVENOSO direto, se não efetivo em 1 - 2 minutos, dose adicional 

12 miligramas ENDOVENOSO direto e conforme necessário repetir; máx.: 12 miligramas por dose 

 

Adulto:  

- Taquicardia supraventricular paroxística: dose inicial 6 miligramas ENDOVENOSO direto, se não efetivo em 1 - 

2 minutos, dose adicional 12 miligramas ENDOVENOSO direto e conforme necessário repetir; máx.: 12 

miligramas por dose 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

 Tempo de administração: ENDOVENOSO direto 1 - 2 segundos 

Soluções e volumes compatíveis: 
Reconstituição: não se aplica 
 
Diluição: SF0,9%, SG5%, RL 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição:  -   -  

 Após diluição:  -   -  

Recomendações específicas para o 
preparo e armazenamento: 

- Após cada administração lavar o equipo com 5 - 10 mililitros 

(lactente e criança) e 20 mililitros (adultos) de SF0,9%, caso 

administrado em linha de infusão 

- Não refrigerar; se ocorrer, a cristalização pode ser revertida em 

temperatura ambiente 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 
mesmo horário ou misturados: dar preferência ao acesso exclusivo 

Reações adversas: alterações no ritmo cardíaco, cefaleia, tontura, rubor facial,  

Interações medicamentosas: carbamazepina, digoxina, cafeína 

Monitorização: ECG, frequência cardíaca, pressão arterial, frequência respiratória 

Observações:  

- A dose inicial deve ser reduzida a 3 miligramas se administrado em via central, se o paciente estiver em uso de 

carbamazepina ou for transplantado cardíaco 

- Quando administrado em acesso periférico, dar preferência a local o mais próximo do tronco possível 

- Contraindicado a paciente com bloqueio atrioventricular de 2º e 3º grau, bradicardia sintomática (exceto 

paciente com marca - passo funcional), doença broncoconstritiva pulmonar, asma 

- Risco potencial na gravidez(categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 
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1. Up to Date. Adenosine: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 20 de agosto de 

2018 

2. Clinical Key. Adenosine: Elsevier, 2018. Disponível em: https: // www.clinicalkey.com / pharmacology / . Acesso em20 de agosto de 

2018 

3. Micromedex. Adenosine: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 20 de agosto de 2018 

4. ADENOCARD® Adenosina. Responsável técnico Cintia Delphino de Andrade – CRF - SP nº: 25.125. Libbs Farmacêutica Ltda. 

5. Taketomo C.K., Hodding, J.H., Kraus D.M. Pediatric Dosage Handbook, 14th ed. Hudson, Ohio, Lexi - Comp, Inc.; 2007 - 2008: 58 - 61 
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AEROLIN® 

Princípio ativo: Sulfato de salbutamol 

Classe terapêutica: agonista adrenérgico, agonista beta2, broncodilatador, simpatomimético 

Apresentação:  

AEROLIN® INJETÁVEL: solução injetável– 0,5 miligramas por mililitro (1 mililitro) 

AEROLIN® SPRAY: suspensão aerossol – 100 microgramas (200 doses) 

AEROLIN® GOTAS: solução para NEBULIZAÇÃO – 5 miligramas por mililitro (10 mililitros) 

AEROLIN® XAROPE: solução oral – 5 miligramas por mililitro (120 mililitros) 

Via e formas de administração:  

AEROLIN® INJETÁVEL: ENDOVENOSO, intramuscular, subcutânea 

AEROLIN® SPRAY: inalatória 

AEROLIN® GOTAS: nebulização 

AEROLIN® XAROPE: oral 

Posologia:  

AEROLIN® INJETÁVEL: cada ampola contém 0,5 miligrama ou 500 microgramas de salbutamol, equivalente a 0,6 

miligrama ou 600 microgramas de sulfato de salbutamol 

 

Adulto:  

- Broncoespasmo severo ou status asmático: 500 microgramas (8 microgramas por kg) SUBCUTÂNEO ou 

INTRAMUSCULAR a cada 4 horas, conforme a necessidade; ou 250 microgramas (4 microgramas por kg) 

ENDOVENOSO lentomente, se necessário repetir a dose 

 

AEROLIN® SPRAY: cada dose contém 120,5 microgramas de sulfato de salbutamol, equivalente a 100 

microgramas de salbutamol 

 

Pediátrico: 

- Broncoespasmos (criança maior que 3 anos e adolescente): 1 - 2 inalações a cada 4 - 6 horas 

 

Adulto: 

- Broncoespasmo 

Agudo: 1 - 2 inalações, conforme necessário a cada 4 - 6 horas 

Manutenção: 1 - 2 inalações a cada 4 - 6 horas; máx.: 8 inalações 

 

AEROLIN® GOTAS: cada frasco contém 5 miligramas de salbutamol, na forma de sulfato, por mililitro de solução 

 

Neonatal: 

- Broncodilatação: NEBULIZAÇÃO com dose usual 1,25 - 2,5 miligramas por dose 

 

Pediatria: 

- Asma aguda  

Lactente e criança menor que 2 anos: NEBULIZAÇÃO 0,15 miligrama por kg (mín.: 2,5 miligramas) a 

cada 20 minutos (máx.: 3 doses), seguido NEBULIZAÇÃO 0,15 - 0,3 miligrama por kg a cada 1 - 4 

horas; máx.: 10 miligramas por dose 
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Adolescente: NEBULIZAÇÃO 2,5 - 5 miligramas a cada 20 minutos (máx.: 3 doses), seguido 

NEBULIZAÇÃO 2,5 - 10 miligramas a cada 1 - 4 horas 

 

- Broncoespasmo (criança ≥ 2 anos e adolescente) 

10 - 15 kg: NEBULIZAÇÃO 1,25 miligrama 3 - 4 vezes ao dia 

 maior que 15 kg: NEBULIZAÇÃO 2,5 miligramas 3 - 4 vezes ao dia 

 

Adulto:  

- Broncoespasmo: NEBULIZAÇÃO 2,5 miligramas 3 - 4 vezes ao dia ou 1,25 - 5 miligramas a cada 4 - 8 horas 

AEROLIN® XAROPE: contém 2 miligramas de salbutamol em cada 5 mililitros. Cada mililitro contém 0,4 

miligramas de salbutamol, equivalente a 0,48 miligrama de sulfato de salbutamol 

 

Pediatria: 

- Broncoespasmo 

2 - 6 anos: 1 - 2 miligramas VIA ORAL 3 - 4 vezes ao dia 

6 - 12 anos: 2 miligramas VIA ORAL 3 - 4 vezes ao dia 

 maior que 12 anos: 2 - 4 miligramas VIA ORAL 3 - 4 vezes ao dia 

 

Adulto:  

- Broncoespasmo: 4 - 8 miligramas VIA ORAL 3 - 4 vezes ao dia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste ou suplementação após hemodiálise ou diálise peritoneal 

 Tempo de administração: administração contínua via bomba de infusão, vide acima 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição: água para injeção 

*Se infusão venosa, reduzir a concentração em pelo menos 50% da 

solução de 500 microgramas por mililitro 

 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  
(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  
(2 - 8ºC) 

Após reconstituição:  -   -  

 Após diluição: 24 horas  -  

Recomendações específicas para o 
preparo e armazenamento: 

- AEROLIN® INJETÁVEL: qualquer preparação não utilizada de deve 

ser descartada após 24 horas 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 
mesmo horário ou misturados:  

Reações adversas: agitação, nervosismo, tremores, infecção do trato respiratório superior, taquicardia 

Interações medicamentosas: beta - bloqueadores, linezolida 

Monitorização: frequência respiratória, função pulmonar, pressão arterial, frequência cardíaca, evolução do 
quadro, glicose, potássio, creatinina séricos 

Observações:  

AEROLIN® INJETÁVEL: utilizar com cautela em pacientes com insuficiência renal, diabéticos, com diagnóstico de 

glaucoma, hipertireoidismo, hipocalemia, epilepsia econtraindicado para paciente apresentando ou com 

diagnóstico de taquiarritmias 
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AEROLIN® SPRAY:  

- Explicar o passo a passo de uso e limpeza do aparelho para os pacientes 

- Ao ser utilizado pela primeira vez ou último uso há ≥5 dias, retirar o protetor do bucal, agitar e liberar 

dois jatos no ambiente para certifica - se de que funciona 

 

AEROLIN® GOTAS:  

- Deve ser administrado com auxílio do respirador ou nebulizador 

- Evitar que o aerossol produzido entre em contato com os olhos 

- Dilua o fármaco com SF0,9% a um volume final de 2 - 2,5 mililitros 

 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) - contraindicado no 1º e 2º trimestre por elevado risco de aborto 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Up to Date. Albuterol (salbutamol): Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em20 de 

agosto de 2018 

2. Clinical Key. Albuterol (salbutamol): Elsevier, 2018. Disponível em: https: // www.clinicalkey.com / pharmacology / . Acesso em: 20 de 

agosto de 2018 

3. Micromedex. Albuterol (salbutamol): IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 20 de agosto de 2018 

4. AEROLIN® InjetávelSulfato de salbutamol. Responsável técnicoEdinilson da Silva Oliveira CRF - RJ Nº 18875. GlaxoSmithKline Brasil 

Ltda. 

5. AEROLIN® Salbutamol spray. Responsável técnico Edinilson da Silva Oliveira CRF - RJ Nº 18875. GlaxoSmithKline BrasilLtda.  

6. AEROLIN® Salbutamol Gotas. Responsável técnico Edinilson da Silva Oliveira CRF - RJ Nº 18875. GlaxoSmithKlineBrasil Ltda.  

7. AEROLIN® Salbutamol Xarope. Responsável técnico Edinilson da Silva Oliveira CRF - RJ Nº 18875. GlaxoSmithKlineBrasil Ltda.  

8. Taketomo C.K., Hodding, J.H., Kraus D.M. Pediatric Dosage Handbook, 14th ed. Hudson, Ohio, Lexi - Comp, Inc.; 2007 - 2008: 66 - 69 
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AFRIN® 

Princípio ativo: Cloridrato de oximetazolina 

Classe terapêutica: agonista adrenérgico, descongestionante 

Apresentação:  
AFRIN® ADULTO: solução intranasal - 0,05% (30 mililitros) 
AFRIN® PEDIÁTRICO: solução intranasal - 0,025% (20 mililitros) 

 Via e formas de administração: intranasal 

Posologia:  

AFRIN® Adulto: cada mililitro contém 0,5 miligrama de cloridrato de oximetazolina 

 

Adulto:  

 - Congestão intranasal: 2 - 3 gotas em cada narina até 2 vezes ao dia (máx.: 2 doses a cada 24 horas até 3 dias 

de uso) 

 

AFRIN® PEDIÁTRICO: cada mililitro contém 0,25 miligrama de cloridrato de oximetazolina (cada gota contém 

0,0100 miligrama) 

 

Pediátrico acima de 2 anos de idade:  

 - Congestão intranasal: 2 - 3 gotas em cada narina até 2 vezes ao dia (máx.: 2 doses a cada 24 horas até 3 dias 

de uso) 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: nariz seco, congestão de rebote, irritação da mucosa intranasal temporária, espirros 

Interações medicamentosas: inibidores da monoaminoxidase  

 Monitorização: melhora da congestão 

Observações:  

- Uso freqüente ou prolongado pode causar congestão intranasal recorrente ou piora da condição 

- Utilizar com cautela em pacientes com doenças cardiovasculares, tireóide, diabetes, hiperplasia prostática ou 

obstrução urinária 

- É desconhecido os efeitos do medicamento durante a gestação e amamentação, uso criterioso 

1. Up to Date. Oxymetazoline: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 20 de agosto 

de 2018 

2. Clinical Key Oxymetazoline: Elsevier, 2018. Disponível em: https: // www.clinicalkey.com / pharmacology / . Acesso em: 20 de agosto 

de 2018 

3. Micromedex. Oxymetazoline: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 20 de agosto de 2018 

4. AFRIN® Pediátrico. Responsável técnico Fernando C. Lemos - CRF - SP nº 16.243. Merck Sharp & Dohme Farmacêutica Ltda. 
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AGRASTAT® 

Princípio ativo: Cloridrato de tirofibana 

Classe terapêutica: antiplaquetário, inibidor da glicoproteína IIb/IIIa 

Apresentação: solução injetável - 0,25 miligrama por mililitro (50 mililitros) 

 Via e formas de administração: ENDOVENOSO 

Posologia:  

 

Adulto:  

 - Angina instável por infarto agudo do miocárdio sem supra ST: dose de ataque 25 microgramas por kg 

ENDOVENOSO 3 - 5 minutos, seguido de dose de manutenção 0,15 micrograma por kg por minuto 

ENDOVENOSO infusão contínua por até 18 horas 

 

*Dose em bula: dose inicial de 0,4 micrograma por kg por minuto ENDOVENOSO infusão contínua durante 30 

minutos, seguido por 0,1 micrograma por kg por minuto por 48 - 108 horas 

 

 - Doença coronariana isquêmica estável submetida à Intervenção Coronariana Percutânea (ICP) eletiva (off-

label): dose de ataque 25 microgramas por kg ENDOVENOSO 3 - 5 minutos no momento da ICP, seguido da 

dose de manutenção 0,15 micrograma por kg por minuto ENDOVENOSO infusão contínua continuado por até 

48 horas 

 

*Dose em bula: 10 microgramas por kg ENDOVENOSO por 3 minutos, seguido por 0,15 micrograma por kg por 

minuto ENDOVENOSO infusão contínua por 36 horas 

 

**Reserva para pacientes que não foram pré - tratados com clopidogrel ou que estão sendo submetidos a ICP 

eletiva com implante de stent com pré-tratamento adequado com clopidogrel 

***Os introdutores arteriais devem ser removidos quando o tempo de coagulação ativada do paciente for inferior 

a 180 segundos ou 2 a 6 horas após suspensão da heparina 

Ajuste renal:  

 - ClCr ≤60 mililitros por minuto: dose de ataque 25 microgramas por kg ENDOVENOSO em até 5 minutos, com 

dose de manutenção 0,075 micrograma por kg por minuto por até 18 horas 

 Tempo de administração: ENDOVENOSO infusão contínua em BIC 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição: SF0,9%, SG5% - 200 mililitros (C.: 50 microgramas 

por mililitro) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  
(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  
(2 - 8ºC) 

Após reconstituição:  -   -  

 Após diluição: 
24 horas (SG5%) 

72 horas (SF0,9%) 
 -  

Recomendações específicas para o 
preparo e armazenamento: 

 - A infusão diluída deve se protegida da luz durante armazenamento 

a longo prazo 

 - A solução não deve ser refrigerada 
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Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: diazepam, anfotericina B convencional, anfotericina complexo lipídico, fenitoína 

Reações adversas: sangramentos menores, trombocitopenia 

Interações medicamentosas: apixabana, edoxabana 

Monitorização: hemograma, função renal, TTPa 

Observações:  

- Utilizar com cautela em pacientes com plaquetas menor que 150000 por milimetros³, retinopatia hemorrágica, 

história prévia de doença gastrointestinal, submetido a terapia trombolítica recente e dialíticos crônicos 

- Descontinuar pelo menos 2 - 4 horas anteriormente a cirurgia de revascularização 

- Pode ser administrado com heparina, na mesma linha venosa 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Up to Date. Tirofiban: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em20 de agosto de 

2018 

2. Clinical Key Tirofiban: Elsevier, 2018. Disponível em: https: // www.clinicalkey.com / pharmacology / . Acesso em: 20 de agosto de 

2018 

3. Micromedex. Tirofiban: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 20 de agosto de 2018 

4. AGRASTAT®Tirofibana Responsável técnicoAlexandre T. Caria - CRF - SP no 14.027. DSM Pharmaceuticals, Inc. 
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AKINETON® 

Princípio ativo: Cloridrato de biperideno 

Classe terapêutica: antiparkisoniano antimuscarínico 

 Apresentação: comprimido - 2 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia: equivalente a 1,8 miligrama de biperideno base 

 

Pediátrico (criança de 3 a 15 anos): 

- Disfunções medicamentosas do movimento: 1 - 2 miligramas VIA ORAL 1 - 3 vezes ao dia 

 

Adulto: 

- Síndrome parkisoniana: dose inicial 2 miligramas VIA ORAL 3 - 4 vezes ao dia, se desenvolvimento de tolerância 

ou dosagem inadequada aumentar; máx.: 16 miligramas por dia 

 

- Reações extrapiramidais induzidas por medicamentos: 2 miligramas VIA ORAL 1 - 3 vezes ao dia; máx.: 16 

miligramas por dia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 
Reações adversas: xerostomia, visão borrada, sonolência, tontura, constipação, agitação, confusão mental, 

taquicardia, aumento da pressão ocular, retenção urinária 

Interações medicamentosas: agente anticolinérgicos 

Monitorização: evolução do quadro, frequência cardíaca 

Observações:  

- Contraindicado para pacientes com glaucoma de ângulo estreito, obstrução intestinal ou megacólon 

- Utilizar com cautela em pacientes com diagnóstico de epilepsia, taquiarritmias, hipertrofia prostática 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Dynamed. Biperiden: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 20 de agosto de 2018 

2. AKINETON® Biperideno. Responsável técnicoAndrea de Souza Caliari CRF - ES 6973. Abbott Laboratórios do Brasil Ltda 
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ALBOCRESIL® 

Princípio ativo: Policresuleno 

Classe terapêutica: anti-infeccioso tópico 

 Apresentação: solução concentrada - 360 miligramas por grama (12 mililitros) 

 Via e formas de administração: tópico dermatológico e ginecológico 

Posologia:  

 

Adulto: 

 - Inflamações, infecções ou lesões teciduais cérvico - vaginais e condiloma acuminado; remoção de tecido 

necrótico após queimaduras, limpeza e estimulação da cicatrização dermatológica; tratamento tópico de aftas e 

nas inflamações da membrana mucosa oral e das gengivas: aplique 1 - 2 vezes por semana com auxílio de 

especulo vaginal, pinça de curativo e mechas de algodão ou gaze, cotonete de algodão; deixando agir por 1 - 3 

minutos, exercendo - se pressão suave no local de aplicação 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: sensação de queimação na vagina 

Interações medicamentosas: evitar uso concomitante de outros medicamentos tópicos no mesmo local de 
aplicação 

 Monitorização: evolução das lesões 

Observações:  

 - Não indicado para menores de 18 anos ou em mulheres pós - menopausa devido ausência de evidências 

 - Evitar a aplicação vaginal durante a menstruação e atividade sexual 

 - Devido sua reação cicatricial, pode haver formação de acúmulo do policresuleno e de restos células epiteliais 

que faz parte de seu mecanismo de ação. Sendo geralmente eliminado espontaneamente 

 - Após aplicação em grandes extensões na mucosa oral ou gengiva, recomenda-se intensivo enxágüe do local, 

visto que o preparado pode ocasionar uma desmineralização do esmalte dentário 

 - Não deve ser ingerido. Se ocorrer, beber água em abundância 

 - Se em contato com os olhos, estes devem ser enxaguados com água em abundância 

 - Evitar uso para a cauterização do colo uterino durante a gestação, particularmente nos últimos estágios da 

gravidez, visto que pode desencadear o início do trabalho de parto 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. ALBOCRESIL® Policresuleno. Responsável técnicoWagner Moi - CRF - SP nº 14.828. Nycomed Pharma Ltda. 
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ALBUMINA HUMANA 20% 

Princípio ativo: Albumina humana 

Classe terapêutica: colóide expansor de volume sanguíneo 

Apresentação: solução injetável - 200 miligramas por mililitro (50 mililitros) 

 Via e formas de administração: ENDOVENOSO 

Posologia: a equivalência osmótica da infusão de albumina humana 20% é de 400 mililitros do plasma humano 

normal 

 

Neonatal: 

 - Hipovolemia por expansão volêmica: 0,5 - 1 grama por kg por dose ENDOVENOSO em 1 hora (ou 15 - 20 

minutos em casos de choque) 

 

- Hiperbilirrubinemia de neonatal: 1 grama por ENDOVENOSO kg como adjuvante para troca de transfusões 

(administrado antes da exsanguineotransfusão [como um primer] ou durante o procedimento [como substituto de 

uma porção do sangue]) 

 

Pediatria (lactente, criança e adolescente): 

 - Hipovolemia por expansão volêmica: 0,5 - 1 grama por kg ou 2,5-12,5 gramas por dose ENDOVENOSO em 5 - 

10 minutos, conforme necessário repetir após 15-30 minutos; máx.: 2 gramas por kg por dia 

 

 - Reposição após paracentese de alívio ( maior que 20 mililitros por kg): 0,5 - 1 grama por kg ENDOVENOSO 

após 1 - 2 horas de realizado o procedimento; máx.: 2 gramas por kg por dia 

 

 - Edema secundário a síndrome nefrótica refratária: 0,5 - 1 grama por kg por dose ENDOVENOSO em 1 - 2 

horas; 

 

Adulto: 

 - Hipovolemia por expansão volêmica: 12,5 - 25 gramas ENDOVENOSO, conforme necessário repetir após 15 - 

30 minutos; máx.: 2 gramas por kg por dia 

 

 - Reposição após paracentese de alívio: 5-10 gramas (usualmente 8 gramas) ENDOVENOSO para cada 1 litro de 

líquido removido; máx.: 2 gramas por kg por dia 

 

- Lesão térmica, queimaduras: a duração da terapia de reposição varia, dependendo de fatores como a extensão 

da perda de proteína pela excreção renal, áreas de pele desnudada e diminuição da produção de albumina. Com 

objetivo sugerido de manter a concentração de albumina plasmática de 2-3 gramas por decilitro e a pressão 

oncótica plasmática de 20 mmHg (equivalente a uma concentração total de proteína plasmática de 5,2 gramas por 

decilitro) 

  

Recomenda o uso de grandes volumes de cristaloides inicialmente para manter o volume de plasma; após 

24 horas, pode ser adicionada albumina humana 25 gramas, ajustando a dosagem para manter os 

parâmetros acima citados 
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- Nefrose Aguda/ síndrome nefrótica: 20-25 gramas ENDOVENOSO uma vez por dia durante 7-10 dias (em 

conjunto com um diurético) 

 

- Síndrome de hiperestimulação ovárica (tratamento): 50-100 gramas ENDOVENOSO durante 4 horas, repetindo 

em intervalos de 4-12 horas, conforme necessário 

 

- Peritonite bacteriana espontânea (tratamento) (off-label): dose inicial 1,5 grama por kg ENDOVENOSO dentro 

de 6 horas do diagnóstico (em conjunto com terapia antimicrobiana apropriada), seguido por 1 grama por kg no 

dia 3 

 

- Cirurgia cardíaca, bypass cardiopulmonar: sugerem que a solução de prime de albumina humana e cristalóide 

seja ajustada para atingir concentração de albumina plasmática de 2,5 gramas por decilitro e hematócrito de 20% 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

 Tempo de administração: infusão ENDOVENOSA em 1 - 2 mililitros por minuto (não diluído ou diluído) 

*A velocidade máxima de infusão não deve exceder 30 mililitros por minuto no caso de substituição de plasma 

Soluções e volumes compatíveis: 
Reconstituição: não se aplica 
 
Diluição: SF0,9%, SG5%, RL (C.: 40 miligramas por mililitro) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  
(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  
(2 - 8ºC) 

Após reconstituição:  -   -  

 Após diluição: 4 horas  -  

Recomendações específicas para o 
preparo e armazenamento: 

- Utilizar logo após preparo e descartar após 4 horas 
- Não diluir em água para injeção, devido risco elevado de hemólise e 

insuficiência renal 
- ATENÇÃO a bula algumas marcas devem ser armazenadas sob 
refrigeração 
- Não utilizar se a solução estiver turva ou conter sujidades 
- A preparação deve ser trazida à temperatura ambiente antes da 

administração 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: emulsões gordurosas, micafungina, midazolam, vancomicina, verapamil 

Reações adversas: edema pulmonar, reação de hipersensibilidade, hipotensão, taquicardia 

Interações medicamentosas: não há medicamentos que apresentem interação quando associados 

 Monitorização: reação de hipersensibilidade, eletrólitos séricos, evolução do quadro, função renal, sinais de 
hipervolemia 

Observações:  

- Se tempo para infusão for maior que 4 horas, preparar novo frasco e substituir o já aberto 

- Infusão com velocidade maior que 1 - 2 minutos por mililitro, aumenta o risco de insuficiência cardíaca, embolia 

pulmonar aguda e anemia grave 

- Utilizar com cautela em pacientes com histórico de cardiovascular e portadores de hepatopatias nefropatias 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Up to Date. Albumin solution: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em21 de agosto 

de 2018 

2. Clinical KeyAlbumin: Elsevier, 2018. Disponível em: https: // www.clinicalkey.com / pharmacology / . Acesso em: 21 de agosto de 

2018Micromedex. Albumin: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 21 de agosto de 2018 

3. Dynamed. Albumin: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 21 de agosto de 2018 
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4. Taketomo C.K., Hodding, J.H., Kraus D.M. Pediatric Dosage Handbook, 14th ed. Hudson, Ohio, Lexi - Comp, Inc.; 2007 - 2008: 64 - 66 
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ALDACTONE® 

Princípio ativo: Espironolactona 

Classe terapêutica: anti - hipertensivo, diurético poupador de potássio, antagonista do receptor de aldosterona 

Apresentação: comprimido - 25 miligramas e 100 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Neonatal: 

 - Edema: 1 - 3 miligramas por kg por dia VIA ORAL a cada 12 - 24 horas 

 

Pediatria (lactente, criança e adolescente): 

 - Edema: dose inicial 1 - 3 miligramas por kg por dia VIA ORAL a cada 6 - 24 horas; máx.: 4 - 6 miligramas por 

kg por dia ou 400 miligramas por dia 

 

 - Hipertensão: 1 miligrama por kg por dia VIA ORAL a cada 12 - 24 horas; máx.: 3,3 miligramas por kg por dia 

ou 100 miligramas por dia 

 

 - Aldosteronismo primário: 1 - 3 miligramas por kg por dia VIA ORAL ; máx.: 100 miligramas por dia 

 

Adulto: 

 - Edema: dose usual de 100 miligramas por dia VIA ORAL, podendo variar 25 - 200 miligramas por dia VIA ORAL 

1 vez ao dia ou em dose fracionada  

 

 - Insuficiência cardíaca: 12,5 - 25 miligramas por dia VIA ORAL ; máx.: 50 miligramas por dia 

 

 - Hipertensão: 25 - 50 miligramas por dia VIA ORAL, 1 vez ao dia ou em dose fracionada  

 

 - Aldosteronismo primário: 100 - 400 miligramas por dia VIA ORAL  

Ajuste renal:  

- Pediatria: com insuficiência renal leve a moderada considerar estender o intervalo de dose e evitar uso em 

pacientes com insuficiência renal grave 

- Adulto: uso com cautela 

Reações adversas: ginecomastia, hipercalemia 

Interações medicamentosas: amilorida 

Monitorização: pressão arterial, eletrólitos séricos, ácido úrico (pacientes com gota), função renal, evolução do 
quadro 

Observações:  

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Up to Date. Spironolactone: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em 21 de agosto 

de 2018 

2. Clinical KeySpironolactone: Elsevier, 2018. Disponível em: https: // www.clinicalkey.com / pharmacology / . Acesso em: 21 de agosto 

de 2018 

3. Micromedex. Spironolactone: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 21 de agosto de 2018 

4. Dynamed. Spironolactone: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - 

f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 21 de agosto de 2018 

5. Taketomo C.K., Hodding, J.H., Kraus D.M. Pediatric Dosage Handbook, 14th ed. Hudson, Ohio, Lexi - Comp, Inc.; 2007 - 2008: 1469 - 

1471 
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ALDOMET® 

Princípio ativo: Metildopa 

Classe terapêutica: agonista alfa - 2 adrenérgico, anti - hipertensivo 

Apresentação: comprimido - 250 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria (criança e adolescente): 

 - Hipertensão: 10 miligramas por kg por dia VIA ORAL fracionadas em 2 - 4 doses; máx.: 65 miligramas por kg 

por dia ou 3 gramas por dia 

 

Adulto: 

 - Hipertensão: dose inicial 250 miligramas VIA ORAL, variando 250 - 1000 miligramas fracionadas em 2 doses; 

máx.: 3 gramas por dia 

Ajuste renal:  

- ClCr maior que 50 mililitros por minuto: a cada 8 horas 

- ClCr 10 - 50 mililitros por minuto: a cada 8 - 12 horas 

- ClCr menor que 10 mililitros por minuto: a cada 12 - 24 horas 

- Hemodiálise intermitente: após as sessões  

- Diálise peritoneal: a cada 12 - 24 horas 

Reações adversas: sedação 

Interações medicamentosas: beta - bloqueadores, inibidores da monoaminoxidase 

Monitorização: pressão arterial 

Observações:  

- Quando administrado com outro anti - hipertensivo, exceto diurético tiazídico, limitar a dose máx.: 500 

miligramas por dia 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Up to Date. Methyldopa: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em 21 de agosto de 

2018 

2. Clinical KeyMethyldopa: Elsevier, 2018. Disponível em: https: // www.clinicalkey.com / pharmacology / . Acesso em: 21 de agosto de 

2018 

3. Micromedex. Methyldopa: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 21 de agosto de 2018 

4. Dynamed. Methyldopa: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 21 de agosto de 2018 

5. Taketomo C.K., Hodding, J.H., Kraus D.M. Pediatric Dosage Handbook, 14th ed. Hudson, Ohio, Lexi - Comp, Inc.; 2007 - 2008: 1031 - 

1033  
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ALFAINTERFERONA 2B 

Princípio ativo: Alfainterferona 2B e Alfainterferona 2B (recombinante) 

Classe terapêutica: imunomodulador 

Apresentação:  

Alfainterferona 2B: pó liofilizado para solução injetável 5.000.000 UNIDADES mais diluente (1 mililitro) 

Alfainterferona 2B (RECOMBINANTE): pó liofilizado para solução injetável 3.000.000 UNIDADES mais diluente (1 

mililitro) 

Via e formas de administração:  

Alfainterferona 2B: intramuscular, ENDOVENOSO, subcutâneo, intraperitoneal e intratecal 

Alfainterferona 2B (RECOMBINANTE): subcutânea 

Posologia:  

 

Pediatria: 

- Hepatite B crônica (incluído coinfecção por HIV) (criança e adolescente 1 - 17 anos): 3 milhões de unidades por 

m² por dose SUBCUTÂNEO três vezes na semana por uma semana, seguido de 6 milhões de unidades m² por 

dose três vezes na semana; máx.: 10 milhões unidades por dose. Duração da terapia de 16-24 semanas 

 

- Hepatite C crônica com coinfecção por HIV (criança e adolescente 3 - 17 anos): 3 milhões unidades por m² por 

dose INTRAMUSCULAR ou SUBCUTÂNEO três vezes na semana; máx.: 10 milhões unidades por dose)  

 

Adulto: 

- Sarcoma de Kaposi relacionado ao vírus HIV: 30 milhõesunidades por m² INTRAMUSCULAR ou SUBCUTÂNEO 

três vezes na semana 

 

- Hepatite B crônica: 5 milhões unidades INTRAMUSCULAR ou SUBCUTÂNEO uma vez ao dia ou 10 milhões 

unidades INTRAMUSCULAR ou SUBCUTÂNEO três vezes na semana durante 16 semanas 

 

- Hepatite C crônica: 3 milhões unidades INTRAMUSCULAR ou SUBCUTÂNEO três vezes na semana 

Ajuste renal:  

- Hepatite C crônica: terapia combinada com ribavirina é contraindicada em pacientes com ClCr menor que 50 

mililitros por minuto e realizar com cautela quando ≥50 mililitros por minuto 

Tempo de administração: não se aplica 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: diluente próprio – 1 mililitros 

 
Diluição: não se aplica 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  
(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  
(2 - 8ºC) 

Após reconstituição:  -   -  

 Após diluição:  -   -  

Recomendações específicas para o 
preparo e armazenamento: 

- Deve ser armazenado sob refrigeração ao abrigo da luz 

- Permitir que o medicamento alcance temperatura ambiente antes 

de administração 

- Usar imediatamente após a reconstituição 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: não foram encontradas interações medicamentosas 
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Reações adversas: agravamento de desordens psiquiátricas, autoimunes, isquêmicas e infecciosas; fatiga, 
cefaleia, calafrios, sonolência, hepatite, anorexia, astenia 

Interações medicamentosas: dipirona, tizanidina 

Monitorização: raios - X de tórax, função renal, função hepática, triglicerídeos, peso, alterações 
neuropsiquiátricas 

Observações:  

- Administrar pela tarde (se possível) para melhorar a tolerabilidade 

- Doses ≥10 milhões UNIDADES por m² são associadas a quadros de náusea e vômitos, recomendado prevenção 

de quadro com antieméticos 

- Alfapoetina também pode ser ser administrada por via ENDOVENOSA, intraperitoneal e intratecal 

- Quando administração intramuscular realizar rotatividade do local (região anterior da coxa, deltóide e nádega 

superlateral) 

- Administração subcutânea é sugerida a paciente com risco de sangramento ou trombocitopênicos; realizar 

rotatividade do local de infusão (abdômen [exceto região ao redor do umbigo], parte anterior da coxa e região 

externa do braço), manter o paciente bem hidratado 

- Risco potencial na gravidez (não estabelecido): análise risco versus benefício 

- Uso criterioso durante a amamentação 

1. Up to Date. Interferon alfa - 2b: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em 30 de 

agosto de 2018 

2. Micromedex. Interferon alfa - 2b: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 30 de agosto de 2018 

3. Taketomo C.K., Hodding, J.H., Kraus D.M. Pediatric Dosage Handbook, 14th ed. Hudson, Ohio, Lexi - Comp, Inc.; 2007 - 2008: 854 - 

859 

4. ALFAINTERFERONA 2B. Responsável técnico Maria da Luz F. Leal CRF por RJ Nº 3726. Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos por 

Bio - Manguinhos 

5. ALFAINTERFERONA 2B (RECOMBINANTE). Responsável técnico Alberto Jorge Garcia Guimarães - CRF - SP n° 12.449. Biosintética 

Farmacêutica Ltda. 
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ALFAPOETINA 

Princípio ativo: Alfapoetina (eritropoietina recombinante humana) 

Classe terapêutica: fator estimulador de colônia de granulócito, fator de crescimento 

Apresentação:  

EPREX®: seringa preenchida - 2.000 unidades por 0,5 mililitro (0,5 mililitros) 

HEMAX ERITRON: pó liofilizado para solução injetável - 4.000 unidades mais diluente (2 mililitros) 

HEMAX ERITRON: pó liofilizado para solução injetável - 10.000 unidades mais diluente (1 mililitro) 

Via e formas de administração: ENDOVENOSO ou SUBCUTÂNEO  

Posologia:  

 

Neonatal: 

- Anemia da prematuridade: 150 - 1.500 UNIDADES por kg por semana ENDOVENOSO ou SUBCUTÂNEO em 

dose fracionada em 2 - 5 doses 

 

- Encefalopatia isquêmica por neuroproteção: 

Baixas doses: dose inicial 300 - 500 UNIDADES por kg por dose SUBCUTÂNEO , dose de manutenção 300 

- 500 UNIDADES por kg por dose ENDOVENOSO em dias alternados 

Altas doses: 1.000 - 2.500 UNIDADES por kg por dose ENDOVENOSO ou SUBCUTÂNEO uma vez ao dia 

 

Pediatria: 

- Anemia na doença renal crônica (na diálise): administraçãoENDOVENOSA é preferida para pacientes em 

hemodiálise; iniciar o tratamento quando a hemoglobina menor que 10g por decilitro, reduzir a dose ou 

interromper o tratamento se a hemoglobina se aproximar ou exceder 11 gramas por decilitro: 

 

Dose inicial: 

 

Lactente, criança e adolescente ≤16 anos:50 UNIDADES por kg por dose ENDOVENOSO ou 

SUBCUTÂNEO três vezes por semana 

 

Adolescente maior que 16 anos: 50 -  250 UNIDADES por kg ENDOVENOSO ou SUBCUTÂNEO três vezes 

porsemana 

 

Ajustes de dosagem, não aumentar a dose com mais frequência do que uma vez a cada 4 semanas: 

 

Se a hemoglobina não aumentar maior que 1 grama por decilitro após quatro semanas: aumentar a dose 

em 25%  

 

Se a hemoglobina aumentar maior que 1 grama por decilitro em qualquer período de duas semanas: 

reduza a dose em ≥25%; reduções de dose podem ocorrer com mais frequência do que uma vez a cada 

quatro semanas 

 

Inadequada ou falta de resposta durante um período de 12 semanas: é improvável que aumentos 

adicionais melhorem a resposta e possam aumentar os riscos; usar a dose mínima eficaz que manterá um 

nível de hemoglobina suficiente para evitar transfusões de hemácias e avaliar o paciente quanto a outras 



 

81 
 

causas de anemia. Interrompa a terapia se a capacidade de resposta não mel horar 

 

- Anemia na doença renal crônica (adolescente maior que 16 anos): iniciar tratamento quando a hemoglobina for 

menor que 10g por decilitro; usar somente se a taxa de declínio da hemoglobina provavelmente resultasse em 

transfusão de hemácias e o desejo fosse reduzir o risco de aloimunização ou outros riscos relacionados à 

transfusão de hemácias; reduzir a dose ou interromper o tratamento se a hemoglobina exceder 10 grama por 

decilitro 

 

Dose inicial: 50 - 100 UNIDADES por kg ENDOVENOSO ou SUBCUTÂNEO três vezes na semana 

 

Ajustes de dosagem, não aumentar a dose com mais frequência do que uma vez a cada quatro semanas: 

 

Se a hemoglobina não aumentar maior que 1 grama por decilitro após quatro semanas: aumentar a dose 

em 25% 

 

Se a hemoglobina aumentar maior que 1 grama por decilitro em qualquer período de duas semanas: 

reduza a dose em ≥25%; reduções de dose podem ocorrer com mais frequência do que uma vez a cada 4 

semanas 

 

Inadequada ou falta de resposta durante um período de 12 semanas: é improvável que aumentos 

adicionais melhorem a resposta e possam aumentar os riscos; use a dose mínima eficaz que manterá um 

nível de hemoglobina suficiente para evitar transfusões de hemácias e avaliar o paciente quanto a outras 

causas de anemia. Interrompa a terapia se a capacidade de resposta não mel horar 

 

- Anemia por quimioterapia mielossupressora (paliativa) em pacientes com câncer: iniciar o tratamento apenas se 

a hemoglobina menor que 10g por decilitro e a duração prevista da quimioterapia mielossupressora for maior que 

59 dias. Titular dosagem para usar a dose mínima eficaz que irá manter um nível de hemoglobina suficiente para 

evitar transfusões:  

 

Dose inicial (criança ≥5 anos e adolescente): 600 UNIDADES por kg por dose ENDOVENOSO uma vez por semana 

até a conclusão da quimioterapia 

 

Ajustes de dosagem: 

 

Se a hemoglobina não aumentar maior que 1 grama por decilitro e permanecer menor que 10g por decilitro 

após as quatro semanas iniciais: aumentar para 900 UNIDADES por kg por dose (máx.: 60.000 UNIDADES 

por dose); interromper após oito semanas de tratamento se as transfusões sanguíneas ainda forem 

necessárias ou se não houver resposta de hemoglobina 

 

Se a hemoglobina exceder um nível necessário para evitar a transfusão de eritrócitos: Suspender a dose, 

retomar o tratamento com uma redução de dose de 25% quando a hemoglobina se aproxima de um nível 

em que as transfusões podem ser necessárias 

 

Se a hemoglobina aumentar maior que 1 grama por decilitro em qualquer período de duas semanas ou a 



 

82 
 

hemoglobina atingir um nível suficiente para evitar a transfusão de eritrócitos: reduza a dose em 25% 

 

Adulto:  

- Insuficiência renal crônica: 

 

Submetidos à diálise (inicie o tratamento quando a hemoglobina for menor que 10g por decilitro; reduza a dose ou 

interrompa o tratamento se a hemoglobina se aproximar ou maior que 11 grama por decilitro):  

 

Dose inicial: 50 - 100 UNIDADES por kg ENDOVENOSO ou SUBCUTÂNEO três vezes por semana 

 

Não submetidos à diálise (considere tratamento quando a hemoglobina for menor que 10 gramas por decilitro; use 

somente se a taxa de declínio da hemoglobina provavelmente resultar em transfusão sanguínea e intenção de 

reduzir o risco de aloimunização ou outros riscos relacionados à transfusão; reduzir a dose ou interromper o 

tratamento se a hemoglobina maior que 10 gramas por decilitro):  

 

Dose inicial: 50 - 100 UNIDADES por kg ENDOVENOSO ou SUBCUTÂNEO três vezes por semana 

 

Ajustes posológicos para pacientes em diálise ou não em diálise: não aumente a dose com mais frequência do que 

a cada 4 semanas 

 

Se a hemoglobina não aumentar maior que 1 grama por decilitro após quatro semanas: aumentar a dose 

em 25% 

 

Se a hemoglobina aumentar maior que 1 grama por decilitro em qualquer período de duas semanas: 

reduza a dose em ≥25% 

 

Inadequada ou falta de resposta durante um período de 12 semanas: é improvável que aumentos 

adicionais melhorem a resposta e possam aumentar os riscos; usar a dose mínima eficaz que manterá um 

nível de hemoglobina suficiente para evitar transfusões e avaliar o paciente para outras causas de anemia. 

Interrompa a terapia se a capacidade de resposta não mel horar 

 

- Anemia devida à quimioterapia em doentes oncológicos: iniciar o tratamento apenas se a hemoglobina menor que 

10g por decilitro e a duração prevista da quimioterapia mielossupressora for de, pelo menos, duas meses 

adicionais. Interrompa a eritropoietina após a conclusão da quimioterapia 

 

Dose inicial: 150 UNIDADES por kg SUBCUTÂNEO três vezes por semana ou 40.000 unidades uma vez por 

semana até a conclusão da quimioterapia 

 

Ajustes de dosagem: 

 

Se a hemoglobina não aumentar em ≥1 grama por decilitro e permanecer abaixo de 10g por decilitro após 

as primeiras quatro semanas: aumente para 300 UNIDADES por kg SUBCUTÂNEO três vezes por semana 

ou 60.000 unidades por semana; interrompa após oito semanas de tratamento se as transfusões de sangue 

ainda forem necessárias ou se não houver resposta de hemoglobina 
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Se a hemoglobina exceder o nível necessário para evitar a transfusão de eritrócitos: suspender a dose e 

retomar o tratamento com uma redução da dose de 25% quando a hemoglobina se aproxima de um nível 

em que transfusões podem ser necessárias 

 

Se a hemoglobina aumentar maior que 1 grama por decilitro em qualquer período de duas semanas ou a 

hemoglobina atingir um nível suficiente para evitar a transfusão de eritrócitos reduza a dose em 25% 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Tempo de administração: ENDOVENOSO direto 1 - 5 minutos 

Soluções e volumes 
compatíveis: 

Reconstituição:  
HEMAX ERITRON: diluente próprio - 2 mililitros (4.000 unidades) e 1 mililitro 
(10.000 unidades) 
 
Diluição: não se aplica 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  
(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  
(2 - 8ºC) 

Após 
reconstituição: 

 -   -  

 Após diluição:  -   -  

Recomendações específicas 
para o preparo e 
armazenamento: 

- Não agitar, pois isso pode desnaturar a glicoproteína, tornando a droga 

biologicamente inativa; não use se o produto foi agitado ou congelado 

- Conservar sob refrigeração (entre 2ºC e 8ºC), não congelar. Proteger da luz 

- Antes do uso, deixar a seringa preenchida em temperatura ambiente por 15 

- 30 minutos; nunca deixe exposto ao sol ou em temperatura ambiente por 

mais de 60 minutos 

- Para evitar a ativação do dispositivo de segurança antes da aplicação do 

medicamento, não toque nas marcas (clipes) de ativação na extremidade da 

seringa 

- Lavar o acesso com 10 mililitros de SF0,9% após administração 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: não foram encontradas interações medicamentosas 

Reações adversas: retinopatia da prematuridade, hipertensão, diarreia, náuseas, vômitos, febre, cefaleia, 

artralgia, tosse, febre 

Interações medicamentosas: desmopressina 
Monitorização: saturação de transferrina e ferritina sérica (antes e durante o tratamento),hemograma, pressão 

arterial,esfregaço de sangue periférico, avaliação da deficiência de ferro, folato ou vitamina B12, contagem de 

reticulócitos, função renal, perda de sangue oculto, avaliar o ferro basal e periódico, a capacidade total de ligação 

ao ferro 

Observações: 

- A via subcutânea é preferida, exceto quando pacientes em hemodiálise em que há preferência pela via 

ENDOVENOSA durante ou após a sessão  

- Local para aplicação: a face anterior da coxa, os braços ou a parede abdominal anterior (longe do umbigo),com 

volume máximo por local de injeção é 1 mililitro. Portanto, no caso de volumes maiores, deve - se utilizar mais de 

um local de aplicação 

- Os agentes estimuladores da eritropoiese aumentaram o risco de eventos cardiovasculares graves, infarto do 

miocárdio, acidente vascular encefálico, tromboembolismo venoso, trombose de acesso vascular e mortalidade em 

estudos clínicos quando administrados para atingir níveis de hemoglobina maior que 11 gramas por decilitro 

- Risco potencial na gravidez (categoria C)  
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- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Micromedex. Epoetin Alfa: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 17 de setembro de 2018 
2. Lexicomp Epoetin Alfa: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 17 de setembro de 

2018 

3. Dynamed. Epoetin Alfa: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 17 de setembro de 2018 

4. EPREX®. Alfapoetina. Responsável técnico Marcos R. Pereira - CRF por SP nº 12.304. JANSSEN - CILAG FARMACÊUTICA LTDA. 
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ALENDRONATO DE SÓDIO 

Princípio ativo: Alendronato de sódio 

Classe terapêutica: derivado bifosfonato 

 Apresentação: comprimido- 70 microgramas 

 Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria: 

 - Osteogênese imperfeita (criança ≥2 anos e adolescente): 

 

≤30 kg: 5 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 

 

30 a menor que 40 kg: 5 ou 10 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 

 

≥40 kg: Oral: 10 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 

 

- Osteopenia associada à fibrose cística (criança ≥ 5 anos e adolescente):  

 

≤25 kg: 5 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 

 

Maior que 25 kg: 10 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 

 

- Osteopenia / osteoporose, pacientes com reumatologia (por artrite idiopática juvenil, lúpus eritematoso 

sistêmico, dermatomiosite) (criança ≥ 4 anos e adolescente): 

 

≤20 kg: 5 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 

 

Maior que 20 kg a 30 kg: 5 ou 10 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 

 

Maior que 30 kg: Oral: 10 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 

 

Adulto 

 - Osteoporose em mulheres na pós-menopausa:  

 

Profilaxia: 5 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia ou 35 miligramas uma vez por semana 

 

Tratamento: 10 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia ou 70 miligramas uma vez por semana 

 

- Osteoporose em homens (para aumentar a massa óssea), tratamento: 10 miligramas  VIA ORAL uma vez ao dia 

ou 70 miligramas uma vez por semana 

 

- Osteoporose secundária a glicocorticoides em homens e mulheres:  
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Tratamento: 5 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia; uma dose de 10 miligramas uma vez ao dia deve ser 

usada em mulheres na pós-menopausa que não estejam recebendo estrogênio. 

 

Prevenção (off-label): 5 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia; uma dose de 10 miligramas uma vez ao 

dia deve ser usada em mulheres na pós-menopausa que não estejam recebendo 

 

- Doença de Paget do osso em homens e mulheres: 40 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia por 6 meses 

 

Re-tratamento: após um período de avaliação de 6 meses pós tratamento, o alendronato pode ser 

considerado em pacientes que recaíram com base no aumento da fosfatase alcalina sérica, que deve ser 

medida periodicamente. O re-tratamento também pode ser considerado naqueles que falharam em 

normalizar a fosfatase alcalina sérica 

 

Doses perdidas (uma vez por semana): se uma dose semanal for perdida, deve ser dada na manhã 

seguinte assim que lembrada; então retornar ao horário original uma vez por semana (dia programado da 

semana original); não administrar no mesmo dia 

Ajuste renal: quando ClCr menor que 35 mililitro por minuto seu uso não é recomendado 

Reações adversas: hipocalcemia, dor abdominal, constipação, diarreia, dispepsia, dor muscular, nauseas 

Interações medicamentosas: evitar a administração de medicamentos que contenham sais de ferro, magnésio 
e cálcio em sua composição 
Monitorização:  

 

Osteogênese imperfeita: cálcio e fósforo séricos, fosfatase alcalina, relação cálcio/ creatinina urinária a cada 3 

meses; densidade mineral óssea no início e periodicamente com a terapia (por exemplo, a cada 6-12 meses); 

pesquisa esquelética anual 

 

Fibrose cística: parâmetros de crescimento (altura, peso, escores z) no início e periodicamente com a terapia; 

densidade mineral óssea 

 

Osteopenia/ osteoporose: densidade mineral óssea, número e localização das fraturas, altura e peso, dor; cálcio e 

calcifediol (25[OH]D) séricos; fosfatase alcalina, marcadores bioquímicos de remodelação óssea 

 

Doença de Paget: fosfatase alcalina; dor; cálcio sérico e calcifediol (25[OH]D) 

Observações:  
- Os pacientes devem receber suplementação de cálcio e vitamina D se a ingestão alimentar for inadequada 

- Administrar pela manhã (primeira coisa se fazer ao acordar) ≥30 minutos antes do primeiro alimento, bebida 

(exceto água comum) ou outro medicamento. Permaneça em pé (não se deite) ou sentado em 90º por pelo 

menos 30 minutos e até depois da primeira refeição do dia (para reduzir a irritação esofágica) 

- Administrar o medicamento com pelo menos 200 mililitros de água (um copo cheio) 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Up to Date. Alendronate: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em 15 de janeiro de 

2019 

2. Dynamed. Alendronate: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 15 de janeiro de 2019 
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ALLEGRA® 

Princípio ativo:  

ALLEGRA® D: cloridrato de fexofenadina mais cloridrato de pseudoefedrina 

ALLEGRA® PEDIÁTRICO: cloridrato de fexofenadina 

ALLEGRA®: cloridrato de fexofenadina 

Classe terapêutica:  

ALLEGRA® D: anti - histamínico, alfa - beta agonista 

ALLEGRA®, ALLEGRA® PEDIÁTRICO: anti - histamínico 

Apresentação:  

ALLEGRA® D: comprimido revestido – 60 por 120 miligramas 

ALLEGRA®PEDIÁTRICO: suspensão oral - 6 miligramas por mililitro (60 mililitros) 

ALLEGRA®: comprimidos revestidos – 120 e 180 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

ALLEGRA® D: 

 

Criança ≥12 anos, adolescente e adulto 

- Alívio de sintomas associados a renite alérgica (espirros, rinorréia, prurido no nariz, palato e garganta, 

lacrimejamento e irritação ocular e congestão intranasal): 120 ou 180 miligramas VIA ORAL 2 vezes ao dia 

 

ALLEGRA® PEDIÁTRICO: cada 1 mililitro contém 6 miligramas de cloridrato de fexofenadina equivalente a 5,6 

miligramas de fexofenadina base 

 

Pediatria: 

- Alívio de sintomas associados a renite alérgica e urticária idiopática crônica 

Lactente ≥ 6 meses e menor que 10,5 kg: 15 miligramas VIA ORAL 2 vezes ao dia 

Criança ≤2 anos e menor que 10,5 kg: 15 - 30 miligramas VIA ORAL 2 vezes ao dia 

Criança de 2 - 11 anos: 30 miligramas VIA ORAL 2 vezes ao dia 

Criança ≥ 12 anos e adolescente: 60 miligramas VIA ORAL 2 vezes ao dia 

 

ALLEGRA®: cada comprimido revestido contém 112 e 168 miligramas de fexofenadina, respectivamente as 

apresentações de 120 e 180 miligramas 

 

Adulto 

- Alívio de sintomas associados a renite alérgica e urticária idiopática crônica: 120 ou 180 miligramas por dia VIA 

ORAL ; máx.: 180 miligramas por dia 

Ajuste renal:  

ALLEGRA® D: ClCr menor que 10 mililitros por minuto utilizar 1 comprimido ao dia 

 

ALLEGRA® PEDIÁTRICO: 

- Lactente ≥6 meses e criança menor que 2 anos: qualquer grau de insuficiência renal fazer 15 miligramas por 

dia 
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- Criança de 2 - 11 anos: qualquer grau de insuficiência renal fazer 30 miligramas por dia 

- Criança ≥12 anos e adolescente: se ClCr de 10-50 mililitros por minuto, fazer 60 miligramas por dia, se menor 

que 10 mililitros por minuto, fazer 30 miligramas 

Reações adversas: cefaleia e vômito 

Interações medicamentosas: inibidores de recaptação serotonina por norepinefrina, antiácidos, cetoconazol, 

eritromicina  

Monitorização: evolução do quadro 

Observações:  

- Administrar com estômago vazio com água e evitar administração com alimentos 

- Os componentes inativos podem ser liberados nas fezes em forma semelhante ao comprimido original 

- Contraindicado a pacientes com hipertensão severa ou doença coronariana 

- ALLEGRA®PEDIÁTRICO: fazer uso com cautela em pacientes diabéticos, pois contém açúcar (200 miligramas 

por mililitro de sacarose) 

- ALLEGRA®PEDIÁTRICO: agitar antes de usar 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

3. Up to Date. Fexofenadine and pseudoephedrine: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . 

Acesso em 21 de agosto de 2018 

4. Up to Date. Fexofenadine: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em 21 de agosto de 

2018 

5. Clinical Key.Fexofenadine and pseudoephedrine: Elsevier, 2018. Disponível em: https: // www.clinicalkey.com / pharmacology / . 

Acesso em: 21 de agosto de 2018 

6. Clinical Key. Fexofenadine: Elsevier, 2018. Disponível em: https: // www.clinicalkey.com / pharmacology / . Acesso em: 21 de agosto 

de 2018 

7. Dynamed. Fexofenadine: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 

- 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 21 de agosto de 2018 

8. Taketomo C.K., Hodding, J.H., Kraus D.M. Pediatric Dosage Handbook, 14th ed. Hudson, Ohio, Lexi - Comp, Inc.; 2007 - 2008: 653 - 

654 

9. ALLEGRA D® Fexofenadina e pseudoefedrina. Responsável técnicoSilvia Regina Brollo CRF - SP 9.815. Sanofi - Aventis Farmacêutica 

Ltda. 

10. ALLEGRA® pediátrico Fexofenadina. Responsável técnico Silvia Regina Brollo CRF - SP 9.815. Sanofi - Aventis Farmacêutica Ltda. 

11. ALLEGRA®Fexofenadina. Responsável técnico Antonia A. Oliveira CRF - SP 5854. Sanofi - Aventis Farmacêutica Ltda. 
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ALPHAGAN® 

Princípio ativo: Tartarato de brimonidina 

Classe terapêutica: agonista alfa2, antiglaucomatoso  

 Apresentação: solução oftálmica estéril - 2 miligramas por mililitro (5 mililitros) 

Via e formas de administração: tópico oftálmica 

Posologia: cada gota contém 0,080 miligrama de tartarato de brimonidina 

 

Pediátrico (≥ 2 anos) e adulto 

- Pressão intraocular elevada por glaucoma: administrar 1 gota no olho afetado 3 vezes ao dia (aproximadamente 

a cada 8 horas 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: sonolência, conjuntivite alérgica, hiperemia conjuntival, prurido ocular 

Interações medicamentosas: talidomida 

Monitorização: pressão intraocular 

Observações:  

- Lavar as mãos anteriormente ao uso, incline a cabeça ligeiramente para trás, puxe a pálpebra inferior para 

baixo para formar uma bolsa, administre o medicamento e feche a pálpebra devagar. Feche e permaneça por 1 - 

2 minutos e não piscar 

- Se em uso de lentes de contato, remover a(s) lente(s) anteriormente a administração e aguardar 15 minutos 

para recolocá - la(s) ou administrar qualquer outro medicamento oftalmológico 

- Evitar contaminação não tocando o bocal do recipiente em superfícies e pálpebras. Medicamento individual 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Up to Date. Brimonidine: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em 22 de agosto de 

2018 

2. Up to Date. Brimonidine: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em 22 de agosto de 

2018 

3. Clinical Key.Brimonidine: Elsevier, 2018. Disponível em: https: // www.clinicalkey.com / pharmacology / . Acesso em: 22 de agosto de 

2018 

4. Dynamed. Brimonidine: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 22 de agosto de 2018 

5. Taketomo C.K., Hodding, J.H., Kraus D.M. Pediatric Dosage Handbook, 14th ed. Hudson, Ohio, Lexi - Comp, Inc.; 2007 - 2008: 231 - 

232 

6. ALPHAGAN D® Tartarato de brimonidina. Responsável técnicoElizabeth Mesquita CRF - SP nº 14.337. Allergan Produtos Farmacêuticos 

Ltda. 
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ALPROSTADIL 

Princípio ativo:  

ALPROXY®: alprostadil 

PROSTAVASIN®: alprostadil alfaciclodextrina 

Classe terapêutica: vasodilatador, prostaglandina 

Apresentação:  

ALPROXY®: solução injetável 500 microgramas por mililitro (1 mililitro) 

PROSTAVASIN®: pó liofilizado para solução injetável - 20 microgramas 

Via e formas de administração:  

ALPROXY®: ENDOVENOSO 

PROSTAVASIN®: ENDOVENOSO ou intra - arterial 

Posologia:  

 

Neonatal e pediátrico (lactente): 

- Patência do canal arterial: 0,05 - 0,1 micrograma por kg por minuto ENDOVENOSO infusão contínua, 

conforme necessário aumentar gradualmente 0,01 - 0,4 micrograma por kg por minuto; máx.: 0,4 micrograma 

por kg por minuto 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Tempo de administração: a velocidade de administração dependerá da dose, idade e condição clínica do 

paciente; realizado em BIC 

 

Taxa de infusão (mililitro por hora)= dose (micrograma por kg por minuto) x peso (kg) x 60 minutos por hora 

concentração (micrograma por mililitro) 

ALPROXY®: 

 

 

PROSTAVASIN®: 

- Intra - arteiral em BIC 60 - 120 minutos 

- ENDOVENOSO infusão 120 minutos 

Adicionar 1 ampola 

(500 microgramas) 

Concentração 

(microgramas 

por mililitro) 

Para velocidade de infusão 0,1 micrograma por kg por 

minuto 

mililitro por kg 

por minuto 

mililitro por kg 

por hora 

mililitro por kg 

por 24 horas 

250 mililitros 2 0,05 3 72 

100 mililitros 5 0,02 1,2 28,8 

50 mililitros 10 0,01 0,6 14,4 

25 mililitros 20 0,005 0,3 7,2 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição:  

PROSTAVASIN®: 2 mililitros de SF0,9% 

 

Diluição:  

ALPROXY®: SF0,9%, SG5% - (C.: 2 - 20 microgramas por 
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mililitro) 

Neonatal: 10 microgramas por mililitro 

Pediatria: 10 - 20 microgramas por mililitro 

 

PROSTAVASIN®: SF0,9%, SG5% 

Intra - arterial: 20 microgramas em 50 mililitros 

ENDOVENOSO: 40 - 60 microgramas em 50 - 250 mililitros 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  
(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  
(2 - 8ºC) 

Após reconstituição:  -   -  

 Após diluição: 24 horas 24 horas 

Recomendações específicas para o 
preparo e armazenamento: 

- Preparar nova solução a cada 24 horas 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 
mesmo horário ou misturados: levofloxacino 

Reações adversas: apneia (apresenta - se na 1ª hora após infusão, principalmente menor que 2 kg ao nascer), 

hipotensão, bradicardia, taquicardia, edema, distúrbios de ritmo cardíaco, hiperpirexia, inibição da agregação 

plaquetária 

Interações medicamentosas: inibidores da fosfodiesterase - 5 

Monitorização: pressão arterial, frequência respiratória, frequência cardíaca, temperatura, pO2, obstrução 

gástrica quando uso maior que 120 horas, eletrólitos, glicemia 

Observações:  

- Administrar em acesso calibroso ou alternativamente em cateter de artéria umbilical 

- Não deve ser utilizado em neonatos com síndrome do desconforto respiratório 

- Utilizar com cautela em neonatos com risco de sangramento 

- Medicamento incluso nos critérios de Beers, não recomendado quando ≥65 anos 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso não indicado para mulheres; não se aplica 

1. Up to Date. Alprostadil: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em 22 de agosto de 

2018 

2. Clinical KeyAlprostadil: Elsevier, 2018. Disponível em: https: // www.clinicalkey.com / pharmacology / . Acesso em: 22 de agosto de 

2018 

3. Dynamed. Alprostadil: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 22 de agosto de 2018 

4. Taketomo C.K., Hodding, J.H., Kraus D.M. Pediatric Dosage Handbook, 14th ed. Hudson, Ohio, Lexi - Comp, Inc.; 2007 - 2008: 81 - 83 

5. ALPROXYL D® Alprostadil. Responsável técnico Raisa Ogawa Cavalcanti CRF - SP 67.679. Bag Health Care GmbH 

6. PROSTAVASIN® Alprostadil. Responsável técnicoAlberto Jorge Garcia Guimarães - CRF - SP nº 12.449. Biosintética Farmacêutica Ltda. 
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AMARYL® 

Princípio ativo: Glimepirida 

Classe terapêutica: hipoglicemiante, sulfoniureia 

Apresentação: comprimido – 1 miligrama, 2 miligramas e 4 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Adulto 

- Diabetes Mellitus tipo 2: dose inicial 1 - 2 miligramas por dia VIA ORAL, administrado com o café da manhã ou 

primeira refeição. Conforme necessário, aumentar a dose 1 - 2 miligramas VIA ORAL a cada 1 - 2 semanas; 

máx.: 8 miligramas por dia 

 

*Pacientes idosos: dose inicial 1 miligrama por dia VIA ORAL . Conforme necessário aumento de dose, realizar de 

forma parcimoniosa 

Ajuste renal:  

- Quando disfunção renal iniciar com 1 miligrama por dia VIA ORAL ;conforme necessário aumento de dose, 

realizar de forma parcimoniosa 

- Considerar terapia alternativa se TFG menor que 15 mililitros por minuto por mm³ 

Reações adversas: hipoglicemia 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: sinais e sintomas de hipoglicemia, função renal 

Observações:  

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Up to Date. Glimepiride: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em 22 de agosto de 

2018 

2. Clinical Key.Glimepiride: Elsevier, 2018. Disponível em: https: // www.clinicalkey.com / pharmacology / . Acesso em: 22 de agosto de 

2018 

3. Dynamed. Glimepiride: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 22 de agosto de 2018 

4. AMARYL D® Glimepirida. Responsável técnicoSilvia Regina Brollo CRF - SP n° 9.815. Sanofi - Aventis Farmacêutica Ltda 
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AMBISOME® 

Princípio ativo: Anfotericina B lipossomal 

Classe terapêutica: antifúngico 

Apresentação: pó liofilizado para solução injetável - 50 miligramas 

Via e formas de administração: ENDOVENOSO 

Posologia: formulações lipídicas de anfotericina em neonatos possuem pouca penetração em SNC, rins, trato 

urinário e olhos 

 

Neonatal:  

Candidíase invasiva (exceto SNC): 3 - 5 miligramas por kg infusão ENDOVENOSA uma vez ao dia; o tratamento 

deve continuar por pelo menos 2 semanas após a primeira hemocultura negativa e os sinais e sintomas terem sido 

resolvidos; máx.: 7 miligramas por kg 

 

Candidíase, infecção em SNC: 5 miligramas por kg infusão ENDOVENOSA uma vez ao dia 

 

Pediatria:  

Terapia empírica (lactente, criança e adolescente): 3 miligramas por kg infusão ENDOVENOSA uma vez ao dia 

 

Tratamento, infecção sistêmica suscetível (lactente, criança e adolescente): 3-6 miligramas por kg infusão 

ENDOVENOSA uma vez ao dia 

 

Adulto:  

Dose usual: 3 - 6 miligramas por kg por dia infusão ENDOVENOSA; máx.: 250 miligramas por dia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste ou suplementação após hemodiálise ou diálise peritoneal; administrar 

após as sessões de diálise 

 Tempo de administração: infusão ENDOVENOSA ≥ 2 horas 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: água para injeção - 12 mililitros (C.: 4 

miligramas por mililitro) 

 

Diluição: SG5% (C.: 0,2 - 2 miligramas por mililitro) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  
(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  
(2 - 8ºC) 

Após 
reconstituição: 

 -  24 horas 

 Após diluição:  -  24 horas 

Recomendações específicas para 
o preparo e armazenamento: 

- Incompatível com solução salinas 

- Após reconstituição agitar a solução vigorosamente por 30 segundos, 

sendo a suspensão amarela e translúcida 

- Lavar o equipo com SG5% antes e após a administração 

- A infusão do medicamento deve ser iniciada até 6 horas após o preparo 

- Utilizar filtro de linha para aspirar a dose prescrita (5µ) 

Este fármaco possui um número elevado de incompatibilidades, assim não se recomenda a mistura em 

mesma solução contendo outros medicamentos ou eletrólitos, nem administração em Y concomitante 

a outros fármacos 

Reações adversas: desconforto respiratório (se severo, descontinuar), reação infusional, hipertensão, 

taquicardia, edema periférico, náuseas, vômitos, diarreia, dor abdominal, hipocalemia, hipomagnesemia, 
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hipocalcemia, hiperglicemia, nefrotoxicidade, anemia 

Interações medicamentosas: Saccharomyces boulardii 

Monitorização: função renal, função hepática, eletrólitos (particularmente potássio e magnésio), hemograma, 

evolução do quadro, flebite 

Observações:  

- Se possível realizar expansão volêmica 30 minutos antes da administração 

- O tempo de perfusão pode ser reduzido para aproximadamente 1 hora em doentes nos quais o tratamento é 

bem tolerado 

- Se o paciente apresentar desconforto durante a administração, prolongar o tempo de infusão 

- Quando apresentação ou histórico de reação infusional, realizar pré - medicação 30 - 60 minutos antes 

difenidramina e hidrocortisona em suas doses respectivas; se o paciente apresentar hiperpirexia, meperidina pode 

ser administrada 

- Contraindicado a quem possui histórico de reação de hipersensibilidade outras apresentações de anfotericina 

- A formulação contém 0,27kcal de lipídios a cada 5 miligramas 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Up to Date. Liposomal amphotericin B: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em 22 

de agosto de 2018 

2. Clinical Key.Liposomal amphotericin B: Elsevier, 2018. Disponível em: https: // www.clinicalkey.com / pharmacology / . Acesso em: 22 

de agosto de 2018 

3. Dynamed. Liposomal amphotericin B: EBSCO, 2018. Disponível em: 

http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess 

miligramasr03. Acesso em: 22 de agosto de 2018 

4. Taketomo C.K., Hodding, J.H., Kraus D.M. Pediatric Dosage Handbook, 14th ed. Hudson, Ohio, Lexi - Comp, Inc.; 2007 - 2008: 122 - 

123 

5. AMBISOME® Anfotericina B lipossomal. Responsável técnicoGilso n Hirata Kobori - CRF - SP nº 16.388. United medical ltda. 
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AMICACINA 

Princípio ativo: Sulfato de amicacina 

Classe terapêutica: aminoglicosídeo, anti-infeccioso 

Apresentação: solução injetável - 50 miligramas por mililitro (2 mililitros) e 250 miligramas por mililitro (2 

mililitros) 

Via e formas de administração: intramuscular, ENDOVENOSO, intratecal, intraventricular ou inalatório 

Posologia:  

 

Neonatal: a dose deve basear - se no peso real, a menos que o paciente tenha hidropsia fetal. Considerar o 

prolongamento do intervalo entre as doses quando co - administrado com ibuprofeno ou indometacina ou em 

recém - nascidos com história dos seguintes sintomas: depressão ao parto, hipóxia por asfixia no nascimento ou 

cardiopatia congênita cianótica 

 

- Dosagem geral para infecção suscetível: 

 

Dirigida por idade: 

 

Idade gestacional menor que 30 semanas: 

 

≤14 dias: 15 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR a cada 48 horas 

≥15 dias: 15 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR a cada 24 horas 

 

Idade gestacional 30 - 34 semanas ≤60 dias: 15 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO ou 

INTRAMUSCULAR a cada 24 horas 

 

Idade gestacional ≥35 semanas: 

 

≤7 dias: 15 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR a cada 24 horas 

≥8 dias: 17,5 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR a cada 24 horas 

 

Dirigida por peso: 

 

Menor que 1 kg: 

 

≤14 dias: 15 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR a cada 48 horas 

15 - 28 dias: 15 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR a cada 24 horas 

 

1 - 2 kg: 

 

≤7 dias: 15 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR a cada 48 horas 

8 - 28 dias: 15 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR a cada 24 horas 

 

Maior que 2 kg: 
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≤7 dias: 15 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR a cada 24 horas 

8 - 28 dias: 17,5 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR a cada 24 horas 

 

Recomendação do fabricante: dose de ataque 10 miligramas por kg ENDOVENOSO ou 

INTRAMUSCULAR seguido por 7,5 miligramas por kg a cada 12 horas 

 

Doses alternativas: 

Recém-nascidos <1 semana de idade: 7,5 miligramas por kg ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR a 

cada 18-24 horas para aqueles com peso menor que 1,2 kg, 7,5 miligramas por kg a cada 12 horas para 

aqueles com peso entre 1,2-2 kg e 7,5-10 miligramas por kg a cada 12 horas naqueles pesando mais que 

2 kg 

 

Recém-nascidos com 1-4 semanas de idade: 7,5 miligramas por kg ENDOVENOSO ou 

INTRAMUSCULAR a cada 18-24 horas para aqueles com peso menor que 1,2 kg, 7,5-10 miligramas por 

kg a cada 8 ou 12 horas para aqueles com peso entre 1,2-2 kg e 10 miligramas por kg a cada 8 horas 

para quem pesa mais que 2 kg 

 

- Meningite: use doses menores e intervalos mais longos para recém - nascidos menor que 2 kg: 

 

≤7 dias e ≥2 kg: 15 - 20 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO em dose fracionada a cada 12 horas 

Maior que 7 dias e ≥2 kg: 30 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO em dose fracionada a cada 8 horas 

 

- Ajuste posológico no comprometimento renal: considerar administração de dose única com monitoramento da 

concentração sérica em pacientes com débito urinário menor que 1 mililitro por kg por hora ou creatinina sérica 

maior que 1,3 miligramas por decilitro em vez de dosagem programada 

 

Pediatria: a dose deve basear - se no peso real. Em crianças e adolescente obesos mórbidos, o peso para 

dosagem pode ser melhor estimada usando:peso ideal mais 0,4 (peso atual total–peso ideal) 

 

- Dosagem geral, infecções graves e suscetíveis (lactente, criança e adolescente): 15 - 22,5 miligramas por kg por 

dia ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR em dose fracionada a cada 8 horas ou 15 - 20 miligramas por kg por 

dose a cada 24 horas 

 

- Infecções do sistema nervoso central: 

 

Meningite: 

 

Lactente e criança: 20 - 30 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO em dose fracionada a cada 8 horas 

Adolescente: 15 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO doses fracionadas a cada 8 horas 

 

Infecção do shunt - ventriculoperitoneal, ventriculite (lactente, criança e adolescente): 5 - 50 miligramas por 

dia INTRAVENTRICULAR ou INTRATECAL (em diluentes sem conservantes); dose usual 30 miligramas por 

dia 



 

97 
 

 

- Fibrose cística, infecção pulmonar (lactente, criança e adolescente): 10 miligramas por kg por dose 

ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR a cada 8 horas ou 

 

Dosagem de intervalo alargado: 30 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 24 horas 

 

- Endocardite, tratamento (criança e adolescente): 15 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO em dose 

fracionada a cada 8 - 12 horas; usar em combinação com outros antibióticos dependentes do organismo e fonte de 

infecção 

 

- Infecção intra - abdominal, complicada (lactente, criança e adolescente): 15 - 22,5 miligramas por kg por dia 

ENDOVENOSO em dose fracionada a cada 8 - 24 horas 

 

- Micobactéria, infecção pelo complexo avium, tratamento (HIV - positivo): 

 

Lactente e criança: 15 - 30 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO em dose fracionada a cada 12 - 24 horas 

como parte de um regime de múltiplas drogas; máx.: 1.500 miligramas por dia 

 

Adolescente: 10 - 15 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 24 horas como parte de um regime de 

múltiplas drogas; máx.: 1.500 miligramas por dia 

 

- Tuberculose resistente aos medicamentos: 

 

Lactente, criança e adolescente ≤14 anos: 

 

HIV - negativo: 

 

Esquema de uma vez ao dia: 15 - 20 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR 

uma vez ao dia como parte de um regime de múltiplas drogas; máx.: 1.000 miligramas por dia 

 

Esquema de duas vezes por semana: 25 - 30 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO ou 

INTRAMUSCULAR administrada duas vezes por semana como parte de um regime de múltiplas drogas; 

máx.: 1.000 miligramas por dia 

 

HIV - positivo: 15 - 30 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR uma vez ao dia 

como parte de um regime de múltiplas drogas; máx.: 1.000 miligramas por dia 

 

Adolescente ≥15 anos (independente do soro de HIV): 

 

Esquema de uma vez ao dia: 15 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR uma 

vez ao dia como parte de um regime de múltiplas drogas; máx.: 1.000 miligramas por dia 

 

Regime de três vezes por semana: 25 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR 

três vezes por semana; máx.: 1.000 miligramas por dia 
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- Peritonite (diálise peritoneal ambulatorial contínua) (lactente, criança e adolescente): dose de ataque 25 

miligramas por litro de dialisato via intraperitoneal contínua; dose de manutenção 12 miligramas por litro 

 

Adulto: em pacientes com baixo peso e não obesos, o uso do peso corporal totalem vez do peso corporal ideal 

para determinar a dose inicial de miligramas por kg por dose é amplamente aceito 

 

- Dosagem usual: 5 - 7,5 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR a cada 8 horas; ou 15 

miligramas por dia fracionado em 2-3 doses 

 

- Infecção do líquido cefalorraquidiano (organismos Gram - negativos suscetíveis): 5 miligramas por kg 

ENDOVENOSO a cada 8 horas em combinação com outros agentes apropriados 

 

Intraventricular por intratecal (adjunto à terapia sistêmica): 5-50 miligramas ENDOVENOSO por dia; dose 

usual 30 miligramas por dia (em diluentes sem conservantes) 

 

- Exacerbação da fibrose cística (off-label): 

 

Monoterapia: 500 miligramas inalação para NEBULIZAÇÃO duas vezes ao dia 

Terapêutica adjuvante: 100 miligramas inalação para NEBULIZAÇÃO duas vezes por dia com amicacina e 

ceftazidima concomitantes por via ENDOVENOSA 

 

- Meningite bacteriana (organismos gram - negativos suscetíveis): 5 miligramas por kg ENDOVENOSO a cada 8 

horas em combinação com outros agentes apropriados 

 

- Complexo de Mycobacterium avium (terapêutica adjuvante com macrolídeo, rifamicina e etambutol) (off-label): 8 

- 25 miligramas por kg ENDOVENOSO 2 - 3 vezes por semana nos primeiros 2 - 3 meses para doença grave; 

máx. para idade maior que 50 anos: 500 miligramas 

 

- Mycobacterium fortuitum, M. chelonae ou M. abscessus: 10 - 15 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO 

durante pelo menos duas semanas com alta dose de cefoxitina 

 

- Pneumonia, adquirida no hospital ou associada ao ventilador (terapia alternativa) (off-label): 15 - 20 miligramas 

por kg por dose ENDOVENOSO uma vez a cada 24 horas por 7 dias. Quando usado como terapia empírica, use em 

combinação com um agente ativo contra S. aureus e um agente antipseudomonal adicional 

Ajuste renal:  

Pediatria: baseadas em doses de 5 - 7,5 

miligramas por kg por dose a cada 8 horas: 

 

- TFG 30 - 50 mililitros por minuto por 1,73m²: 

administrar a cada 12 - 18 horas 

 

- TFG 10 - 29 mililitros por minuto por 1,73m²: 

administrar a cada 18 - 24 horas 

Adulto: 

- TFG 10 - 50 mililitros por minuto: administrar a cada 24 - 72 

horas com base nas concentrações séricas 

 

- TFG menor que 10 mililitros por minuto: administrar a cada 48 

- 72 horas com base nas concentrações séricas 

 

- Hemodiálise intermitente (administrar após as sessões) 
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- TFG menor que 10 mililitros por minuto por 

1,73m²: administrar a cada 48 - 72 horas 

 

- Hemodiálise intermitente: 5 miligramas por kg 

por dose; ajustandode acordo níveis séricos 

 

- Diálise peritoneal: 5 miligramas por kg por 

dose; ajustando conforme de acordo níveis 

séricos 

 

- Terapia de substituição renal contínua: 7,5 

miligramas por kg por dose a cada 12 horas, 

monitorizar níveis séricos 

(dialisável 20%; a depender do filtro, duração e tipo): 5 - 7,5 

miligramas por kg a cada 48 - 72 horas; ajustando de acordo 

níveis séricos 

 

- Diálise Peritoneal: 

 

Dosagem intermitente: 2 miligramas por kg por troca, 

uma vez por dia; mantenha por ≥6 horas 

 

Dosagem contínua (todas as trocas): dose de ataque 25 

miligramas por litro; dose de manutenção 12 

miligramas por litro 

 

- Terapia de substituição renal contínua (CVVH por CVVHD por 

CVVHDF): dose de ataque10 miligramas por kg seguida de dose 

de manutenção de 7,5 miligramas por kg a cada 24 - 48 horas 

Tempo de administração: infusão ENDOVENOSA 30 - 60 minutos (crianças maiores e adultos) ou 1 - 2 horas 

(lactente) 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição:  

INTRATECAL por INTRAVENTRICULAR: diluentes livres de conservantes 

(SF0,9%) – 3 mililitros 

 

ENDOVENOSO: SF0,9%, SG5%, RL - 500 miligramas em 100 - 200 

mililitros (C.: 0,25 ou 2,5 - 5 miligramas por mililitro; não exceder 10 

miligramas por mililitro) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  
(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  
(2 - 8ºC) 

Após reconstituição:  -   -  

 Após diluição: 24 horas 24 horas 

Recomendações específicas para o 
preparo e armazenamento: 

- ENDOVENOSO: não administrar ENDOVENOSO direto 

- INTRAMUSCULAR : administrar sem diluir em uma massa 

muscular grande (quadrante superior externo das nádegas); não 

diluído 

- INTRAVENTRICULAR: drene a pinça por 15 - 60 minutos antes 

de abrir o dreno para permitir que a solução de amicacina se 

equilibre no líquido cefalorraquidiano 

- NEBULIZAÇÃO (off-label): use com nebulizador a jato padrão 

conectado a um compressor de ar ou nebulizador ultrassônico, 

administrar com bocal ou máscara facial 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: propofol, alopurinol, anfotericina B convencional, anfitericina B complexo 

lipídico, anfotericina B lipossomal, dantroleno, diazepam, pentamidina, fenitoína, sulfametoxazol-trimetoprima,  

Reações adversas: neurotoxicidade por ototoxicidade, nefrotoxicidade, bloqueio neuromuscular,  
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Interações medicamentosas: manitol 

Monitorização: exame de urina, débito urinário, uréia, creatinina sérica, concentrações máximas e mínimas de 

amicacina sérica, sinais e sintomas de ototoxicidade 

Observações: 

- Deve ser evitada a utilização sistêmica, oral ou tópica simultânea ou sequencial de outros produtos neurotóxicos 

ou nefrotóxicos, particularmente bacitracina, cisplatina, anfotericina B, polimixina B, vancomicina ou outros 

aminoglicosídeos (fatores de risco idade avançada e desidratação) 

- O uso concomitante de amicacina com potentes diuréticos deve ser evitado, pois os diuréticos, por si só, podem 

causar ototoxicidade. Além de quando administrados por via ENDOVENOSA, os diuréticos podem aumentar a 

toxicidade dos aminoglicosídeos alterando as concentrações de antibióticos no soro e no tecido 

- Respeitar o horário posológico para promover menos variação nos níveis séricos máximos e mínimos 

- Se um β - lactâmico (cefalosporina, penicilina) for administrado em concomitantemente, não devem ser 

misturados com a amicacina e devem ser administrados separadamente 

- Risco potencial na gravidez (categoria D) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Amikacin: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 25 de outubro de 2018 
2. Dynamed. Amikacin: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 25 de outubro de 2018 

3. Up to Date. Amikacin: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 25 de outubro de 

2018 

4. AMICACINA. Responsável técnico Andreia Cavalcante Silva CRF - GO no 2.659. TEUTO BRASILEIRO S/A. 
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AMINOFILINA 

Princípio ativo: Aminofilina 

Classe terapêutica: antiasmático, broncodilatador 

Apresentação: solução injetável - 24 miligramas por mililitro (10 mililitros) 

Via e formas de administração: ENDOVENOSO 

Posologia: usar o peso corporal ideal (distribui - se mal na gordura corporal) para calcular a dose 

 

Neonatal:  

- Apneia aguda:dose de ataque 5,7 miligramas por kg por dose infusão ENDOVENOSA em 30 minutos, dose de 

manutenção ≤ 24 dias 1,27 miligrama por kg por dose ENDOVENOSO a cada 12 horas e maior que 24 dias 1,9 

miligrama por kg por dia ENDOVENOSO a cada 12 horas 

 

Pediatria:  

- Apneia aguda:dose de ataque 5,7 miligramas por kg por dose INFUSÃO ENDOVENOSA em 30 minutos (não 

necessário quando já em uso do medicamento), dose de manutenção: 

 

Lactente 4 - 6 semanas: 1,9 micrograma por kg por dose ENDOVENOSO em 30 minutos a cada 12 horas 

 

Lactente 6 - 52 semanas: dose (miligrama por kg por hora) = [0,008 x idade em semanas) mais 0,21] 

divido por 0,79 ENDOVENOSO  

 

Criança 1 - menor que 9 anos: 1,01 miligrama por kg por hora ENDOVENOSO infusão contínua 

 

Criança 9 - menor que 12 anos: 0,89 miligrama por kg por hora ENDOVENOSO infusão contínua 

 

Adolescente 12 - menor que 16 anos: 0,63 miligrama por kg por hora ENDOVENOSO infusão contínua 

(não fumantes) e 0,89 miligrama por kg por hora ENDOVENOSO infusão contínua (fumantes); máx.: 1,139 

grama por dia 

 

Adolescente maior que 16 anos: 0,51 miligrama por kg por hora ENDOVENOSO infusão contínua (não 

fumantes); máx.: 1,139 grama por dia 

 

- Descompensação cardíaca, cor pulmonale, disfunção hepática, falha de múltipla de órgãos secundária a sepse, 

choque (lactente, criança e adolescente): dose inicial 0,25 miligrama por kg por hora ENDOVENOSO infusão 

contínua; máx.: 507 miligramas por dia  

 

Adulto: dose de ataque 5,7 miligramas por kg INFUSÃO ENDOVENOSA em 30 minutos (quando não realizado 

uso nas últimas 24 horas), dose de manutenção: 

 

≤60 anos: 0,51 miligrama por kg por hora ENDOVENOSO infusão contínua; máx.: 1,139 grama por dia 

Maior que 60 anos: 0,38 miligrama por kg por hora ENDOVENOSO infusão contínua; máx.: 507 

miligramas por dia 

 

- Descompensação cardíaca, cor pulmonale, disfunção hepática, falha de múltipla de órgãos secundária a sepse, 
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choque: 0,25 miligrama por kg por hora ENDOVENOSO infusão contínua; máx.: 507 miligramas por dia 

 

*Para reversão de eventos adversos induzidos por adenosina ou dipiridamol durante testes de estresse cardíaco 

nuclear, administrar ENDOVENOSO direto não diluído por 30 - 60 segundos e repetir conforme necessário 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Tempo de administração: INFUSÃO ENDOVENOSA ≥30 minutos; não exceder 7,5 miligramas por kg em 30 

minutos ou ≤20 miligramas por minuto 

 

* Em pacientes com descompensação cardíaca, cor pulmonale, disfunção hepática, sepse com falência múltipla 

de órgãos, choque ou aqueles que fazem uso de medicamentos que reduzem acentuadamente a depuração da 

teofilina, não excedam uma taxa máxima de 21 miligramas por hora 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição: SF0,9%, SG5%, RL 250 mililitros (C.: 1 - 20 

miligramas por mililitro) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  
(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  
(2 - 8ºC) 

Após reconstituição:  -   -  

 Após diluição: 48 horas 
48 horas (SG5% e 

SF0,9%) 

Recomendações específicas para o preparo e 

armazenamento: 
 -  

Este fármaco possui um número elevado de incompatibilidades, assim não se recomenda a mistura 

em mesma solução contendo outros medicamentos, nem administração em Y concomitante a outros 

fármacos 

Reações adversas: flebite, cefaleia, insônia, irritabilidade, vômitos, náuseas, diarreia 

Interações medicamentosas: cafeína, atracúrio, adrenocorticoides, glicocorticoides, mineralocorticoides, 

Fenitoína, rifampicina, cimetidina, eritromicina, ranitidina 

Monitorização: concentração sérica, frequência cardíaca, frequência respiratória, melhora da dispnéia, local de 

infusão 

Observações:  

- Medicamento vesicante: evitar extravasamento; se ocorrer, interromper a infusão imediatamente 

desconectando a bolsa e mantendo o acesso. Em seguida aspirar a solução extravasada (não lavar o acesso) e 

iniciar antídoto (hialuronidase). Posteriormente retirar a agulha por cânula, aplicar compressa fria e elevar a 

extremidade 

Hialuronidase: injete um total de 1 - 1,7 mililitro (15 unidades por mililitro) via intradérmica ou 

subcutânea em cinco aplicações ao redor da área de extravasamento de 0,2 - 0,3 mililitro (usando uma 

agulha de calibre 25) 

 

- Cada miligramas por kg de teofilina (equivale a 79% da dose de aminofilina) administrado em ENDOVENOSO 

ireto espera - se aumento da concentração sérica equivalente a 2 microgramas por mililitro  

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação em doses habituais por curto período 

1. Up to Date. Aminophylline: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em 22 de agosto 

de 2018 

2. Clinical Key.Aminophylline: Elsevier, 2018. Disponível em: https: // www.clinicalkey.com / pharmacology / . Acesso em: 22 de agosto 

de 2018 

3. Dynamed. Aminophylline: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - 

f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 22 de agosto de 2018 

4. Taketomo C.K., Hodding, J.H., Kraus D.M. Pediatric Dosage Handbook, 14th ed. Hudson, Ohio, Lexi - Comp, Inc.; 2007 - 2008: 98 - 

100 
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AMIODARONA (MAR) 

Princípio ativo: Cloridrato de amiodarona 

Classe terapêutica: antiarrítmico classe III 

Apresentação:  

ATLANSIL® INJETÁVEL: Solução injetável - 50 miligramas por mililitro (3 mililitros) 

ATLANSIL®: comprimido - 100 miligramas 

ANCORON®: comprimido revestido - 100 miligramas 

Via e formas de administração:  

ATLANSIL® INJETÁVEL: ENDOVENOSO 

ATLANSIL® e ANCORON®: oral 

Posologia:  

 

Neonatal 

- Taquiarritmia: dose de ataque 5 miligramas por kg ENDOVENOSO em 60 minutos, podendo repetir até dose 

acumulada de 10 miligramas por kg; máx.: não exceder dose total diária 15 miligramas por kg por dia; seguido 

por infusão contínua (conforme necessário): dose inicial 5 microgramas por kg por minuto ENDOVENOSO 

infusão contínua em BIC (10 miligramas por kg por dia), dose usual 5 - 15 microgramas por kg por minuto 

ENDOVENOSO infusão contínua em BIC (10 - 20 miligramas por kg por dia) 

 

Pediatria: para lactente recomenda-se a dose baseada na superfície corporal 

 

- Taquiarritmias:  

 

ORAL: 10 - 20 miligramas por kg por dia ou 600 - 800 miligramas por 1,73 m² fracionadas em 1 - 2 vezes 

ao dia por 4 - 14 dias ou até controle adequado da arritmia ou se efeito adversos surgirem, seguido com redução 

de 5-10 miligramas por kg por dia ou 200 - 400 miligramas por 1,73 m² uma vez ao dia; dose mínima usual 2,5 

miligramas por kg por dia com manutenção por 5 - 7 semanas 

 

ENDOVENOSO: dose de ataque 5 miligramas por kg; máx.: 300 miligramas por dose ENDOVENOSO em 

60 minutos, podendo repetir até dose acumulada de 10 miligramas por kg; máx.: não exceder dose total diária 15 

miligramas por kg por dia, seguido por infusão contínua (conforme necessário): dose inicial 5 microgramas por 

kg por minuto ENDOVENOSO infusão contínua em BIC (10 miligramas por kg por dia), dose usual 5 - 15 

microgramas por kg por minuto ENDOVENOSO infusão contínua em BIC (10 - 20 miligramas por kg por 

dia); máx.: 2200 miligramas por dia 

 

 

Adulto 

- Fibrilação atrial por cardioversão farmacológica (off-label):  

 

ORAL: 400 - 800 miligramas por dia em dose fracionada (até total acumulado de 10 gramas), com 

manutenção 200 miligramas por dia (ou 100 miligramas por dia em idosos ou pacientes com baixo peso) 

 

ENDOVENOSO: 150 miligramas ENDOVENOSO infusão em 10 minutos, seguido 1 miligrama por minuto 

por 6 horas e 0,5 miligrama por minuto por 18 horas 
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- Prevenção de fibrilação ou flutter atrial associado a cirurgia cardíaca (off-label):  

 

ORAL: 200 miligramas três vezes ao dia por 7 dias anteriormente ao procedimento, seguido por 200 

miligramas por dia durante o internamento 

 

Pré - operatório: dose de ataque 150 miligramas ENDOVENOSO infusão, seguido por 0,4 miligramas por 

kg por hora ENDOVENOSO infusão contínua em BIC por 3 dias antes e 5 dias após 

 

Pós - operatório: 1.000 miligramas ENDOVENOSO infusão em 24 horas por 2 dias 

 

- Taquicardia supraventricular por cardioversão farmacológica (off-label):  

 

ORAL:dose de ataque 400 - 600 miligramas por dia em dose fracionada por 2 - 4 semanas (até total 

acumulado de 1,2 grama), seguido com dose de manutenção 100 - 200 miligramas por dia 

 

ENDOVENOSO: 150 miligramas ENDOVENOSO infusão em 10 minutos, seguido 1 miligrama por minuto 

ENDOVENOSO infusão contínuaem BIC por 6 horas, seguido 0,5 miligrama por minuto ENDOVENOSO 

infusão contínua em BIC por 18 horas 

 

- Prevenção secundária para morte súbita por arritmias ventricular: 400 miligramas VIA ORAL a cada 8 - 12 

horas por 1 - 2 semanas, seguindo com dose de manutenção de 200 - 400 miligramas por dia 

 

 
 

Alteração: ENDOVENOSO para ORAL 

Menor que 1 semana de infusão 

ENDOVENOSA 

400 - 1200 miligramas por dia em dose fracionada até acúmulo de 

6 - 10 gramas, seguido por manutenção de 200 - 400 miligramas 

por dia 

1 - 2 semanas de infusão 

ENDOVENOSA 

400 - 800 miligramas por dia em dose fracionada até acúmulo de 

6 - 10 gramas, seguido por manutenção de 200 - 400 miligramas 

por dia 

Maior que 2 semanas de infusão 

ENDOVENOSA 

200 - 400 miligramas por dia 

Alteração: ORAL para ENDOVENOSO 

Após período de uso ≥ 4 meses o tempo de meia vida para eliminação dos metabólitos são de 

aproximadamente 61 dias. Não sendo necessário reposição no período de menor que 2 semanas, uma vez 

que nesse período a redução das concentrações de amiodarona sérica não é clinicamente significante 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste ou suplementação após diálise 

Tempo de administração: vide acima; ENDOVENOSO infusão em 10 minutos; ENDOVENOSO infusão contínua 

em BIC 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição:  
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Dose de ataque: 100 mililitros SG5% para 150 miligramas (C.: 1,5 

miligrama por mililitro) 

Infusão contínua: SG5% (C.: 1 - 6 miligramas por mililitro) 

 

*Se tempo de infusão maior que 1 hora, usar C.: ≤2 miligramas por 

mililitro se acesso periférico e maior que 2 miligramas por mililitro se 

acesso central 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  
(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  
(2 - 8ºC) 

Após reconstituição:  -   -  

 Após diluição: 
24 horas (vidro ou poliolefina), 2 horas 

(PVC) 
 -  

Recomendações específicas para o 
preparo e armazenamento: 

- O medicamento deve ser diluído antes da administração 

- Filtro em linha é recomendável em infusões contínuas para 

diminuição da incidência de flebite 

- Proteger da luz enquanto armazenado, mas não há necessidade 

enquanto é administrado 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: heparina, aciclovir, aminofilina, amoixicilina - clavulanato, ampicilina, 

azitromicina, cefotaxima, ceftazidime, dexametasona, diazepam, digoxina, ertapenem, ganciclovir, hidrocortisona, 

imipenem, cetamina, levofloxacino, micafungina, fenobarbital, ranitidina, sulfametoxazol-trimetoprima, tigeciclina, 

verapamil 

Reações adversas: elevação das enzimas hepáticas, arritmias, hiper por hipotireoidismo, hipotensão, náuseas, 

vômito, flebite (C.: maior que 3 miligramas por mililitro em acesso periférico), pneumonite 

Interações medicamentosas: azitromicina, hidroxicloroquina, propafenona 

Monitorização: enzimas hepáticas (se elevar 3 vezes o nível basal ou dobrar em pacientes hepatopatas, 

considerar redução da dose ou descontinuação), função tireoidiana, frequência cardíaca, pressão arterial 

Observações:  

- VIA ORAL: administrar com as refeições se efeitos gastrointestinais se apresentar 

- ATLANSIL® INJETÁVEL: diminuir a velocidade de infusão se hipotensão ou bradicardia se desenvolver 

- ATLANSIL® INJETÁVEL:  

Medicamento vesicante: evitar extravasamento; se ocorrer, interromper a infusão imediatamente 

desconectando a bolsa e mantendo o acesso. Em seguida aspirar a solução extravasada (não lavar o 

acesso) e iniciar antídoto (hialuronidase) conforme necessário. Posteriormente retirar a agulha por cânula, 

aplicar compressa morna e elevar a extremidade 

- Risco potencial na gravidez (categoria D) 

- Contraindicado durante amamentação 

1. Up toDate. Amiodarone: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em 24 de agosto de 

2018 

2. Clinical Key. Amiodarone: Elsevier, 2018. Disponível em: https: // www.clinicalkey.com / pharmacology / . Acesso em: 24 de agosto de 

2018 

3. Dynamed. Amiodarone: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 24 de agosto de 2018 

4. Taketomo C.K., Hodding, J.H., Kraus D.M. Pediatric Dosage Handbook, 14th ed. Hudson, Ohio, Lexi - Comp, Inc.; 2007 - 2008: 100 - 
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5. ATLANSIL® Amiodarona. Responsável técnicoSilvia Regina Brollo CRF - SP 9.815. Sanofi - Aventis Farmacêutica Ltda. 

6. ANCORON® Clomipramina. Responsável técnico Cintia Delphino de Andrade – CRF - SP nº: 25.125. Libbs Farmacêutica Ltda  
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AMITRIPTILINA 

Princípio ativo: Amitriptilina 

Classe terapêutica: antidepressivo tricíclico, anticolinérgico 

Apresentação: comprimido - 25 miligramas e 75 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria: 

- Dor crônica: dose inicial 0,1 - 2 miligramas por kg VIA ORAL à noite ou em dose fracionada  

 

- Enxaqueca: dose inicial 0,25 - 1 miligrama por kg por dia VIA ORAL à noite 

 

Adulto: 

- Transtorno depressivo: dose inicial 25 - 300 miligramas por dia VIA ORAL à noite ou em dose fracionada  

* Pacientes idosos: 10 miligramas VIA ORAL 3 vezes ao dia ou 20 miligramas VIA ORAL à noite 

 

- Dor crônica (off-label): 25 - 150 miligramas por dia VIA ORAL à noite 

 

- Profilaxia para enxaqueca (off-label): 10 - 150 miligramas por dia VIA ORAL à noite 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: sedação, xerostomia, olhos secos, constipação, hipotensão ortostática, letargia, fadiga 

Interações medicamentosas: bromoprida, ipratrópio, linezolida, azul de metileno, inibidores da 
monoaminoxidase, talidomida 

Monitorização: nível de consciência 
Observações:  

- Medicamento incluso nos critérios de Beers, não recomendado quando ≥65 anos 

- Nos primeiros dias de uso há aumento do risco de pensamento e comportamento suicidas em criança, 

adolescente e jovens adultos (18 - 24 anos) com diagnóstico de transtorno depressivo maior e outras desordens 

psiquiátricas 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Up to Date. Amitriptyline: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em 22 de agosto de 

2018 

2. Up to Date. Amitriptyline: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em 22 de agosto de 

2018 

3. Clinical Key.Amitriptyline: Elsevier, 2018. Disponível em: https: // www.clinicalkey.com / pharmacology / . Acesso em: 22 de agosto de 

2018 

4. Dynamed. Amitriptyline: EBSCO, 2018. Disponível em: http: // web.b.ebscohost.com por dynamed / search / 

basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 22 de agosto de 2018 

5. Taketomo C.K., Hodding, J.H., Kraus D.M. Pediatric Dosage Handbook, 14th ed. Hudson, Ohio, Lexi - Comp, Inc.; 2007 - 2008: 107 - 
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AMOXIL® 

Princípio ativo: Amoxicilina sódica 

Classe terapêutica: penicilina por anti-infeccioso para uso sistêmico 

Apresentação:  

Amoxil® SUSPENSÃO ORAL: pó suspensão oral com frasco de 150 mililitros de diluente – 250 miligramas por 5 

mililitros 

Amoxil®: cápsula 500 miligramas  

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Neonatal:  

- Dosagem usual: 20 - 30 miligramas por kg por dia VIA ORAL fracionadas a cada 12 horas 

 

- Otite média aguda (streptococcus grupo A e B): 30 - 40 miligramas por kg por dia VIA ORAL fracionadas a cada 

8 horas 

 

- Profilaxia para infecção do trato urinário: 10 - 15 miligramas por kg por dia VIA ORAL  

 

Pediatria 

- Dosagem geral, infecção suscetível: 

 

Infecção leve a moderada: 

 

Lactente ≤3 meses: 25-50 miligramas por kg VIA ORAL ao dia em dose fracionada a cada 8 horas 

 

Lactente >3 meses, criança e adolescente: 25-50 mligramas por kg VIA ORAL ao dia em dose 

fracionada a cada 8 horas; dose máx.: 500 miligramas por dose 

 

Infecção grave (lactente, criança e adolescente): 80-100 miligramas por kg VIA ORAL ao dia em dose 

fracionada a cada 8 horas; dose máx.: 500 miligramas por dose 

 

- Profilaxia para endocardite anterior a procedimentos odotonlógicos: 50 miligramas por kg 30 - 60 minutos 

anterior ao procedimento; máx.: 2 gramas por dose 

 

- Otite média aguda: 80 - 90 miligramas por kg por dia VIA ORAL fracionadas a cada 12 horas; máx.: 4 gramas 

por dia 

 

- Pneumonia comunitária (lactente ≥3 meses, criança e adolescente): 50 - 90 miligramas por kg por dia VIA 

ORAL divido a cada 12 horas; máx.: 4 gramas por dia 

 

- Rinosinusite bacteriana não complicada: 45 - 90 miligramas por kg por dia VIA ORAL divido a cada 12 horas; 

máx.: 2 gramas por dia 

 

- Profilaxia para infecção do trato urinário (lactente ≤2 meses): 10 - 15 miligramas por kg por dia VIA ORAL  
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Adulto: 

- Infecções em trato respiratório superior, ouvido e superfície da pele: 500 miligramas VIA ORAL a cada 12 horas 

(leve a moderada), 500 miligramas VIA ORAL a cada 8 horas (severa) 

 

- Profilaxia para endocardite (off-label): 2 gramas VIA ORAL 30 - 60 minutos antes do procedimento 

 

- Infecção do trato respiratório inferior: 500 miligramas VIA ORAL a cada 8 horas 

Ajuste renal: necessidade de ajuste quando TFG menor que 30 mililitros por minuto por mm³ e 

preferencialmente administrar após a diálise 

Pediatria:  

- ClCr menor que 10 mililitros por minuto: a cada 

24 horas 

 

Adulto:  

- TFG 10 - 30 mililitros por minuto por 1,73m³: 250 - 500 

miligramas VIA ORAL a cada 12 horas 

 

- TFG menor que 10 mililitros por minuto por 1,73m³: 250 

- 500 miligramas VIA ORAL a cada 24 horas 

Reações adversas: reação de hipersensibilidade, náusea, vômito e diarreia 

Interações medicamentosas: vacina da BCG 

Monitorização: evolução do quadro, função renal, hemograma 

Observações:  

- Amoxil® Suspensão oral: após reconstituída suspensão oral possui estabilidade por 14 dias em temperatura 

ambiente refrigerada (preferencialmente) 

- Amoxil® Suspensão oral: agite bem antes de cada administração 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Up to Date. Amoxicillin: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em 22 de agosto de 

2018 

2. Up to Date. Amoxicillin: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em 22 de agosto de 

2018 

3. Clinical Key.Amoxicillin: Elsevier, 2018. Disponível em: https: // www.clinicalkey.com / pharmacology / . Acesso em: 22 de agosto de 

2018 

4. Dynamed. Amoxicillin: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 22 de agosto de 2018 

5. Taketomo C.K., Hodding, J.H., Kraus D.M. Pediatric Dosage Handbook, 14th ed. Hudson, Ohio, Lexi - Comp, Inc.; 2007 - 2008: 113 - 

115  
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AMPICILINA 

Princípio ativo: Ampicilina 

Classe terapêutica: penicilina, anti-infeccioso para uso sistêmico 

Apresentação:  

AMPICILINA.INJETÁVEL: pó liofilizado para solução - 1 grama mais diluente (3 mililitros) 

AMPICILINA: cápsula - 500 miligramas 

Via e formas de administração:  

AMPICILINA. INJETÁVEL: ENDOVENOSO 

AMPICILINA: oral 

Posologia:  

 

Neonatal:  

 

Peso 
Idade pós - 

natal 
Dose 

Menor que 1 kg 

≤7 dias 50 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 12 horas 

8 - 14 dias 50 - 75 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 12 horas 

15 - 28 dias 
75 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 12 horas ou 50 

miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 8 horas 

1 - 2 kg 

≤7 dias 50 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 12 horas 

8 - 28 dias 
75 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 12 horas ou 50 

miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 8 horas 

Maior que 2 kg 

≤7 dias 50 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 8 horas 

8 - 28 dias 50 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 6 - 8 horas 

29 - 60 dias 50 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 6 horas 

 

Pediatria 

 - Pneumonia comunitária (lactente maior que 3 meses, criança e adolescente): 150 - 400 miligramas por kg por 

dia ENDOVENOSO fracionadas a cada 6 horas 

 

 - Profilaxia para endocardite anterior a procedimentos odotonlógicos: 50 miligramas por kg ENDOVENOSO 30 - 

60 minutos antes do procedimento; máx.: 2 gramas por dose 

 

 - Tratamento endocardite por meningite: 200 - 400 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO fracionada a cada 

4 - 6 horas; máx.: 12 gramas por dia 

 

 - Infecção intra- abdominal complicada: 200 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO fracionada a cada 6 

horas; máx.: 2 gramas por dose 

 

Adulto 

 - Endocardite 

Tratamento (válvula nativa ou prostética): 2 gramas ENDOVENOSO a cada 4 horas 

Profilaxia para endocardite anterior a procedimentos odotonlógicos: 2 gramas ENDOVENOSO até 30 - 60 
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minutos antes do procedimento 

 

 - Infecção gastrointestinal ou geniturinária: 500 miligramas ENDOVENOSO direto ou VIA ORAL a cada 6 horas 

 

 - Infecção do trato respiratório: 250 miligramas VIA ORAL 4 vezes ao dia ou 250 - 500 miligramas 

ENDOVENOSO direto a cada 6 horas 

 

 - Sepse por meningite: 150 - 200 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO em dose fracionada a cada 3 - 4 

horas (variando de 6 - 12 gramas por dia) 

Ajuste renal: recomendação de ajuste de dose é baseada nas doses de 100 - 200 miligramas por kg por dia 

infusão ENDOVENOSA fracionada a cada 6 horas 

Pediátrico: 

 - TFG 30 - 50 mililitros por minuto por 1,73 m²: 35 - 50 

miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 6 

horas 

 

 - TFG 10 - 29 mililitros por minuto por 1,73 m²: 35 - 50 

miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 8 - 

12 horas 

 

 - TFG menor que 10 mililitros por minuto por 1,73 m²: 

35 - 50 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a 

cada 12 horas 

 

 - Hemodiálise intermitente: 35 - 50 miligramas por kg 

por dose ENDOVENOSO a cada 12 horas 

 

 - Diálise peritoneal: 35 - 50 miligramas por kg por dose 

ENDOVENOSO a cada 12 horas 

 

 - CVVHDF: 35 - 50 miligramas por kg por dose 

ENDOVENOSO a cada 6 horas 

Adulto: 

 - ClCr maior que 50 mililitros por minuto: a cada 6 

horas 

 

 - ClCr 10 - 50 mililitros por minuto: a cada 6 - 12 

horas 

 

 - ClCr menor que 10 mililitros por minuto: a cada 12 - 

24 horas 

 

 - Hemodiálise intermitente: após as sessões 

 

 - Diálise peritoneal: 250 miligramas ENDOVENOSO 

direto a cada 12 horas 

 

 - CVVHDF: dose de ataque de 2 gramas 

ENDOVENOSO, seguido por 1 - 2 gramas 

ENDOVENOSO a cada 6 - 8 horas 

 Tempo de administração:  

 - ENDOVENOSO DIRETO: doses ≤500 miligramas podem ser administradas em 3 - 5 minutos ou quando maior 

que 500 miligramas em 10 - 15 minutos 

 

 - ENDOVENOSO INFUSÃO: 15 - 30 minutos 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição:  

≤500 miligramas: 2 mililitros água para injeção ou diluente 

próprio 

Maior que 500 miligramas: 3 mililitros água para injeção ou 

diluente próprio 

Diluição: SF0,9% (C.: 2 - 30 miligramas por mililitro); SG5% 
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(C.: 2 - 20 miligramas por mililitro) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  
(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  
(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: 1 hora 4 horas 

 Após diluição: 8 horas (SF0,9%); 2 horas (SG5%) 48 horas (SF0,9%) 

Recomendações específicas para o 
preparo e armazenamento: 

 -  

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: aminoglicosídeos, aminofilina, amiodarona, anfotericina B, caspofungina, 

clorpromazina, codeína, diazepam, difenidramina, dobutamina, doxorrubicina, fluconazol, hidroxizine, cetamina, 

midazolam, micofenolato de mofetila, ondansetrona, fenitoína, sulfametoxazol-trimetoprima, verapamil 

Reações adversas: convulsões (se infusão rápida), reação de hipersensibilidade 

Interações medicamentosas: vacina BCG 

Monitorização: evolução do quadro, hemograma, função renal 
Observações:  

- Ampicilina cápsula: administrar no horário prescrito para evitar variação dos níveis séricos, administrar com 

estômago vazio (1 hora antes ou 2 horas após a refeição) 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Up toDate. Ampicillin: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em 22 de agosto de 

2018 

2. Clinical Key.Ampicillin: Elsevier, 2018. Disponível em: https: // www.clinicalkey.com / pharmacology / . Acesso em: 22 de agosto de 

2018 

3. Dynamed. Ampicillin: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 22 de agosto de 2018 

4. Taketomo C.K., Hodding, J.H., Kraus D.M. Pediatric Dosage Handbook, 14th ed. Hudson, Ohio, Lexi - Comp, Inc.; 2007 - 2008: 123 - 

125 

5. AMPLACINA® Ampicilina. Responsável técnico Dra. Maria Benedita Pereira – CRF - SP 30.378. Momenta laboratórios Ltda. 

6. AMPICILINA. Responsável técnico Andreia Cavalcante Silva CRF - GO nº 2.659. Laboratório TEUTO BRASILEIRO S/A 
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AMPLICTIL® 

Princípio ativo: Cloridrato de clorpromazina 

Classe terapêutica: antiemético, antipsicótico 1ª geração 

Apresentação:  

AMPLICTIL®: comprimido revestido 25 miligramas e 100 miligramas 

AMPLICTIL®GOTAS: solução gotas 4% - 40 miligramas por mililitro (20 mililitros) 

AMPLICTIL®INJETÁVEL: solução injetável 5 miligramas por mililitro (5 mililitros) 

Via e formas de administração:  

AMPLICTIL®: oral 

AMPLICTIL® GOTAS: oral 

AMPLICTIL® INJETÁVEL: intramuscular (preferível) ou ENDOVENOSO 

Posologia:  

 

Pediatria 

- Problemas de comportamento 

Lactente ≥6 meses, criança e adolescente ≤45,5 kg: dose inicial 0,55 miligrama por kg por dose VIA ORAL 

a cada 4 - 6 horas; máx.: 500 miligramas por dia OU 0,55 miligrama por kg por dose INTRAMUSCULAR ou 

ENDOVENOSO a cada 6 - 8 horas (máx.: criança menor que 5 anos ou menor que 22,7 kg 40 miligramas por 

dia; criança ≥5 anos e adolescente ou peso 22,7 - 45,5 kg 75 miligramas por dia) 

 

Adolescente com peso maior que 45,5 kg: 30 - 800 miligramas por dia VIA ORAL fracionadas em 2 - 4 

vezes ao dia (dose usual 200 miligramas por dia) ou 25 miligramas infusão INTRAMUSCULAR ou ENDOVENOSO 

inicialmente, repetindo 25 - 50 miligramas em 1 - 4 horas após; máx.: 400 miligramas por dose a cada 4 - 6 

horas (dose usual 200 - 800 miligramas por dia) 

 

- Náuseas e vômitos (não associados a quimioterapia):  

Lactente ≥6 meses, criança e adolescente ≤45,5 kg: 0,55 miligrama por kg por dose VIA ORAL, 

INTRAMUSCULAR ou ENDOVENOSO a cada 6 - 8 horas (máx.: criança menor que 5 anos ou menor qu 22,7 kg 

40 miligramas por dia; criança ≥5 anos e adolescente ou peso 22,7 - 45,5 kg 75 miligramas por dia) 

 

Adolescente com peso maior que 45,5 kg: 10 - 25 miligramas VIA ORAL a cada 4 - 6 horas ou 25 

miligramas infusão INTRAMUSCULAR ou ENDOVENOSO inicialmente, repetindo 25 - 50 miligramas em 4 - 6 

horas conforme necessário 

 

- Prevenção náuseas e vômitos associados a quimioterapia (lactente ≥6 meses, criança e adolescente): 0,5 

miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 6 horas, conforme necessário aumentar 1 miligrama por kg 

por dose; máx.: 50 miligramas 

 

Adulto: 

- Esquizofrenia por desordens psicóticas por desordem bipolar:  

ORAL: 30 - 800 miligramas fracionadas em 2 - 4 doses, dose usual 200 - 800 miligramas por dia 

 INTRAMUSCULAR : 25 miligramas, com dose adicional 25 - 50 miligramas após 1 hora conforme 

necessário 
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- Náuseas e vômitos:  

ORAL: 10 - 25 miligramas a cada 4 - 6 horas 

 INTRAMUSCULAR : 25 miligramas, com dose adicional 25 - 50 miligramas a cada 3 - 4 horas, conforme 

necessário 

ENDOVENOSO (durante a cirurgia): 2 miligramas por injeção fracionada em intervalos de 2 minutos 

usando uma solução de 1 miligrama por mililitro; não exceder 25 miligramas 

 

- Soluços intratáveis: 

 

ORAL: 25 - 50 miligramas 3 a 4 vezes ao dia 

 

INTRAMUSUCAR (refratário ao tratamento oral): 25 - 50 miligramas (se os sintomas persistirem após 

uma dose, administre a dose via ENDOVENOSA) 

 

ENDOVENOSO (refratário ao tratamento oral ou intramuscular): 25 - 50 miligramas em infusão lenta com 

pacientes deitados na cama 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Tempo de administração: não exceder 0,5 miligrama por minuto em pediatria e 1 miligrama por minuto em 

adultos 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição:  

- Intramuscular: SF 0,9% 

- ENDOVENOSO direto: SF0,9% (C.máx.: 1 miligrama por 

mililitro), SG5% e RL (0,05 miligramas por mililitro) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  
(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  
(2 - 8ºC) 

Após reconstituição:  -   -  

 Após diluição: 72 horas  -  

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

- AMPLICTIL® injetável: 

- Dar preferência a via INTRAMUSCULAR  

- Proteger da luz 

- Sua manipulação requer utilização de máscaras e luvas simples, 

pois pode causar dermatite de contato 

- Não administrar por sistema de infusão ENDOVENOSA de 

plástico (ex.: PVC), devido perda por absorção de 

aproximadamente 41%. Utilizar tubos de poliolefinas (ex.: 

polietileno e polipropileno) 

Este fármaco possui um número elevado de incompatibilidades, assim não se recomenda a mistura em 

mesma solução contendo outros medicamentos, nem administração em Y concomitante a outros 

fármacos 

Reações adversas: hipotensão ortostática, síndrome extrapiramidal, acatisia, sonolência, constipação, 

xerostomia, hiperglicemia, hipoglicemia 

Interações medicamentosas: hidroxicloroquina, ipratrópio, metoclopramida, talidomida, bromoprida, 
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citalopram, claritromicina, domperidona, glicoperrolato, nolotinibe 

Monitorização: evolução do quadro, nível de consciência, pressão arterial 

Observações:  

- AMPLICTIL® injetável:  

- Não administrar por via subcutânea, devido lesão 

- Não administrar medicamento sem diluição 

- Para evitar risco de hipotensão o paciente deve permanecer deitado durante a infusão e 30 minutos após 

- Evitar uso em paciente idoso com diagnóstico de demência devido aumento do risco de mortalidade 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis; observar sonolência no lactente 

1. Up toDate. Chlorpromazine: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em 22 de agosto 

de 2018 

2. Clinical Key.Chlorpromazine: Elsevier, 2018. Disponível em: https: // www.clinicalkey.com / pharmacology / . Acesso em: 22 de agosto 

de 2018 

3. Dynamed. Chlorpromazine: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - 

f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 22 de agosto de 2018 

4. Taketomo C.K., Hodding, J.H., Kraus D.M. Pediatric Dosage Handbook, 14th ed. Hudson, Ohio, Lexi - Comp, Inc.; 2007 - 2008: 345 - 

348 

5. AMPLICTIL® SR. Clorpromazina. Responsável técnicoSilvia Regina Brollo CRF - SP nº 9.815. Sanofi - Aventis Farmacêutica Ltda. 

6. AMPLICTIL®.Clorpromazina. Responsável técnico Silvia Regina Brollo CRF - SP nº 9.815. Sanofi - Aventis Farmacêutica Ltda. 
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ANAFRANIL® 

Princípio ativo: Cloridrato de clomipramina 

Classe terapêutica: antidepressivo tricíclico 

Apresentação:  

ANAFRANIL® SR: comprimidos revestidos de liberação lenta - 75 miligramas 

ANAFRANIL®: drágeas - 25 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria 

- Transtorno obsessivo - convulsivo (criança ≥ 10 anos e adolescente): dose inicial 25 miligramas por dia VIA 

ORAL, aumentando gradualmente 3 miligramas por kg por dia ou 100 miligramas por dia VIA ORAL em dose 

fracionada (com as refeições); máx.: 3 miligramas por kg por dia ou 200 miligramas por dia 

 

Adulto: 

- Transtorno obsessivo - convulsivo: dose inicial 25 miligramas VIA ORAL, aumentando gradualmente até 100 

miligramas por dia VIA ORAL em dose fracionada ; máx.: 250 miligramas por dia 

 

- Transtorno depressivo maior (off-label): dose inicial 12,5 - 50 miligramas VIA ORAL à noite, dose usual 150 

miligramas por dia 

 

- Transtorno do pânico (off-label): dose inicial 10 - 25 miligramas por dia VIA ORAL, com dose alvo 50 - 150 

miligramas por dia VIA ORAL fracionadas em 1 - 3 vezes ao dia; máx.: 250 miligramas por dia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: xerostomia, olhos secos, constipação, hipotensão ortostática, vômitos, ganho de peso, 

tontura, sonolência, cefaleia 

Interações medicamentosas: bromoprida, ipratrópio, linezolida, azul de metileno, inibidores da 

monoaminoxidase, talidomida, metoclopramida, tioridazina 

 Monitorização: evolução do quadro, peso, pressão arterial, frequência cardíaca e ECG (em pacientes cardíacos) 

Observações:  

- Utilizar com cautela em pacientes com insuficiência renal e hepática 

- Administrar preferencialmente com as refeições para evitar agressão do trato gastrointestinal 

- Medicamento incluso nos critérios de Beers, não recomendado quando ≥65 anos 

- Quando alteração entre um fármaco inibidor da monoaminoxidase e clomipramina, ou vice e versa, aguardar 14 

dias após a suspensão 

- Nos primeiros dias de uso há aumento do risco de pensamento e comportamento suicidas em criança, 

adolescente e jovens adultos (18 - 24 anos) com diagnóstico de transtorno depressivo maior e outras desordens 

psiquiátricas 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Up to Date. Clomipramine: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em 23 de agosto 

de 2018 

2. Up to Date. Clomipramine: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em 23 de agosto 

de 2018 

3. Clinical Key.Clomipramine: Elsevier, 2018. Disponível em: https: // www.clinicalkey.com / pharmacology / . Acesso em: 23 de agosto 

de 2018 

4. Dynamed. Clomipramine: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - 

f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 23 de agosto de 2018 

5. ANAFRANIL® Clomipramina. Responsável técnicoFlavia Regina Pegorer - CRF - SP 18.150. Novartis Biociências S.A. 
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ANFORICIN® 

Princípio ativo: Anfotericina B deoxicolato (convencional) 

Classe terapêutica: antifúngico, anti-infeccioso 

Apresentação: pó liofilizado para solução injetável 50 miligramas mais solução diluente 

Via e formas de administração: ENDOVENOSO 

Posologia:  

 

Neonatal: 0,25 - 1,5 miligrama por kg por dose ENDOVENOSO uma vez ao dia (manutenção da ingestão de 

maior que 4 mEq por kg por dia em neonatos prematuros reduz o risco de nefrotoxicidade) 

 

Pediatria: dose inicial 0,25 - 0,5 miligrama por kg por dose ENDOVENOSO uma vez ao dia, seguido com aumento 

gradual até 0,25 - 1,5 miligrama por kg por dose; máx.: 1,5 miligrama por kg por dia 

 

Adulto: 0,3 - 1,5 miligrama por kg por dia ENDOVENOSO ; máx.: 1,5 miligrama por kg por dia 

Ajuste renal: não dialisável 

Tempo de administração: infusão ENDOVENOSA em 4 - 6 horas 

Soluções e volumes 
compatíveis: 

Reconstituição: água para injeção ou diluente próprio - 10 

mililitros (C.: 5 miligramas por mililitro) 

 

Diluição: SG5%, 10% (C.: 0,1 miligrama por mililitro se acesso 

periférico; quando restrição até 0,25 miligramas por mililitro por 

acesso central) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  
(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  
(2 - 8ºC) 

Após 
reconstituição: 

24 horas 72 horas 

 Após diluição: 24 horas 72 horas 

Recomendações específicas para 
o preparo e armazenamento: 

- Incompatível com soluções salinas 

- A solução reconstituída, se armazenada, deverá ser protegida da luz; 

infusões por até 24 horas não requer fotoproteção durante a infusão 

- Utilizar filtro de linha para aspirar a dose prescrita (maior que 1µ) 

Este fármaco possui um número elevado de incompatibilidades, assim não se recomenda a mistura em 

mesma solução contendo outros medicamentos, nem administração em Y concomitante a outros 

fármacos 

Reações adversas: reação infusional, reação anafilática, nefrotoxicidade, hipotensão, flebite, cefaleia, 
hipotensão, diarreia, anemia, febre 

Interações medicamentosas: Saccharomyces boulardii, Foscarnet 

Monitorização: função renal, local de infusão, eletrólitos séricos, função hepática, TP, TPPa, hemograma, 

temperatura 

Observações:  

- Quando apresentação ou histórico de reação infusional, realizar pré - medicação 30 - 60 minutos antes 

difenidramina e hidrocortisona em suas doses respectivas; se o paciente apresentar hiperpirexia, meperidina pode 

ser administrada 

- Se possível realizar expansão volêmica 30 minutos antes da administração para reduzir risco de nefrotoxicidade 

quando doses maior que 1 miligrama por kg por dia 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis; é improvável que a quantidade no leite seja 
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relevante para o lactente 

1. Up to Date. Amphotericin B deoxycholate (conventional): Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https: // www.uptodate.com / contents 

por search . Acesso em 23 de agosto de 2018 

2. Clinical Key.Amphotericin B deoxycholate (conventional): Elsevier, 2018. Disponível em: https: // www.clinicalkey.com / pharmacology 

por . Acesso em: 23 de agosto de 2018 

3. Dynamed. Amphotericin B deoxycholate (conventional): EBSCO, 2018. Disponível em: 

http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess 

miligramasr03. Acesso em: 23 de agosto de 2018 

4. Taketomo C.K., Hodding, J.H., Kraus D.M. Pediatric Dosage Handbook, 14th ed. Hudson, Ohio, Lexi - Comp, Inc.; 2007 - 2008: 118 - 

120 

5. ANFORICIN® Anfotericina B deoxicolato. Responsável técnicoDr. José Carlos Módolo – CRF - SP N.º 10.446. CRISTÁLIA - Produtos 

Químicos Farmacêuticos Ltda. 
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ANTAK® 

Princípio ativo: Cloridrato de ranitidina 

Classe terapêutica: antagonista dos receptores de histamínico H2, agente gastrointestinal 

Apresentação:  

ANTAK®: comprimido revestido - 150 miligramas e 300 miligramas 

ANTAK® INJETÁVEL: solução injetável - 25 miligramas por mililitro (2 mililitros) 

ANTAK® XAROPE: solução oral 150 miligramas por 10 mililitros (120 mililitros) 

Via e formas de administração:  

ANTAK®, ANTAK® XAROPE: oral 

ANTAK® INJETÁVEL: ENDOVENOSO 

Posologia:  

Pediatria 

- Úlcera duodenal ou gástrica 

Lactente, criança e adolescente ≤16 anos: 4 - 8 miligramas por kg por dia VIA ORAL em dose fracionada 

em duas doses; máx.: 300 miligramas por dia ou 2 - 4 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO fracionadas a 

cada 6 - 8 horas; máx.: 50 miligramas por dose 

Adolescente maior que 16 anos: 150 miligramas VIA ORAL 2 vezes ao dia ou 300 miligramas VIA ORAL 

uma vez ao dia ou 50 miligramas ENDOVENOSO a cada 6 - 8 horas 

 

- Profilaxia para úlcera de stress ou sangramento em trato gastrointestinal 

Lactente: 2 - 6 miligramas por kg;dia ENDOVENOSO a cada 8 horas 

Criança e adolescente: 3 - 6 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO a cada 6 horas; máx.: 300 

miligramas por dia 

Infusão contínua: dose inicial 0,15 - 0,5 miligrama por kg por dose ENDOVENOSO, seguido de 0,08 

- 0,2 miligrama por kg por hora (2 - 5 miligramas por kg por dia) 

 

- Doença do refluxo gastroesofágico 

Lactente, criança e adolescente ≤16 anos: 5 - 10 miligramas por kg por dia VIA ORAL fracionadas em 

duas doses; máx.: 300 miligramas por dia 

Adolescente ≥16 anos: 150 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia 

 

Adulto: 

- Úlcera duodenal: 150 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia ou 50 miligramas ENDOVENOSO a cada 6 - 8 

horas; máx.: 400 miligramas por dia ou 6,25 miligramas por hora (total de 150 miligramas) ENDOVENOSO 

infusão contínua 

 

- Doença do refluxo gastroesofágico: 150 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia 

 

- Profilaxia a úlcera de stress em pacientes críticos: 150 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia ou 50 

miligramas ENDOVENOSO a cada 6 - 8 horas 
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Ajuste renal:  

 
 

Pediátrico:  

Baseado na dose usual 2 - 6 miligramas por kg por dia VIA ORAL 

fracionadas a cada 8 - 12 horas 

 

- TFG 30 - 50 mililitros por minuto por 1,73 m²: 2 miligramas por 

kg por dose a cada 12 horas 

- TFG 10 - 29 mililitros por minuto por 1,73 m²: 1 miligrama por kg 

por dose a cada 12 horas 

- TFG menor que 10 mililitros por minuto por 1,73 m²: 1 miligrama 

por kg por dose a cada 24 horas 

- Hemodiálise intermitente: 1 miligrama por kg por dose a cada 24 

horas 

- Diálise peritoneal: 1 miligrama por kg por dose a cada 24 horas 

- CVVHDF: 2 miligramas por kg por dose a cada 12 horas 

 

Baseado na dose usual 2 - 4 miligramas por kg por dia 

ENDOVENOSO fracionadas a cada 6 - 24 horas 

 

- TFG 30 - 50 mililitros por minuto por 1,73 m²: 1 miligrama por kg 

por dose a cada 12 horas 

- TFG 10 - 29 mililitros por minuto por 1,73 m²: 0,5 miligramas por 

kg por dose a cada 12 horas 

- TFG menor que 10 mililitros por minuto por 1,73 m²: 0,5 

miligramas por kg por dose a cada 24 horas 

- Hemodiálise intermitente: 0,5 miligrama por kg por dose a cada 

24 horas 

- Diálise peritoneal: 0,5 miligrama por kg por dose a cada 24 horas 

- Terapia de substituição renal contínua: 1 miligrama por kg por 

dose a cada 12 horas 

Adulto: 

- ClCr menor que 50 mililitros por minuto: 

150 miligramas VIA ORAL dia ou 50 

miligramas ENDOVENOSO a cada 18 - 24 

horas (profilaxia úlcera de stress - 150 

miligramas VIA ORAL 1 - 2 vezes ao dia ou 

50 miligramas ENDOVENOSO a cada 12 - 

24 horas 

 

- Hemodiálise intermitente: após a sessão 

 

Tempo de administração:  

 

ENDOVENOSO direto: ≥5 minutos (não exceder 10 miligramas por minuto ou 4 mililitros por minuto) 

Infusão ENDOVENOSO: 15 - 20 minutos (5 - 7 mililitros por minuto) 

ENDOVENOSO contínua: 6,25 miligramas por hora em BIC 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição:  

- ENDOVENOSO direto (50 miligramas): SF0,9%, SG5%, RL - 20 

mililitros (C.: 2,5 miligramas por mililitro) 

- Infusão ENDOVENOSO : SF0,9%, SG5%, RL (C.: 0,5 - 2 

miligramas por mililitro) 
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Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  
(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  
(2 - 8ºC) 

Após 
reconstituição: 

 -   -  

 Após diluição: 48 horas  -  

Recomendações específicas para 

o preparo e armazenamento: 

- Deve ser diluída antes da administração 

- Proteger durante o armazenamento da luz (comprimido, xarope e 

ampolas) 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: amiodarona, caspofungina, diazepam, fenitoína, sulfametoxazol-trimetoprima 

Reações adversas: bradicardia (se velocidade de infusão muito rápida), agitação, eritema, rash, flebite, 

hepatite, reação de hipersensibilidade 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: função hepática, função renal, sinais e sintomas de sangramento do trato gastrointestinal 

Observações:  

- Tempo de tratamento ≥2 anos leva a mal absorção e subsequentemente de deficiência de vitamina B2 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Up to Date. Ranitidine: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em 23 de agosto de 

2018 

2. Clinical Key.Ranitidine: Elsevier, 2018. Disponível em: https: // www.clinicalkey.com / pharmacology / . Acesso em: 23 de agosto de 

2018 

3. Dynamed. Ranitidine: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 23 de agosto de 2018 

4. Taketomo C.K., Hodding, J.H., Kraus D.M. Pediatric Dosage Handbook, 14th ed. Hudson, Ohio, Lexi - Comp, Inc.; 2007 - 2008: 118 - 

120 

5. ANTAK® Ranitidina. Responsável técnicoEdinilson da Silva Oliveira CRF - RJ Nº 18875. GlaxoSmithKline Brasil Ltda. 

6. ANTAK® Injetável Ranitidina. Responsável técnico Edinilson da Silva Oliveira CRF - RJ Nº 18875. GlaxoSmithKline Brasil Ltda. 

7. ANTAK® Xarope Ranitidina. Responsável técnico Edinilson da Silva Oliveira CRF - RJ Nº 18875. GlaxoSmithKline Brasil Ltda. 
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ANTUX® 

Princípio ativo: Levodropropizina 

Classe terapêutica: antitussígeno, descongestionante, expectorante 

Apresentação:  

ANTUX® XAROPE: 30 miligramas por 5 mililitros (120 mililitros) 

ANTUX® GOTAS: solução oral 30 miligramas por mililitro (20 mililitros) 

Via e formas de administração: oral 

Posologia: Tratamento sintomático da tosse não produtiva 

 

Pediatria ( maior que 2 anos até 12 anos): 1 miligrama por kg VIA ORAL a cada 8 horas 

 

Criança maior que 12 anos e adultos: 60 miligramas (10 mililitros) VIA ORAL a cada 8 horas 

Ajuste renal: quando ClCr menor que 35 mililitros por minuto deve - se administrar com cautela 

Reações adversas: palpitação, sonolência 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: melhora do quadro 

Observações:  

- Não deve ser utilizado por períodos maior que 4 - 5 dias 

- Utilizar com cautela em pacientes renais graves (ClCr menor que 35 mililitros por minuto) 

- Contraindicado a pacientes com insuficiência hepática grave 

- Risco potencial na gravidez (categoria D) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. ANTUX® Levodropropizina. Responsável técnicoGabriela Mallmann - CRF - SP nº 30.138 Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A. 
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ARAMIN® 

Princípio ativo: Hemitartarato de metaraminol 

Classe terapêutica: hipertensor 

Apresentação: solução injetável - 10 miligramas por mililitro (1 mililitro) 

Via e formas de administração: SUBCUTÂNEO , ENDOVENOSO ou intramuscular 

Posologia:  

 

Adulto: 

- Hipotensão, aguda, associada à raquianestesia;  

Profilaxia: 2 - 10 miligramas (0,2 - 1 mililitro) INTRAMUSCULAR ou SUBCUTÂNEO , aguarde 10 minuntos 

antes do aumento da dose 

Tratamento adjuvante para hipotensão: 15 - 100 miligramas (1,5 - 10 mililitros) infusão ENDOVENOSA ; 

concentrações mais altas de 150 - 500 miligramas por 500 mililitrospodem ser utilizadas 

 

- Hipotensão, devido a hemorragia, reações medicamentosas, complicações cirúrgicas e choque; Adjunto: 

Profilaxia: 2 - 10 miligramas (0,2 - 1 mililitro) INTRAMUSCULAR ou SUBCUTÂNEO , aguarde 10 minutos 

antes do aumento da dose 

Tratamento adjuvante para hipotensão: 15 - 100 miligramas (1,5 - 10 mililitros) INFUSÃO ENDOVENOSA ; 

concentrações mais elevadas de 150 - 500 miligramas por 500 mililitros foram utilizadas 

 

*Em choque grave, quando o tempo é de grande importância, este agente deverá ser administrado ENDOVENOSO 

direto. A dose sugerida é de 0,5 - 5 miligramas (0,05 - 0,5 mililitro) seguida de uma infusão de 15 - 100 

miligramas (1,5 - 10 mililitros) em 500 mililitros de cloreto de sódio 0,9% ou glicose 5% 

Ajuste: quando infuficiência hepática, usar de forma cautelosa 
Tempo de administração: ajuste a taxa de infusão para manter a pressão arterial desejada; ENDOVENOSO 

direto, infusão ENDOVENOSA  

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 
Diluição: SF0,9%, SG5% - 500 mililitros 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  
(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  
(2 - 8ºC) 

Após reconstituição:  -   -  

 Após diluição:  -   -  
Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 
 -  

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 
mesmo horário ou misturados:  

Reações adversas: cefaleia, ânsia de vômito, hipertensão arterial, hipotensão de rebote, bradicardia, arritmias 

ventriculares, taquicardia, palpitação, tremor, dispneia, tontura, palidez, vômitos, nervosismo, ansiedade, acidose 

metabólica (quando adminsitração prolongada), hemorragia cerebral, necrose tubular aguda, edema pulmonar, 

necrose tecidual e descamação (administração subcutânea) 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: ECG, pressão arterial, função cardíaca, frequência cardíaca, sinais de extravasamento local 

Observações: 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Micromedex. Metaraminol: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 26 de dezembro de 2018 
2. ARAMIN®. Metaraminol. Responsável técnico Dr. José Carlos Módolo CRF - SP N.º 10.446. Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos 

Ltda. 



 

123 
 

ARICILINA® 

Princípio ativo: Penicilina G potássica, benzilpenicilina potássica 

Classe terapêutica: penicilina, anti-infeccioso para uso sistêmico 

Apresentação: pó liofilizado para solução injetável  - 5.000.000 unidades 

Via e formas de administração: ENDOVENOSO ou intramuscular 

Posologia: possui 1 mEq de potássio a cada 1 milhão de unidades 

 

Neonatal 

- Infecções suscetíveis (exceto SNC) 

 

Menor que 1 kg: 

 - Idade pós - natal ≤14 dias: 25.000 - 50.000 UNIDADES por kg por dose ENDOVENOSO ou 

INTRAMUSCULAR a cada 12 horas 

 

 - Idade pós - natal 15 - 28 dias: 25.000 - 50.000 UNIDADES por kg por dose ENDOVENOSO ou 

INTRAMUSCULAR a cada 8 horas 

 

≥1 kg: 

 - Idade pós - natal ≤7 dias: 25.000 - 50.000 UNIDADES por kg por dose ENDOVENOSO ou 

INTRAMUSCULAR a cada 12 horas 

 

 - Idade pós - natal 8 - 28 dias: 25.000 - 50.000 UNIDADES por kg por dose ENDOVENOSO ou 

INTRAMUSCULAR a cada 8 horas 

 

- Meningite- Streptoccocus do grupo B 

Idade pós - natal 0 - 7 dias: 250.000 - 450.000 UNIDADES por kg por dia ENDOVENOSO ou 

INTRAMUSCULAR a cada 8 horas 

 

Idade pós - natal 8 - 28 dias: 450.000 - 500.000 UNIDADES por kg por dia ENDOVENOSO ou 

INTRAMUSCULAR a cada 6 horas 

 

- Outros microorganismos suscetíveis 

Idade pós - natal 0 - 7 dias: 150.000 UNIDADES por kg por dia ENDOVENOSO a cada 8 - 12 horas 

 

Idade pós - natal 8 - 28 dias: 200.000 UNIDADES por kg por dia ENDOVENOSO a cada 6 - 8 horas 

 

- Sífilis congênita (se maior que 1 dia de terapia for perdido, todo o curso deverá ser reiniciado) 

Idade pós - natal 0 - 7 dias: 50.000 UNIDADES por kg por dose ENDOVENOSO a cada 12 horas 

 

Idade pós - natal ≥8 dias: 50.000 UNIDADES por kg por dose ENDOVENOSO a cada 8 horas 

 

Pediatria 

- Infecções suscetíveis  
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Leve a moderada: 100.000 - 150.000 UNIDADES por kg por dia ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR a 

cada 6 horas; máx.: 8 milhões UNIDADES por dia 

 

Severa ou em SNC.: 200.000 - 300.000 UNIDADES por kg por dia ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR 

a cada 4 - 6 horas; máx.: 24 milhões UNIDADES por dia 

* Use a dose mais alta do intervalo para o tratamento de infecções do SNC 

 

- Tratamento endocardite: 200.000 - 300.000 UNIDADES por kg por dia ENDOVENOSO a cada 4 horas; máx.: 

24 milhões UNIDADES por dia 

 

 - Meningite 

Streptoccocus do grupo B (lactente): 450.000 - 500.000 UNIDADES por kg por dia ENDOVENOSO a cada 

6 horas 

 

Streptoccocus pneumoniae (lactente, criança e adolescente): 250.000 - 400.000 UNIDADES por kg por dia 

ENDOVENOSO a cada 4 - 6 horas 

 

Outros organismos suscetíveis (lactente, criança e adolescente): 300.000 UNIDADES por kg por dia 

ENDOVENOSO a cada 4 - 6 horas; máx.: 24 milhões UNIDADES por dia 

 

- Pneumonia comunitária (lactente maior que 3 meses e criança):  

Tratamento empírico ou S. pneumoniae: 200.000 - 250.000 UNIDADES por kg por dia ENDOVENOSO a 

cada 4 - 6 horas 

 

Streptococcus do grupo A: 100.000 - 250.000 UNIDADES por kg por dia ENDOVENOSO a cada 4 - 6 horas 

 

 - Sífilis 

Congênita (lactente e criança): 50.000 UNIDADES por kg por dose ENDOVENOSO a cada 4 - 6 horas; 

máx.: 24.000.000 UNIDADES por dia 

 

Neurosífilis:  

 

Lactente e criança: 50.000 UNIDADES por kg por dose ENDOVENOSO a cada 4 - 6 horas; máx.: 24 

milhões UNIDADES por dia 

 

Adolescente: 3 - 4 milhões UNIDADES ENDOVENOSO a cada 4 horas; máx.: 24 milhões UNIDADES por 

dia 

 

Adulto: 

 

- Dosagem usual: 12 - 24 milhões UNIDADES por dia ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR fracionadas a cada 4 

- 6 horas 

 

- Endocardite em prótese nativa ou prostética (Enteroccocus): 18 - 30milhões UNIDADES por dia ENDOVENOSO 
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divido a cada 4 horas 

 

- Neurosífilis: 18-24 milhões UNIDADES ENDOVENOSO fracionadas a cada 4 horas 

Ajuste renal:  

- Pacientes urêmicos com CrCl maior que 10 mililitros por minuto por 1,73 m², administrar a primeira dose 

normal, seguindo por 50% a cada 4 - 5 horas 

- CrCl menor que10 mililitros por minuto por 1,73 m², administrar a primeira dose normal, seguindo por 50% a 

cada 8 - 10 horas (dializável) 

Tempo de administração: ENDOVENOSO infusão 15 - 30 minutos (lactente e criança) e 30 - 60 minutos 

(adulto) 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição:  

INFUSÃO ENDOVENOSO :água para injeção - 10 mililitros (2 mililitros 

para cada 1.000.000 unidades); volume final de 12 mililitros 

 

 INTRAMUSCULAR : SF0,9% (C.: máx.: 100.000 UNIDADES por 

mililitro) 

 

Diluição: SF0,9%, SG5% - 50 - 100 mililitros (C.: 50.000 - 100.000 

UNIDADES por mililitro) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - 72 horas 

 Após diluição: 24 horas - 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

- Não refrigerar novamente uma vez retirado da geladeira 

- Para a administração permitir que alcance a temperatura ambiente 

- Para completa homogeneização da solução, agitar o frasco - ampola 

vigorosamente 

- Em administração INTRAMUSCULAR realizar injeção profunda e lenta 

no quadrante superior das nádegas 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: anfotericina B convencional, diazepam, dobutamina, ganciclovir, haloperidol, 

fenobarbital, fenitoína, sulfametoxazol-trimetoprima 

Reações adversas: reação de hipersensibilidade 

Interações medicamentosas: vacina BCG 

Monitorização: função renal, evolução do quadro, função hepática, hemograma 

Observações: 

- A via intramuscular está praticamente reservada para uso em crianças menores, devido ao menor volume do 

produto a ser administrado, considerando - se o menor peso corporal nessa faixa etária e a posologia 

recomendada 

- Prescrições maior que 5 milhões não administrar via INTRAMUSCULAR  

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Up to Date. Penicillin G: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em 23 de agosto de 

2018 

2. Clinical Key.Penicillin G: Elsevier, 2018. Disponível em: https: // www.clinicalkey.com / pharmacology / . Acesso em: 23 de agosto de 

2018 

3. Dynamed. Penicillin G: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 23 de agosto de 2018 

4. Taketomo C.K., Hodding, J.H., Kraus D.M. Pediatric Dosage Handbook, 14th ed. Hudson, Ohio, Lexi - Comp, Inc.; 2007 - 2008: 1231 - 

1233 



 

126 
 

5. ARICILINA® Benzilpenicilina potássica. Responsável técnicoEliza Yukie Saito - CRF - SP n° 10.878. Blau Farmacêutica S.A 

6. Trissel L.A. Handbook oninjectable drugs, 11th ed. Hudson, Texas, ASHP®; 2001: 1014 - 1024 
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ARIXTRA®(MAR) 

Princípio ativo: Fondaparinux sódica 

Classe terapêutica: anticoagulantes, inibidor do fato Xa 

Apresentação: seringa com 2,5 miligramas em 0,5 mililitro e 7,5 miligramas em 0,6 mililitro 

Via e formas de administração: SUBCUTÂNEO ou ENDOVENOSO 

Posologia:  

 

Adulto: 

- Trombose venosa profunda por tromboembolismo pulmonar 

Menor que 50 kg: 5 miligramas SUBCUTÂNEO uma vez ao dia 

50 - 100 kg: 7,5 miligramas SUBCUTÂNEO uma vez ao dia 

Maior que 100 kg: 10 miligramas SUBCUTÂNEO uma vez ao dia 

 

 - Síndrome coronariana aguda (off-label) 

Angina instável ou IAMSST: 2,5 miligramas SUBCUTÂNEO um vez ao dia 

IAMCST: 2,5 miligramas ENDOVENOSO, seguido no próximo dia 2,5 miligramas SUBCUTÂNEO um vez ao 

dia 

 

- Profilaxia de TVP (≥50 kg): 2,5 miligramas SUBCUTÂNEO uma vez ao dia (contraindicado quando menor que 

50 kg) 

 

Transição entre os anticoagulantes: 

- Fondaparinux para infusão contínua de heparina não fracionada: iniciar com dose de manutenção de HNF 1 - 2 

horas antes da próxima dose do fondaparinux 

 

- Fondaparinux para novos anticoagulantes orais: iniciar 0 - 2 horas antes da próxima dose do fondaparinux 

 

- Fondaparinux para varfarina: iniciar a varfarina e manter o fondaparinux até atingir a faixa terapêutica do RNI 

indicada  

 

- Infusão contínua de heparina não fracionada para fondaparinux: iniciar 1 hora após última dose de HNF 

 

- Novos anticoagulantes orais para fondaparinux: iniciar o fondaparinux no momento que seria a próxima dose do 

medicamento 

 

- Varfarina para fondaparinux: descontinuar a varfarina e iniciar o fondaparinux logo que o RNI atingir a faixa 

subterapêutica 

Ajuste renal: medicamento dialisável 

- ClCr 30 - 50 mililitros por minuto: utilizar com cautela, clearence aproximadamente 40% menor; recomendado 

redução de 50% da dose ou alteração para heparina não fracionada  

 

- ClCr menor que 30 mililitros por minuto: contraindicado 
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Tempo de administração: IAMCST - infundir ENDOVENOSO direto ou diluído em 1 - 2 minutos 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição: SF0,9% - 25 - 50 mililitros 

  
Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Estabilidade: Após reconstituição: - - 

 Após diluição: - 24 horas 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

- Não expelir a bolha de ar que há dentro da seringa 

- Não misturar com outras soluções parenterais 

- Lavar o acesso com SF0,9% após administração intravenosa para 

garantir que todo medicamento seja infundido 

Reações adversas: hematoma espinhal ou epidural, sangramento 

Interações medicamentosas: rivaroxabana, endoxabana, apixabana  

Monitorização: sinais e sintomas neurológicos, sinais e sintomas de sangramento, função renal 

Observações:  

- Iniciar dose após hemostase estabelecida, não antes de 6 - 8 horas após procedimento cirúrgico 

- Utilizar com cautela em pacientes com diagnóstico de doença hepática, idosos ( maior que 75 anos) e baixo 

peso (menor que 50 kg) 

- Realizar rodízio nos locais de aplicação entre a parede abdominal ântero - lateral esquerda e direita e póstero - 

lateral esquerda e direita 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Up to Date. Fondaparinux: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em 24 de agosto 

de 2018 

2. Clinical Key.Fondaparinux: Elsevier, 2018. Disponível em: https: // www.clinicalkey.com / pharmacology / . Acesso em: 24 de agosto 

de 2018 

3. Dynamed. Fondaparinux: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 

- 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 24 de agosto de 2018 

4. ARIXTRA® Fondaparinux. Responsável técnicoEdinilson da Silva Oliveira CRF - RJ N.º 18875. GlaxoSmithKline Brasil Ltda. 
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AROPAX® 

Princípio ativo: Cloridrato de paroxetina 

Classe terapêutica: antidepressivo, inibidor seletivo da recaptação de serotonina 

 Apresentação: comprimido - 20 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria 

- Transtorno obsessivo - compulsivo (criança e adolescente entre 7 - 17 anos): dose inicial 10 miligramas VIA 

ORAL um vez ao dia, com posterior aumento a cada dose em 10 miligramas por dia; máx.: 60 miligramas por dia 

 

- Transtorno de ansiedade (criança e adolescente entre 8 - 17 anos): dose inicial 10 miligramas VIA ORAL uma 

vez ao ao dia, com posterior aumento a cada dose em 10 miligramas por dia; máx.: 50 miligramas por dia 

 

 

Adulto 

- Transtorno depressivo maior por transtorno de ansiedade: dose inicial 20 miligramas VIA ORAL um vez ao dia, 

preferencialmente pela manhã, com posterior aumento conforme necessário 10 miligramas por dia; máx.: 50 

miligramas por dia 

 

- Transtorno obsessivo - compulsivo: dose inicial 20 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia, preferencialmente pela 

manhã, com posterior aumento conforme necessário 10 miligramas por dia; máx.: 60 miligramas por dia 

 

- Transtorno do pânico: dose inicial 10 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia, preferencialmente pela manhã, com 

posterior aumento conforme necessário 10 miligramas por dia; máx.: 60 miligramas por dia 

Ajuste renal:  

- ClCr 30 - 60 mililitros por minuto: foi encontrado concentração plasmática duas vezes maior que quando função 

normal. Não há orientação do fabricante quanto a ajuste 

 

- ClCr menor que 30 mililitros por minuto: foi encontrado concentração plasmática quatro vezes maior que 

quando função normal; dose inicial 10 miligramas por dia; máx.: 40 miligramas por dia 

Reações adversas: tontura, insônia, cefaleia 

Interações medicamentosas: lítio, linezolida, azul de metileno, inibidores da monoaminoxidase 

Monitorização: nível de consciência, sinais e sintomas de síndrome serotoninérgica, acatisia 

Observações:  

- Nos primeiros dias de uso há aumento do risco de pensamento e comportamento suicidas em criança, 

adolescente e jovens adultos (18 - 24 anos) com diagnóstico de transtorno depressivo maior e outras desordens 

psiquiátricas 

- A administração com as refeições diminuem os efeito gastrointestinais 

- Medicamento incluso nos critérios de Beers, não recomendado quando ≥65 anos 

- Contraindicado introdução nos primeiro 14 dias após descontinuação de inibidor de monoaminoxidase e iniciou 

tratamento com linezolida ou azul de metileno 

- Risco potencial na gravidez (categoria D) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Up toDate. Paroxetine: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em 24 de agosto de 

2018 

2. Clinical Key.Paroxetine: Elsevier, 2018. Disponível em: https: // www.clinicalkey.com / pharmacology / . Acesso em: 24 de agosto de 

2018 

3. Dynamed. Paroxetine: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 24 de agosto de 2018 

4. Taketomo C.K., Hodding, J.H., Kraus D.M. Pediatric Dosage Handbook, 14th ed. Hudson, Ohio, Lexi - Comp, Inc.; 2007 - 2008: 1218 - 

1224 

5. AROPAX® Paroxetina. Responsável técnicoEdinilson da Silva Oliveira CRF - RJ N.º 18875. GlaxoSmithKline Brasil Ltda. 
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ASPIRINA 

Princípio ativo:  

AAS®: ácido acetilsalicílico 

SOMALGIM CARDIO®: carbonato de magnésio mais glicinato de alumínio mais ácido acetilsalicílico (tamponado) 

Classe terapêutica: antiagregante plaquetário, anti-inflamatório não - hormonal 

Apresentação:  

AAS: comprimido – 100 miligramas 

SOMALGIN CARDIO®: comprimido revestido dupla camada – 81 e 100 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Neonatal: 

- Neonato: 1 - 5 miligramas por kg por dia VIA ORAL (até 15 miligramas por kg por dia) 

 

Pediatria: 

- Lactente, criança ou adolescente menor que 50 kg: 

 

Analgesia: 10 - 15 miligramas por kg por dose VIA ORAL 4 - 6 vezes ao dia, máx.: 4 gramas por dia 

Válvula mecânica: 6 - 20 miligramas por kg por dia VIA ORAL  

Profilaxia cirúrgica primária de Shunts Blalock - Taussig: 1-5 miligramas por kg por dia VIA ORAL  

Doença de Kawasaki: 80 - 100 miligramas por kg por dia VIA ORAL fracionada a cada 6 horas 

 

Adulto:  

Dose usual: 81 - 325 miligramas por dia VIA ORAL  

Dose máxima: 4 gramas por dia VIA ORAL  

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste; medicamento dialisável (50 - 100% de perda), recomendável 

administrar após diálise 

Reações adversas: úlcera gastrointestinal, sangramento, necrose papilar renal, nefrite intersticial, angioedema, 

síndrome de Reye 

Interações medicamentosas: cetorolaco, anticoagulantes 

Monitorização: sinais e sintomas de sangramento 

Observações:  

- Administrar preferencialmente com alimento e não triturar 

- Fazer uso com cautela em criança menor que 1 ano de idade 

- Evitar uso no último trimestre da gravidez, falência renal (ClCr menor que 10 mililitros por minuto), doença 

hepática severa e úlcera péptica 

- Risco potencial na gravidez (categoria D) 

- Uso criterioso durante a amamentação; evitar tratamento prolongado; observar anemia hemolítica, petéquias e 

tempo de sangramento prolongado no lactente 

1. Up to Date. Aspirin: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https:/ www.uptodate.com / contents / search . Acesso em: 17 de agosto de 

2018 

2. Clinical Key. Aspirin: Elsevier, 2018. Disponível em: https:/www.clinicalkey.com por pharmacology por . Acesso em: 17 de agosto de 

2018 

3. Micromedex. Aspirin: IBM corporation, 2018. Disponível em: http: // www.micromedexsolutions.com por micromedex2/ librarian /CS/ 

C56EC1/ ND_PR/ evidencexpert /ND_P/ evidencexpert /DUPLICATIONSHIELDSYNC/ 554459 / ND_PG/evidencexpert / ND_B/ 

evidencexpert / ND_AppProduct /evidencexpert / ND_T/ evidencexpert / PFActionId/ 

pf.HomePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 17 de agosto de 2018 

4. Taketomo C.K., Hodding, J.H., Kraus D.M. Pediatric Dosage Handbook, 14th ed. Hudson, Ohio, Lexi - Comp, Inc.; 2007 - 2008: 163 - 

166 

5. BUFERIN® CARDIOÁcido acetilsalicílico. Responsável técnico: Virginia da Silva Giraldi - CRF - SP 15.779. Novartis Biociências AS 

6. SOLMAGIN CARDIO®. Ácido acetilsalicílico tamponada. Responsável técnico: Dr. Adriano Pinheiro Coelho - CRF por SP: 22.883. EMS 

SIGMA PHARMA LTDA. 
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ATACAND® 

Princípio ativo: Candesartana cilexetila 

Classe terapêutica: anti - hipertensivo, bloqueador dos receptores de angiotensiva II 

 Apresentação: comprimido - 8 miligramas e 16 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria: início parcimonioso é recomendado quando paciente com depleção de volume e sal. Se possível 

corrigir antes da introdução 

 

- Hipertensão 

 

Criança 1 - 5 anos: dose inicial 0,2 miligrama por dia VIA ORAL uma vez ao dia; dose usual 0,05 - 0,4 miligrama 

por kg por dia VIA ORAL fracionadas em 1 - 2 doses; máx.: 0,4 miligrama por kg por dia 

 

Criança 6 - 17 anos: 

Menor que 50 kg: dose inicial 4 - 8 miligramas por dia VIA ORAL uma vez ao dia; dose usual 2 - 16 

miligramas por dia VIA ORAL fracionadas em 1 - 2 doses; máx.: 32 miligramas por dia 

 

Maior que 50 kg: dose inicial 8 - 16 miligramas por dia VIA ORAL uma vez ao dia; dose usual 4 - 32 

miligramas por dia VIA ORAL fracionadas em 1 - 2 doses; máx.: 32 miligramas por dia 

 

Adolescente ≥17 anos: dose inicial 16 miligramas por dia VIA ORAL uma vez ao dia; dose usual 8 - 32 miligramas 

por dia VIA ORAL fracionadas em 1 - 2 doses 

 

Adulto 

- Hipertensão: dose inicial 8 miligramas por dia VIA ORAL uma vez ao dia; máx.: 32 miligramas por dia 

 

- Insuficiência cardíaca: dose inicial 4 - 8 miligramas por dia VIA ORAL uma vez ao dia; dose alvo: 32 

miligramas por dia 

Ajuste renal: quando ClCr menor que 30 mililitros por minuto por 1,73m² o uso não é recomendado; 

medicamento não é removido na diálise 

Reações adversas: reação de hipersensibilidade, hipercalemia, hipotensão, insuficiência renal 

Interações medicamentosas: aliscireno, alendronato, inibidores da enzima conversora de angiotensina, 

trimetoprima lítio 

Monitorização: pressão arterial, função renal 

Observações:  

- Risco potencial na gravidez (categoria D) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Up to Date. Candesartan: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em 24 de agosto de 

2018 

2. Clinical Key.Candesartan: Elsevier, 2018. Disponível em: https: // www.clinicalkey.com / pharmacology / . Acesso em: 24 de agosto de 

2018 

3. Dynamed. Candesartan: EBSCO, 2018. Disponível em: http: // web.b.ebscohost.com por dynamed / search / 

basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 24 de agosto de 2018 

4. ATACAND® Candesartana. Responsável técnicoDra. Daniela M. Castanho - CRF - SP nº 19.097. AstraZeneca do Brasil Ltda. 
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ATENOL® 

Princípio ativo: Atenolol 

Classe terapêutica: anti – hipertensivo, bloqueador beta - adrenérgico 

 Apresentação: comprimido - 25 miligramas, 50 miligramas e 100 miligramas 

 Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria 

- Taquicardia supraventricular: dose usual 0,3 - 1 miligrama por kg por dia VIA ORAL fracionadas 1 - 2 vezes ao 

dia 

 

- Hipertensão: dose inicial 0,5 - 1 miligrama por kg por dia VIA ORAL fracionadas 1 - 2 vezes ao dia, dose usual 

0,5 - 1,5 miligrama por kg por dia; máx.: 2 miligramas por kg por dia, não exceder 100 miligramas por dia 

 

Adulto 

- Angina pectoris: dose inicial 50 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia, podendo aumentar 100 - 200 miligramas 

por dia 

 

- Fibrilação atrial por taquicardia supraventricular: dose usual 25 - 100 miligramas por dia VIA ORAL  

 

- Hipertensão: dose inicial 50 miligramas por dia VIA ORAL ; máx.: 100 miligramas por dia 

 

- IAMSST ou IAMCST: dose inicial 50 - 100 miligramas por dia VIA ORAL fracionadas em 1 - 2 vezes ao dia 

Ajuste renal:  

Pediátrico:  

Baseado na dose usual 0,8 - 1,5 miligrama por kg por dia 

 

- TFG 30 - 50 mililitros por minuto por 1,73 m²: máx.: 1 

miligrama por kg por dose em 24 horas ou 50 miligramas 

por dia 

 

- TFG menor que 30 mililitros por minuto por 1,73 m²: 

máx.: 1 miligrama por kg por dose a cada 48 horas 

 

- Hemodiálise intermitente: máx.: 1 miligrama por kg por 

dose a cada 48 horas; administrar após sessão 

 

- Diálise peritoneal: máx.: 1 miligrama por kg por dose a 

cada 48 horas 

 

- Terapia de substituição renal contínua: 1 miligrama por 

kg por dose a cada 24 horas 

Adulto:  

 

- ClCr 15 - 35 mililitros por minuto por 1,73 m²: 

máx.: 50 miligramas por dia 

 

- TFG menor que 15 mililitros por minuto por 1,73 

m²: máx.: 25 miligramas por dia 

 

- Hemodiálise intermitente: após diálise 

 

Reações adversas: bradicardia, confusão, broncoespasmo 
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Interações medicamentosas: inibidores da acetilcolinesterase, bloqueadores alfa-1, agonistas alfa-2, agonistas 

beta-2 

Monitorização: frequência cardíaca, pressão arterial, ECG, frequência respiratória 

Observações:  

- Não realizar suspensão abrupta 

- Risco potencial na gravidez (categoria D) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis; observar hipotermia, bradicardia e hipotensão 

no lactente 

1. Up to Date. Atenolol: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em 24 de agosto de 

2018 

2. Clinical Key.Atenolol: Elsevier, 2018. Disponível em: https: // www.clinicalkey.com / pharmacology / . Acesso em: 24 de agosto de 

2018 

3. Dynamed. Atenolol: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 24 de agosto de 2018 

4. ATENOL® Candesartana. Responsável técnicoDra. Gisele H. V. C. Teixeira - CRF - SP nº 19.825. AstraZeneca do Brasil Ltda. 
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ATROPINA 

Princípio ativo: Sulfato de atropina 

Classe terapêutica:  

ATROFARMA®: anticolinérgico, antiespasmódico gastrointestinal 

ATROPINA COLÍRIO: anticolinérgico, midriático 

Apresentação:  

ATROFARMA®: solução injetável - 0,25 miligrama por mililitro (1 mililitro) 

ATROPINA COLÍRIO: solução oftálmica - 0,5% (5 mililitros) e 1% (5 mililitros) 

Via e formas de administração:  

ATROFARMA®: ENDOVENOSO, intramuscular ou SUBCUTÂNEO  

ATROPINA COLÍRIO: tópico oftálmica 

Posologia:  

ATROPINA COLÍRIO  

Solução 0,5%: 5 miligramas por mililitro, equivalendo a 0,178 miligrama de sulfato de atropina a cada gota 

Solução 1%: 10 miligramas por mililitro, equivalendo a 0,370 miligrama de sulfato de atropina a cada gota 

 

Neonatal 

- Bradicardia por intubação: 0,02 miligrama por kg por dose ENDOVENOSO, podendo ser repetida em 3 - 5 

minutos 

 

Pediatria 

- Bradicardia: 0,02 miligrama por kg por dose ENDOVENOSO ; dose mínima 0,1 miligrama por dose, máx.: 0,5 

miligrama por dose; podendo repetir uma vez após 5 minutos 

 

- Inibição da salivação e secreções (pré e pós - operatório) 

 

Lactente e criança menor que 12 anos: 0,02 miligrama por kg por dose ENDOVENOSO, 

INTRAMUSCULAR ou SUBCUTÂNEO ; máx.: 0,5 miligrama por dose (administrar 30 - 60 minutos antes 

do procedimento, repetir a cada 4 - 6 horas conforme necessário. Com dose máx.: total de 1 miligrama por 

procedimento) 

 

Criança ≥12 anos e adolescente: 0,02 miligrama por kg por dose ENDOVENOSO, INTRAMUSCULAR ou 

SUBCUTÂNEO ; máx.: 1 miligrama por dose (administrar 30 - 60 minutos antes do procedimento, 

pondendo repetir a cada 4 - 6 horas se necessário. Com dose máx.: total de 2 miligramas por 

procedimento) 

 

- Intubação: 0,02 miligrama por kg por dose ENDOVENOSO, sem dose mínima; máx.: 0,5 miligrama por dose 

 

- Cicloplegia 

Lactente ≥3 meses e criança menor que 3 anos (solução 1%): 1 gota VIA OFTÁLMICA; máx.: uma gota 

por olho por dia 

 

Criança ≥3 anos e adolescente (solução 1%): 1 gota VIA OFTÁLMICA (pode repetir a dose até duas vezes 
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por dia, conforme necessário) 

 

Adulto 

- Inibição da salivação e secreções (pré e pós - operatório): 0,4 - 1 miligrama ENDOVENOSO, 

INTRAMUSCULAR ou SUBCUTÂNEO (administrar 30 - 60 minutos antes do procedimento, repetir a cada 4 - 6 

horas conforme necessário. Com dose máx.: total 3 miligramas) 

 

- Bradicardia: 0,5 miligrama ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR a cada 3 - 5 minutos; máx.: 3 miligramas 

 

- Intubação (off-label): 0,01 - 0,02 miligrama por kg ENDOVENOSO; dose mín.: 0,1 miligrama e máx.: 0,5 

miligrama 

 

- Secreções respiratórias terminais (off-label) (usando solução oftálmica a 1%): dose inicial 1-2 gotas 

SUBLINGUAL a cada 2-4 horas; dose usual de 2-4 gotas a cada 2-4 horas 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Tempo de administração: ENDOVENOSO rápido até 1 minuto (não diluído ou diluído) 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição: SF0,9% - (C.: 0,1 miligrama por mililitro) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 

 Após diluição: 72 horas - 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 
- Evitar resfriamento 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: anfotericina B convencional, dantroleno sódico, diazepam, fenitoína, 

sulfametoxazol-trimetoprima 

Reações adversas: assistolia, arritmia atrial, agitação e irritabilidade (criança), xerostomia,  

Interações medicamentosas: ipratrópio, cloreto de potássio, tiotrópio 

Monitorização: frequência cardíaca, pressão sanguínea, pulso, status mental 

Observações:  

- Doses endovenosas menor que 0,5 miligrama ou infusão lenta são associadas a bradicardia paradoxal 

- Restringir a dose total 0,03 - 0,04 miligrama por kg em paciente com cardiopatias isquêmicas 

- Medicamento incluso nos critérios de Beers, não recomendado quando ≥65 anos 

- ATROPINA COLÍRIO: lavar as mãos anteriormente ao uso, incline a cabeça ligeiramente para trás, puxe a 

pálpebra inferior para baixo para formar uma bolsa, administre o medicamento e feche a pálpebra devagar. Feche 

e pressione gentilmente o local por 1 minuto 

- Risco potencial na gravidez (categoria B por C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Up toDate. Atropine : Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em 27 de agosto de 

2018 

2. Up to Date. Atropine : Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em 27 de agosto de 

2018 

3. Clinical Key.Atropine : Elsevier, 2018. Disponível em: https: // www.clinicalkey.com / pharmacology / . Acesso em: 27 de agosto de 

2018 
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4. Dynamed. Atropine : EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 27 de agosto de 2018 

5. Taketomo C.K., Hodding, J.H., Kraus D.M. Pediatric Dosage Handbook, 14th ed. Hudson, Ohio, Lexi - Comp, Inc.; 2007 - 2008: 181 - 

184 

ATROVENT® 

Princípio ativo: Brometo de ipratrópio 

Classe terapêutica: broncodilatador, anticolinérgico 

 Apresentação: solução para inalação (gotas) - 0,250 miligrama por mililitro (20 mililitros) 

Via e formas de administração: inalatória 

Posologia: cada mililitro corresponde a 20 gotas contendo 0,25 miligrama de brometo de ipratrópio e 0,20 

miligrama de ipratrópio 

 

Neonatal: 

- Displasia broncopulmonar por síndrome do desconforto respiratório/ventilado: 25 microgramas por kg por dose 

via inalatória 3 vezes ao dia 

 

Pediatria: 

- Broncoespasmo por chiado: 0,125 - 0,25 miligrama via inalatória a cada 4 horas 

 

- Exacerbação, asma aguda 

Criança: 0,25 - 0,5 miligrama via inalatória a cada 20 minutos, por até 3 doses 

Adolescente: 0,5 miligrama via inalatória a cada 20 minutos, por até 3 doses 

 

- Manutenção, asma não aguda 

Criança menor que 12 anos: 0,25 - 0,5 miligrama via inalatória a cada 6 - 8 horas 

Criança ≥12 anos e adolescente: 0,25 miligrama via inalatória a cada 6 horas 

 

Adulto 

- Doença pulmonar obstrutiva crônica: 0,5 miligrama via inalatória a cada 6 - 8 horas 

 

- Exacerbação, asma aguda: 0,5 miligrama via inalatória a cada 20 minutos por 3 doses 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: bronquite, exacerbação da doença, sinusite 

Interações medicamentosas: agentes anticolinérgicos, cloreto ou citrato de potássio 

Monitorização: evolução do quadro, status respiratório 

Observações:  

- Pode ser administrado diluído em SF0,9% ou não 

- Preferir utilizar máscaras que não permita contato com os olhos 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Up to Date. Ipratropium: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em27 de agosto de 

2018 

2. Clinical Key.Ipratropium: Elsevier, 2018. Disponível em: https: // www.clinicalkey.com / pharmacology / . Acesso em: 27 de agosto de 

2018 
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3. Dynamed. Ipratropium: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 27 de agosto de 2018 

4. ATROVENT® Ipratrópio. Responsável técnicoDímitra Apostolopoulou – CRF - SP 08828. Boehringer Ingelheim do Brasil Química e 

Farmacêutica Ltda. 
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AVALOX® 

Princípio ativo: Cloridrato de moxifloxacino 

Classe terapêutica: fluroquinolona, anti-infeccioso para uso sistêmico 

Apresentação:  

AVALOX®: comprimido revestido 400 miligramas 

AVALOX® INJETÁVEL: solução para infusão 400 miligramas (250 mililitros) 

Via e formas de administração:  

AVALOX®: oral 

AVALOX® INJETÁVEL: ENDOVENOSO 

Posologia: contém 34,2 mEq de cloreto de sódio a cada 250 mililitros 

 

Pediatria 

- Pneumonia comunitária (M. pneumoniae, C. pneumoniae, C. trachomatis) (adolescente): 400 miligramas VIA 

ORAL a cada 24 horas 

 

- Tuberculose multirresistente 

Lactente, criança e adolescente menor que 15 anos: 10 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO ou VIA 

ORAL a cada 24 horas; máx.: 400 miligramas por dose 

 

Adolescente ≥15 anos: 400 miligramas ENDOVENOSO ou VIA ORAL a cada 24 horas 

 

Adulto 

- Rinossinusite aguda por bronquite por pneumonia comunitária (incluindo S. pneumoniae multirresistentes) por 

infecção intra- abdominal complicada por infecções de pele por tuberculose multirresistente: 400 miligramas 

ENDOVENOSO ou VIA ORAL a cada 24 horas 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste ou suplementação após diálise 

Tempo de administração: infusão ENDOVENOSA em 60 minutos; não administrar em infusão rápida 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição: SF0,9%, SG5% e 10%, RL - (10:1 - 1:10) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 

 Após diluição: 72 horas - 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

- Se administrado em mesmo acesso que outros medicamentos lavar 

o equipo com SF0,9%, SG5% ou RL 

 

- Não refrigerar, se ocorrer permitir que os precipitados formados se 

desfaçam a temperatura ambiente 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: alopurinol, aminofilina, anfotericina complexo lipídico, furosemida, 

nitroprussiato de sódio, fenitoína, vancomicina, voriconazol, bitartrato de norepinefrina 

Reações adversas: hipoglicemia, tendinite, ruptura de tendão, neuropatia periférica, agitação, ansiedade, 
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desidratação, hepatotoxicidade, prolongamento do intervalo QT, convulsão, aumento de pressão intracraniana, 

psicose tóxica, exacerbação da miastenia grave 

Interações medicamentosas: vacina BCG, hidroxicloroquina, domperidona, haloperidol, ondasetrona 

Monitorização: glicemia, nível de consciência, evolução do quadro, hemograma, ECG (hepatopatas) 

Observações:  

- Usar com cautela quando diagnóstico de insuficiência hepática (prolongamento do intervalo QT) 

- AVALOX®: administrar 4 horas antes ou 8 horas após outros produtos contendo magnésio, alumínio, ferro ou 

zinco; incluindo antiácidos, sucralfatos ou multivitamínicos 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Up to Date. Moxifloxacin: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em 27 de agosto de 

2018 

2. Up to Date. Moxifloxacin: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em 27 de agosto de 

2018 

3. Clinical Key.Moxifloxacin: Elsevier, 2018. Disponível em: https: // www.clinicalkey.com / pharmacology / . Acesso em: 27 de agosto de 

2018 

4. Dynamed. Moxifloxacin: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 

- 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 27 de agosto de 2018 

5. AVALOX® Moxifloxacino. Responsável técnicoDra. Dirce Eiko Mimura CRF - SP n° 16532. Bayer Pharma AG 
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AVODART® 

Princípio ativo: Dulasterida 

Classe terapêutica: inibidor alfa2 - redutase 

 Apresentação: cápsula - 0,5 miligrama 

 Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Adulto 

- Hiperplasia de próstata benigna: 0,5 miligrama VIA ORAL uma vez ao dia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: diminuição da libido, impotência 

Interações medicamentosas:  

Monitorização: melhora do fluxo urinário, melhora dos sintomas, PSA após 3 meses do início da terapia 

Observações:  

- Não mastigar ou abrir a cápsula, a mesma deve ser administrada inteira; contato direto com o conteúdo pode 

causar irritação orofaríngea 

- Recomenda-se uso de luva simples na administração 

- Risco potencial na gravidez (categoria X): Não deve ser tocado ou manuseado por mulheres grávidas ou em 

idade fértil 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Up to Date. Dutasteride: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em 27 de agosto de 

2018 

2. Clinical Key.Dutasteride: Elsevier, 2018. Disponível em: https: // www.clinicalkey.com / pharmacology / . Acesso em: 27 de agosto de 

2018 

3. Dynamed. Dutasteride: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 27 de agosto de 2018 

4. AVODART® Dulasterida. Responsável técnicoEdinilson da Silva Oliveira CRF - RJ: 18875. GlaxoSmithKline Brasil Ltda. 

 

  



 

142 
 

AZITROMICINA 

Princípio ativo: azitromicina di - hidratada 

Classe terapêutica: macrolídeo, anti-infeccioso para uso sistêmico 

Apresentação:  

AZITROMICINA: suspensão oral - 40 miligramas por mililitro (15 mililitros) 

ZITROMAX®: comprimido revestido - 500 miligramas 

ZITROMAX® INJETÁVEL: pó liofilizado para solução injetável - 500 miligramas 

Via e formas de administração:  

AZITROMICINA e ZITROMAX®: oral 

ZITROMAX® INJETÁVEL: ENDOVENOSO 

Posologia:  

 

Neonatal:  

- Dosagem geral, infecção suscetível: 

 

Oral: 10 - 20 miligramas por kg uma vez ao dia 

ENDOVENOSO: 10 miligramas por kg uma vez ao dia 

 

Pediatria: 

- Dosagem geral, infecção suscetível (lactente, criança e adolescente): 

 

Infecção leve a moderada: 5 - 12 miligramas por kg por dose VIA ORAL, dose usual 10 - 12 miligramas 

por kg por dose no dia 1 seguido por 5 - 6 miligramas por kg uma vez ao dia durante o restante do 

tratamento; máx. do curso total: 1.500 - 2.000 miligramas 

 

Infecção grave: 10 miligramas por kg ENDOVENOSO uma vez ao dia; máx.: 500 miligramas por dose 

 

- Infecções por clamídia: 

 

Cervicite, uretrite (C. trachomatis) (criança e adolescente), ≥45 kg: 1.000 miligramas VIA ORAL dose 

única 

 

Conjuntivite (lactente): 20 miligramas por kg VIA ORAL ou ENDOVENOSO uma vez ao dia por 3 dias 

 

Pneumonia adquirida na comunidade (lactente maior que 3 meses, criança e adolescente): 

 

Infecção leve ou terapia de descalonamento: 10 miligramas por kg VIA ORAL uma vez no dia 1 

(máx.: 500 miligramas por dose), seguida de 5 miligramas por kg uma vez ao dia nos dias 2 a 5 

(máx.: 250 miligramas por dose) 

 

Infecção grave: 10 miligramas por kg ENDOVENOSO uma vez por dia durante pelo menos 2 dias, 

em seguido realizar transição para via oral com uma dose única diária de 5 miligramas por kg até 

ao final do tratamento; máx.: 500 miligramas por dose 
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- Fibrose cística; mel horar a função pulmonar, reduzir a frequência de exacerbação (criança ≥6 anos e 

adolescente): 

 

18 - 35,9 kg: 250 miligramas VIA ORAL três vezes por semana (segunda, quarta, sexta - feira) 

≥36 kg: 500 miligramas VIA ORAL três vezes por semana (segunda, quarta, sexta - feira) 

 

- Diarreia infecciosa: 

 

Campylobacter (lactente, criança e adolescente): 10 miligramas por kg VIA ORAL uma vez ao dia por 

três dias; máx.: 500 miligramas por dose 

 

Shigelose (lactente, criança e adolescente): 12 miligramas por kg VIA ORAL uma vez no dia 1 (máx.: 

500 miligramas por dose), seguida de 6 miligramas por kg uma vez ao dia nos dias 2 a 5 (máx.: 250 

miligramas por dose) 

 

- Endocardite; profilaxia (lactente, criança e adolescente): 15 miligramas por kg por dose VIA ORAL 30 - 60 

minutos antes do procedimento; máx.: 500 miligramas por dose 

 

- Infecção por estreptococos do grupo A; tratamento de tonsilofaringite estreptocócica (lactente, criança e 

adolescente): 12 miligramas por kg por dose VIA ORAL uma vez ao dia por 5 dias; máx.: 500 miligramas por 

dose 

 

 - Infecção pelo complexo Mycobacterium avium (HIV - positivo): 

 

Lactente e criança: 

 

Tratamento: 10 - 12 miligramas por kg VIA ORAL uma vez por dia em combinação com 

etambutol, com ou sem rifabutina, com duração de pelo menos 12 meses a depender da resposta 

clínica; máx.: 500 miligramas por dose 

 

Prevenção primária do primeiro episódio: 20 miligramas por kg VIA ORAL uma vez por semana 

(máx.: 1.200 miligramas por dose) ou alternativamente 5 miligramas por kg uma vez ao dia 

(máx.: 250 miligramas por dose) 

 

Prevenção secundária de episódios recorrentes: 5 miligramas por kg VIA ORAL uma vez por dia 

em combinação com etambutol, com ou sem rifabutina; máx.: 250 miligramas por dose 

 

Adolescente: 

 

Tratamento: 500 - 600 miligramas VIA ORAL por dia em combinação com etambutol 

 

Profilaxia primária: 1.200 miligramas VIA ORAL uma vez por semana ou alternativamente 600 

miligramas duas vezes por semana 
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Profilaxia secundária: 500 - 600 miligramas VIA ORAL por dia em combinação com etambutol 

 

- Otite média aguda (lactente ≥6 meses, criança e adolescente): 30 miligramas por kg VIA ORAL em dose única; 

máx.: 1.500 miligramas por dose (se apresentarvômito nos 30 minutos após a dose, repetir) 

 

- Peritonite (diálise peritoneal), profilaxia para pacientes em diálise peritoneal que necessitam de procedimentos 

odontológicos (lactente, criança e adolescente): 15 miligramas por kg VIA ORAL administrados 30 - 60 minutos 

antes do procedimento odontológico; máx.: 500 miligramas por dose 

 

- Pneumonia adquirida na comunidade (excluindo micobactérias [mycoplasma pneumoniae] e infecções por 

clamídia): 

 

Oral (lactente maior que 3 meses, crianças e adolescente): 10 miligramas por kg uma vez no dia 1 

(máx.: 500 miligramas por dose), seguidos por 5 miligramas por kg (máx.: 250 miligramas por dose) 

uma vez ao dia nos dias 2 a 5 

 

ENDOVENOSO (lactente maior que 3 meses, criança e adolescente): 10 miligramas por kg uma vez ao 

dia por pelo menos 2 dias, seguido pelaterapia por via oral com uma dose única diária de 5 miligramas 

por kg para completar o tratamento de 5 dias; máx.: 500 miligramas por dose 

 

- Pneumonia, comunidade adquirida; micoplasma pneumoniae ou infecção por (lactente maior que 3 meses, 

criança e adolescente): 

 

Infecção leve ou terapia descalonamento: 10 miligramas por kg VIA ORAL uma vez no dia 1 (máx.: 500 

miligramas por dose), seguida de 5 miligramas por kg uma vez ao dia nos dias 2 a 5 (máx.: 250 

miligramas por dose) 

 

Infecção grave: 10 miligramas por kg ENDOVENOSO uma vez por dia durante pelo menos 2 dias (máx.: 

500 miligramas por dose), posteriormente realizar transição para via oral com uma dose única diária de 5 

miligramas por kg VIA ORAL no decurso do tratamento (máx.: 250 miligramas por dose) 

 

- Rinossinusite bacteriana (lactente ≥6 meses, criança e adolescente): 10 miligramas por kg VIA ORAL uma vez 

ao dia por 3 dias; máx.: 500 miligramas por dose 

 

- Encefalite por Toxoplasma gondii (HIV - positivo); tratamento e prevenção (adolescente): 900 - 1.200 

miligramas VIA ORAL ou ENDOVENOSO uma vez ao dia em combinação com pirimetamina por 6 semanas ou 

mais se doença extensa ou resposta não satisfatória 

 

Adulto: 

- Doença pulmonar obstrutiva crônica: 

 

Exacerbação bacteriana, tratamento: 500 miligramas VIA ORAL em dose única de ataque no dia 1, 

seguida por 250 miligramas uma vez ao dia nos dias 2 a 5 ou 500 miligramas uma vez ao dia por 3 dias 
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Prevenção de exacerbações (off-label): 250 - 500 miligramas VIA ORAL três vezes por semana ou 250 

miligramas uma vez ao dia 

 

- Fibrose cística, antiinflamatório (off-label): 250 miligramas ( menor que 40 kg) ou 500 miligramas (≥40 kg) VIA 

ORAL três vezes por semana ou 250 miligramas uma vez ao dia (pacientes devem ser rastreados para infecção 

micobacteriana não tuberculosa antes do tratamento e a azitromicina não deve ser administrada se houver) 

 

- Diarreia infecciosa (off-label): 

 

Campylobacter: 1 grama VIA ORAL em dose única ou 500 miligramas uma vez ao dia por 3 dias. Se os 

sintomas não forem resolvidos após 24 horas de terapia de dose única, continue com 500 miligramas uma 

vez ao dia por mais 2 dias (quando paciente HIV - positivo recomenda-se 500 miligramas uma vez por dia 

durante 5 dias 

 

Cólera (agente alternativo): 1 grama VIA ORAL em dose única 

 

Shigella: 500 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia por 3 dias; para a infecção por Shigella dysenteriae 

tipo 1 ou para pacientes com coinfecção por HIV, deve ser realizado 5 dias de terapia 

 

Diarreia dos viajantes, tratamento empírico: 1 grama VIA ORAL em dose única ou 500 miligramas uma 

vez ao dia por 3 dias. Se os sintomas não forem resolvidos após 24 horas de terapia de dose única, 

continue com 500 miligramas uma vez ao dia por mais 2 dias 

 

- Profilaxia da endocardite, procedimento odontológico ou invasivo do trato respiratório (agente alternativo para 

pacientes alérgicos à penicilina) (off-label): 500 miligramas VIA ORAL 30 - 60 minutos antes do procedimento 

 

- Infecção micobacteriana (não tuberculosa): 

 

Infecção por Mycobacterium avium complex: 

 

Doença disseminada em pacientes infectados pelo HIV: 

 

Tratamento: 500 - 600 miligramas VIA ORAL por dia, como parte de um regime de terapia 

combinada 

 

Profilaxia primária (pacientes com contagem de CD4 menor que 50 células por mm3): 1.200 

miligramas VIA ORAL uma vez por semana (preferencial) ou 600 miligramas duas vezes por 

semana (interromper quando a contagem de CD4 maior que 100 células por mm3 por ≥3 meses) 

 

Profilaxia Secundária: 500 - 600 miligramas VIA ORAL por dia como parte de um regime de 

combinação (interromper o tratamento quando tiver completado ≥12 meses de terapêutica, não 

apresentar sinais por sintomas da doença e tiver ocorrido ( maior que 6 meses) contagem de CD4 

maior que 100 células por mm3) 
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Doença pulmonar (doença nodular por bronquiectásica) (off-label): 500 - 600 miligramas VIA ORAL três 

vezes por semana como parte de um regime de combinação; continuar até se obtenha uma cultura 

negativa em terapia por ≥1 ano 

 

Doença pulmonar (doença nodular, bronquiectásica grave ou cavitária) (off-label): 250 - 500 miligramas 

VIA ORAL uma vez ao dia como parte de um regime de combinação; continuar até que se obtenha uma 

cultura negativa com  tempo igual ou superior a  1 ano de terapia. 

 

Doença pulmonar em pacientes com fibrose cística (off-label): 250 - 500 miligramas VIA ORAL uma vez 

ao dia como parte de um regime de combinação; continuada até que se obtenha cultura negativa com  

tempo igual ou superior a  1 ano de terapia. 

 

Infecção por Mycobacterium abscessus (off-label): 

 

Infecção pulmonar, cutânea, dos tecidos moles ou óssea: 250 - 500 miligramas VIA ORAL uma vez ao 

dia como parte de um regime de combinação; continuada por 6 - 12 meses para infecções pulmonares e 

ósseas e ≥4 meses para infecções da pele ou partes moles 

 

- Pneumonia adquirida na comunidade: para terapia empírica, pode ser necessário usar em combinação com 

outros agentes apropriados (dependendo da gravidade da doença ou fatores de risco para patógenos resistentes, 

particularmente o Streptococcus pneumoniae 

 

Ambulatório: 500 miligramas VIA ORAL no dia 1, seguido de 250 miligramas uma vez ao dia por 4 dias 

ou 500 miligramas uma vez ao dia por 3 dias 

 

Paciente internado: 500 miligramas VIA ORAL ou ENDOVENOSO uma vez ao dia por no mínimo 3 dias 

 

- Faringite estreptocócica de grupo A (agente alternativo para pacientes alérgicos à penicilina): 500 miligramas 

VIA ORAL no dia 1, seguido de 250 miligramas uma vez ao dia nos dias 2 a 5 ou 500 miligramas uma vez ao dia 

durante 3 dias 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste ou dose suplementar após diálise 

Tempo de administração: infusão ENDOVENOSA maior que 1 hora (C.: 2 miligramas por mililitro), maior que 3 

horas (C.: 1 miligrama por mililitro); não administrar por um período menor que 1 hora 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: água para injeção - 4,8 mililitros (C.: 100 

miligramas por mililitro) 

 

Diluição: SG5%, SF0,9%, RL - (C.: 1 - 2 miligramas por 

mililitro) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: 24 horas 24 horas 

 Após diluição: 24 horas 72 horas 
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Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

ORAL:  

- não administrar com antiácidos que contenham alumínio ou 

magnésio 

- SUSPENSÃO: agitar bem a suspensão antes da administração 

- SUSPENSÃO: após reconstituição do pó com o diluente, deve ser 

mantida em temperatura ambiente por um período máximo de 5 dias 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: amicacina, aztreonam, cefotaxima, ceftazidima, ceftriaxona, cefuroxima, 

ciprofloxacino, clindamicina, fentanil, furosemida, gentamicina, imipenem - cilastatina, levofloxacino, morfina, 

piperacilina - tazobactam, cloreto de potássio, tobramicina 

Reações adversas: fezes soltas, vômito, diarreia, náusea 

Interações medicamentosas: amiodarona, hidroxiclororquina, agente com alto para prolongamento do 

intervalo QT,  

Monitorização: fezes amolecidas, flatulência, vômito, diarreia, náusea 

Observações:  

- O aumento da náusea pode ocorrer com o regime de dose única de 1 grama, que pode ser reduzido pela 

administração de azitromicina em dose fracionada duas vezesao dia 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Azithromycin: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 07 de novembro de 2018 
2. Dynamed. Azithromycin: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 

- 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 07 de novembro de 2018 

3. Up to Date. Azithromycin: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 07 de 

novembro de 2018 

4. ZITROMAX®. Azitromicina. Responsável técnico Edina S. M. Nakamura – CRF - SP n° 9.258. GlaWyeth Indústria Farmacêutica Ltda. 

5. AZITROMICINA. Responsável técnico Dr. Luiz Donaduzzi CRF - PR 5842. PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. 
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AZOPT® 

Princípio ativo: Brinzolamida 

Classe terapêutica: inibidor da anidrase carbônica 

 Apresentação: suspensão oftálmica estéril - 10 miligramas por mililitro (5 mililitros) 

Via e formas de administração: tópico oftálmica 

Posologia:  

 

Adulto 

- Elevado pressão intraocular: uma gota no olho afetado três vezes ao dia 

Ajuste renal: quando ClCr menor que 30 mililitros por minuto, seu uso não é recomendado  

Reações adversas: hiperemia, sensação de corpo estranho no olho, disgeusia, visão embaçada 

Interações medicamentosas:  

Monitorização: pressão intraocular, evolução do quadro 

Observações:  

- Agitar o frasco previamente o uso 

- Se em uso, remover a(s) lente(s) de contato anteriormente a administração e aguardar 15 minutos para 

recolocá - la(s) ou administrar qualquer outro medicamento oftalmológico 

- Lavar as mãos anteriormente ao uso, incline a cabeça ligeiramente para trás, puxe a pálpebra inferior para 

baixo para formar uma bolsa, administre o medicamento e feche a pálpebra devagar 

- Evite que a ponta do recipiente entre em contato com o olho ou estruturas ao redor 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Up to Date. Brinzolamide: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em 27 de agosto 

de2018 

2. Clinical Key.Brinzolamide: Elsevier, 2018. Disponível em: https: // www.clinicalkey.com / pharmacology / . Acesso em: 27 de agosto de 

2018 

3. Dynamed. Brinzolamide: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 

- 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 27 de agosto de 2018 

4. AZOPT® Brinzolamida. Responsável técnicoAndré Luis Picoli CRF - SP Nº 19161. Novartis biociências s.a. 
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AZTREONAM 

Princípio ativo: Aztreonam 

Classe terapêutica: monobactâmico, anti-infeccioso para uso sistêmico 

Apresentação: pó liofilizado para solução injetável - 1 grama 

Via e formas de administração: endovenoso ou intramuscular 

Posologia:  

 

Neonatal: 50 miligramas por kg por dose podem ser utilizadas para tratamento de infecção por Pseudomonas 

 

Peso corporal Idade pós - natal Dose 

Menor que 1 kg 

≤14 dias 
30 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO ou 

INTRAMUSCULAR a cada 12 horas 

15 - 28 dias 
30 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO ou 

INTRAMUSCULAR a cada 8 - 12 horas 

1 - 2 kg 

≤7 dias 
30 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO ou 

INTRAMUSCULAR a cada 12 horas 

8 - 28 dias 
30 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO ou 

INTRAMUSCULAR a cada 8 - 12 horas 

Maior que 2 kg 

≤7 dias 
30 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO ou 

INTRAMUSCULAR a cada 8 horas 

8 - 28 dias 
30 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO ou 

INTRAMUSCULAR a cada 6 horas 

 

Pediatria: 

- Infecções leves a moderada: 90 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR em dose 

fracionada a cada 8 horas; máx.: 3000 miligramas por dia 

 

- Infecções graves: 90 - 120 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR em dose 

fracionada a cada 6 - 8 horas; máx.: 8000 miligramas por dia 

 

- Pseudomonas aeruginosa, fibrose cística: 150 - 200 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO fracionadas a 

cada 6 - 8 horas ou 200 - 300 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO fracionadas a cada 6 horas; máx.: 12 

gramas por dia 

 

- Infecção intra- abdominal complicada: 90 - 120 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO fracionadas a cada 6 

- 8 horas; máx.: 2000 miligramas por dose 

 

Adulto 

- Infecção do trato urinário: 500 - 1000 miligramas ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR a cada 8 - 12 horas; 

máx.: 8 gramas por dia 

 

- Infecção sistêmica severa: 1 - 2 gramas ENDOVENOSO a cada 8 - 12 horas; máx.: 8 gramas por dia (altas 

doses como 8 - 12 gramas por dia podem ser necessárias em pacientes com fibrose cística) 
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- Infecções severas (Pseudomonas aeruginosa): 2 gramas ENDOVENOSO a cada 6 - 8 horas; máx.: 8 gramas 

por dia (altas doses como 8 - 12 gramas por dia podem ser necessárias em pacientes com fibrose cística) 

Ajuste renal:  

 

Pediátrico:  

Baseado na dose usual 90 - 120 miligramas por kg por dia 

ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR fracionadas a cada 8 

horas 

 

- TFG 10 - 29 mililitros por minuto por 1,73 m²: 15 - 20 

miligramas por kg a cada 8 horas 

 

- TFG menor que 10 mililitros por minuto por 1,73 m²: 7,5 

- 10 miligramas por kg a cada 12 horas 

 

- Hemodiálise intermitente: 7,5 - 10 miligramas por kg a 

cada 12 horas 

 

- Diálise peritoneal: 7,5 - 10 miligramas por kg a cada 12 

horas 

 

- Terapia de substituição renal contínua: não requer ajuste 

Adulto: 

 

- ClCr 10 - 30 mililitros por minuto: 50% da dose 

usual mantendo o intervalo 

 

- ClCr menor que 10 mililitros por minuto: 25% da 

dose usual mantendo o intervalo 

 

- Hemodiálise intermitente (baseado em três 

sessões por semana): dose de ataque 500 

miligramas, 1 grama ou 2 gramas, seguido por 

25% da dose inicial mantendo os intervalos 

(quando pacientes graves administrar 

suplementação com 12,5% da dose inicial após 

cada sessão) 

 

- Diálise peritoneal: 25% da dose usual mantendo o 

intervalo 

 

- CVVH: dose de ataque de 2 gramas, seguida de 1 

- 2 gramas a cada 12 horas 

 

- CVVHDF: dose de ataque 2 gramas, seguido por 1 

grama a cada 8 horas ou 2 gramas a cada 12 horas 

 Tempo de administração: ENDOVENOSO direto em 3 - 5 minutos ou infusão ENDOVENOSA em 20 - 60 

minutos 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: água para injeção 

- ENDOVENOSO direto: 6 - 10 mililitros (C.: 100 - 166 

miligramas por mililitro) 

- Infusão ENDOVENOSO (para cada 1 grama): 3 mililitros 

- Intramuscular (para cada 1 grama): 3 mililitros 

 

Diluição: SF0,9%, SG5%, RL 

Infusão ENDOVENOSO: máx.: 20 miligramas por mililitro 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: 48 horas 7 dias 

 Após diluição: 48 horas 7 dias 
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Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

- Uma vez que o aztreonam é bem tolerado não é necessário 

empregar agente anestésico no local 

- Quando diluída em soro glicosado ou Ringer Lactato com C.: maior 

que 20 miligramas por mililitro seu uso deve ser imediato  

- Para reconstituição e diluição adequada agitar a solução 

imediatamente e vigorosamente 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: aciclovir, anfotericina B convencional, anfotericina B lipossomal, clorpromazina, 

diazepam, eritromicina, ganciclovir, metronidazol, micofenolato de mofetila, fenobarbital, fenitoína 

Reações adversas: neutropenia, hepatotoxicidade, dor no local de aplicação (intramuscular) 

Interações medicamentosas:  

Monitorização: funções renal e hepática, evolução do quadro 

Observações:  

- Doses acima de 1 grama devem ser administrada por via ENDOVENOSA 

- Em administração via intramuscular realizar injeção profunda e lenta no quadrante superior das nádegas 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Up to Date. Aztreonam: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em 27 de agosto de 

2018 

2. Up to Date. Aztreonam: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em 27 de agosto de 

2018 

3. Clinical Key.Aztreonam: Elsevier, 2018. Disponível em: https: // www.clinicalkey.com / pharmacology / . Acesso em: 27 de agosto de 

2018 

4. Dynamed. Aztreonam: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 27 de agosto de 2018 
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AZUL DE METILENO 

Princípio ativo: Azul de metileno 

Classe terapêutica: antídoto 

Apresentação: solução injetável 1% - 10 miligramas por mililitro (5 mililitros) 

Via e formas de administração: ENDOVENOSO 

Posologia:  

 

Neonatal 

- Metemoglobinemia adquirida (ou induzida por medicamento): 1 miligrama por kg ENDOVENOSO, sendo 

repetido a cada 30 - 60 minutos conforme necessário. Considerar tratamento alternativo se não houver resolução 

após 2 doses 

 

Pediatria 

- Metemoglobinemia adquirida (ou induzida por medicamento): 1 - 2 miligramas por kg ENDOVENOSO, sendo 

repetido a cada 30 - 60 minutos conforme necessário. Considerar tratamento alternativo se não houver resolução 

após 2 doses 

 

Adulto 

- Metemoglobinemia induzida por medicamento: 1 - 2 miligramas por kg ENDOVENOSO, sendo repetido a cada 

60 minutos conforme necessário 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Tempo de administração: ENDOVENOSO direto (não diluído) 5 - 10 minutos; ENDOVENOSO infusão ≥5 

minutos 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição: SG5% - 50 mililitros 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 

 Após diluição: - - 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

- Depois de diluído, deve ser utilizado imediatamente 

- Evitar diluir em SF0,9% devido a baixa solubilidade 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados:  

Reações adversas: hipertensão, prurido, desconforto no local da injeção, cor da urina anormal, síndrome 

serotoninérgica 

Interações medicamentosas: medicamentos serotoninérgicos (evitar uso concomitante IRSS, IRSN e inibidores 

da monoaminoxidase), atropina (oftálmico), ciclobenzaprina, fentanil, linezolida, metildopa, cloreto ou citrato de 

potássio, antidepressivos tricíclicos 

Monitorização: evolução do quadro, níveis de metemoglobina, monitorização cardíaca, oximetria de pulso, 

função renal, local de infusão 
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Observações:  

- Após a infusão lavar o acesso com 15 - 30 mililitros para favorecer diminuição da dor local 

- Medicamento vesicante: evite extravasamento; se ocorrer, interromper a infusão imediatamente desconectando 

a bolsa e mantendo o acesso. Em seguida aspirar a solução extravasada (não lavar o acesso). Posteriormente 

retirar a agulha por cânula, aplicar compressa morna, elevar a extremidade e aplicar o antídoto (nitroglicerina 

tópica) 

- Utilizar com cautela em pacientes com insuficiência renal grave 

- Risco potencial na gravidez (categoria X) 

- Uso criterioso durante a amamentação; evitar especialmente em mães de recém-nascidos; observar hemólise e 

icterícia em lactentes 

1. Up toDate. Methylene blue: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https: // www.uptodate.com / contents por search . Acesso em 27 de 

agosto de 2018 

2. Up to Date. Methylene blue: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em 27 de agosto 

de 2018 

3. Clinical Key.Methylene blue: Elsevier, 2018. Disponível em: https: // www.clinicalkey.com / pharmacology / . Acesso em: 27 de agosto 

de 2018 

4. Dynamed. Methylene blue: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - 

f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 27 de agosto de 2018 

5. Taketomo C.K., Hodding, J.H., Kraus D.M. Pediatric Dosage Handbook, 14th ed. Hudson, Ohio, Lexi - Comp, Inc.; 2007 - 2008: 1033 - 

1034 
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AZULFIN® 

Princípio ativo: Sulfassalazina 

Classe terapêutica: anti-inflamatório não esteroidal 

 Apresentação: comprimido revestido - 500 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria: 

- Doença inflamatória intestinal (colite ulcerativa, doença de Crohn) (criança ≥6 anos e adolescente): indução 40-

60 miligramas por kg por dia VIA ORAL fracionadas em 3 - 6 vezes ao dia; máx.: 4000 miligramas por dia; 

seguido com manutenção 30 miligramas por kg por dia VIA ORAL em 4 doses; máx.: 4000 miligramas por dia 

 

Adulto 

- Artrite reumatóide: dose inicial 500 - 1000 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia ou fracionadas em duas doses, 

manutenção 2 gramas VIA ORAL fracionadas em duas doses; máx.: 3 gramas por dia 

 

- Colite ulcerativa: dose inicial 3 - 4 gramas VIA ORAL fracionadas em doses com intervalos ≤8 horas, 

manutenção com 2 gramas VIA ORAL em doses com intervalos ≤8 horas 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: cefaleia, rash cutâneo, náusea, dispepsia, anorexia, gastrite, vômitos 

Interações medicamentosas: varfarina, sulfonamidas, digoxina, ácido fólico, ferro, metotrexato 

Monitorização: função hepática, função renal, freqüência das dejeções e evolução do quadro 

Observações:  

- Administrar preferencialmente após as refeições 

- Não mastigar ou partir os comprimidos 

- Se intolerância gastrointestinal, reduzir a dose em 50% e gradualmente aumentar; se persistir interromper a 

terapia por 5 - 7 dias e retornar a terapia com menor dose 

- Sulfassalazina impede a absorção de folato, sendo a ingestão de fluídos para prevenção de cristalúria e 

formação de pedras 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso criterioso durante a amamentação; evitar se lactente prematuro, apresenta hiperbilirrubinemia ou 

deficiência de G6PD. Monitorar diarreia nos lactentes 

1. Up to Date. Sulfasalazine: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em 27 de agosto de 

2018 

2. Clinical Key.Sulfasalazine: Elsevier, 2018. Disponível em: https: // www.clinicalkey.com / pharmacology / . Acesso em: 27 de agosto de 

2018 

3. Dynamed. Sulfasalazine: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 

- 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 27 de agosto de 2018 

4. AZULFIN® Sulfassalazina. Responsável técnicoAlexandre Tachibana Pinheiro - CRF - SP nº 44081. Apsen farmacêutica s por a 
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BACTROBAN® 

Princípio ativo: Mupirocina 

Classe terapêutica: anti-infeccioso tópico 

 Apresentação: pomada tubo 2% - 20 miligramas por grama (15 gramas) 

Via e formas de administração: tópico 

Posologia:  

 

Neonatal: 

- Descolonização MRSA: aplicar uma pequena quantidade nas duas,  em conjunto com aplicação umbilical de 

pomada tópica,   duas a três vezes ao dia durante 5 ou 10 dias 

 

- Tratamento infecções de pele, impetigo ou MRSA: aplicar uma pequena quantidade no local afetado duas a três 

vezes ao dia durante 5 a 10 dias 

 

Pediatria: 

- Tratamento infecções de pele, impetigo ou MRSA: aplicar uma pequena quantidade no local afetado duas a três 

vezes ao dia durante 5 a 10 dias 

 

- Tratamento infecções de pele, impetigo ou MRSA: aplicar uma pequena quantidade no local afetado três vezes 

ao dia por 5 a 10 dias 

 

Adulto 

- Impetigo: aplicar uma pequena quantidade no local afetado três vezes ao dia 

 

- Descolonização MRSA: aproximadamente metade da pomada do tubo de uso único deve ser aplicada em uma 

narina e a outra metade na outra narina duas vezes ao dia (manhã e noite) por 5 dias 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: ardência na área de aplicação, coceira, vermelhidão, ressecamento na área de aplicação 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: evolução do quadro 

Observações:  

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Up to Date. Mupirocin: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em 28 de agosto de 

2018 

2. Clinical Key.Mupirocin: Elsevier, 2018. Disponível em: https: // www.clinicalkey.com / pharmacology / . Acesso em: 28 de agosto de 

2018 

3. Dynamed. Mupirocin: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 28 de agosto de 2018 

4. BACTROBAN® Mupirocina. Responsável técnicoEdinilson da Silva Oliveira CRF - RJ Nº 18875. GlaxoSmithKline Brasil Ltda. 
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BAMIFIX® 

Princípio ativo: Cloridrato de bamifilina 

Classe terapêutica: antiasmático, broncodilatador 

 Apresentação: drágea - 300 miligramas e 600 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria ( maior que 5 anos): 300 miligramas VIA ORAL a cada 12 horas 

 

Adulto: 600 - 900 miligramas VIA ORAL doses divi dias 2 - 3 vezes ao dia, aumentando para 2800 miligramas 

por dia VIA ORAL em dose fracionada 3 vezes ao dia conforme necessário 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: cefaleia, gastralgia, náuseas, tremores das extremidades 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: evolução do quadro 

Observações:  

- Usar com cautela em paciente com diagnóstico de angina instável e úlcera péptica 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Up to Date. Bamifylline: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em 28 de agosto de 

2018 

2. BAMIFIX® Bamifilina. Responsável técnicoDra. C.M.H.Nakazaki CRF - SP nº 12.448 CHIESI Farmacêutica Ltda. 
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BECLOMETASONA  
Princípio ativo: Dipropionato de beclometasona  

Classe terapêutica: corticosteróide 

Apresentação:  

BECLOSOL® SPRAY: suspensão aquosa microfina em aerossol - 50 microgramas (200 doses) 

CLENIL® A: suspensão para NEBULIZAÇÃO - 400 microgramas por mililitro (2 mililitros) 

Via e formas de administração:  

BECLOSOL® SPRAY: Intranasal 

CLENIL® A: INALAÇÃO ORAL 

Posologia:  

 

Pediatria: 

- Rinite alérgica: 

Criança 6 - 11 anos: 1 puff em cada narina duas vezes ao dia; dose total: 400 microgramas por dia 

 

Criança ≥12 anos e adolescente: 1 - 2 puff em cada narina 1 - 2 vezes ao dia; dose total: 400 

microgramas por dia 

 

- Terapia de manutenção para asma: 400 microgramas NEBULIZAÇÃO 1 - 2 vezes ao dia; máx.: 800 

microgramas 

 

Adulto:  

- Rinite alérgica: 2 puff em cada narina uma vez ao dia; máx.: 400 microgramas por dia 

 

- Terapia de manutenção para asma: 800 microgramas NEBULIZAÇÃO 1 - 2 vezes ao dia; máx.: 1600 

microgramas 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: supressão adrenal, alteração no crescimento (criança), alterações na visão, sinais e sintomas 

de supressão adrenal, nasofaringite, osteoporose 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: sinais de infecção fúngica, melhora ao quadro 

Observações:  

BECLOSOL® SPRAY: 

 - Antes de usar, assoe o nariz levemente 

 - Agite o frasco e depois remova a tampa da válvula 

 - Se for utilizar pela primeira vez ou estava sem uso há 1 semana ou mais, acione a válvula até que seja 

liberado uma névoa fina 

 - Feche uma narina pressionando - a com o dedo e coloque o bico da válvula na outra narina 

 - Após aplicação respire através da boca 

 - Repita o processo com a outra narina 

 - Quando terminar limpe com um lenço ou pano e coloque a capa protetora 

CLENIL® A: 

 - Necessário a utilização de um aparelho nebulizador 
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 - Não deve ser injetado ou administrado por via oral  

 - Após aberto, o flaconete deve ser conservado em refrigerador e utilizado dentro de 24 horas 

 - Após abertura do envelope, os flaconetes devem ser utilizados no máximo em 3 meses 

 - Pode ser diluído em soro fisiológico na proporção de 1:1 

- Ajuste a dosagem cuidadosamente de acordo com as necessidades e respostas individuais 

- Depois que uma resposta satisfatória é obtida, diminua a dosagem gradualmente para a dosagem mais      

baixa que mantenha uma resposta clínica adequada 

- Obtenha a menor dose eficaz, particularmente em crianças 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Up to Date. Beclomethasone : Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em 28 de 

agosto de 2018 

2. Clinical Key.Beclomethasone : Elsevier, 2018. Disponível em: https: // www.clinicalkey.com / pharmacology / . Acesso em: 28 de 

agosto de 2018 

3. Dynamed. Beclomethasone : EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - 

f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 28 de agosto de 2018 

4. BECLOSOL® SPRAY. Beclometasona. Responsável Edinilson da Silva Oliveira CRF - RJ: 18875. Glaxo Wellcome S.A 

5. CLENIL® A. Beclometasona. Responsável técnico Dra. C. M. H. Nakazaki CRF - SP nº 12.448. Chiesi Farmacêutica Ltda.  



 

159 
 

BENERVA® 

Princípio ativo: Vitamina B1 (tiamina) 

Classe terapêutica: monovitaminas 

 Apresentação: comprimido - 300 miligramas 

 Via e formas de administração: oral 

Posologia: 1 - 2 comprimidos VIA ORAL um vez ao dia ou a critério médico 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: dor de estômago, calor, inquietação, suor e fraqueza 

Interações medicamentosas: etanol, dieta rica em carboidratos 

 Monitorização:  

Observações:  

 - Risco potencial na gravidez (categoria A) 

- uso compatível com a amamentação 

1. BENERVA®. Vitamina B1 (tiamina). Responsável Dra Dirce Eiko Mimura CRF - SP 16532. Roche Q.F.S.A 
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BERIPLEX® P/N 

Princípio ativo: Complexo protrombínico (Fator II mais VII mais IX mais X, proteína C e S) 

Classe terapêutica: agente hemostático, produto derivado sanguíneo 

Apresentação: pó liofilizado para solução injetável - 500 unidades (20 mililitros) 

Via e formas de administração: ENDOVENOSA 

Posologia: doses individualizadas baseando no RNI prévio; contém 25 unidades por mililitro  

 

Adulto: Reversão do antagonista de vitamina K em pacientes com sangramento agudo ou necessidade de 

procedimento cirúrgico de urgência 

 

- RNI 2 - menor que 4: 25 unidades por kg; máx.: 2500 UNIDADES 

- RNI 4 - 6: 35 unidades por kg; máx.: 3500 UNIDADES 

- RNI maior que 6: 50 unidades por kg; máx.: 5000 UNIDADES 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Tempo de administração: 0,12 mililitros por kg por minuto (aproximadamente 3 unidades por kg por minuto); 

não exceder 8,4 mililitros por minuto (aproximadamente 210 unidades por kg por minuto) 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: diluente próprio - 20 mililitros 

 

Diluição: não se aplica 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - 4 horas 

 Após diluição: - - 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

- Assegurar que o(s) frasco(s) e diluente(s) se encontram em 

temperatura ambiente antes da reconstituição 

1 - Abra a embalagem do Mix2Vial retirando a tampa selo 

2 - Coloque o frasco do diluente sobre uma superfície plana e 

limpa e segure o frasco firmemente. Pegue o Mix2Vial junto com a 

embalagem externa (blister) e empurre a ponta azul diretamente 

através da tampa de borracha do frasco do diluente 

3 - Remova cuidadosamente a embalagem blister do conjunto 

Mix2Vial. Assegurar que somente a embalagem blister seja retirada 

e não o conjunto Mix2Vial 

4 - Coloque o frasco do produto sobre uma superfície plana e 

firme. Inverta o frasco de diluente com o conjunto Mix2Vial 

conectado e empurre o adaptador transparente através da tampa de 

borracha do frasco do produto. O diluente irá fluir automaticamente 

para o frasco do produto 

5 - Com uma mão segure o lado do produto do conjunto 

Mix2Vial e com a outra mão segure o lado do diluente e desconecte 

o conjunto em duas partes. Descartar o frasco de diluente com o 

adaptador azul conectado 

6 - Gire suavemente o frasco do produto até que a substância 
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seja completamente dissolvida. Não agite 

7 - Puxe o ar em uma seringa vazia e estéril. Enquanto o frasco 

do produto estiver na posição vertical, junte a seringa ao conector 

Luer Lock do Mix2Vial. Injete o ar no frasco do produto 

8 - Mantendo o êmbolus da seringa pressionado, inverta o 

sistema de cabeça para baixo e aspire o concentrado para dentro da 

seringa puxando o êmbolus lentamente para trás 

9 - Uma vez transferido o concentrado para a seringa, segure 

firmemente (mantendo o êmbolus da seringa para baixo) e 

desconecte o adaptador do Mix2Vial 

- Permitir que a solução alcance temperatura ambiente 

anteriormente a administração 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: administrar em via exclusiva 

Reações adversas: aumento da temperatura corporal, eventos tromboembólicos, reação de hipersensibilidade, 

hipotensão, taquicardia, fibrilação atrial 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: sinais e sintomas de trombose, sinais e sintomas de hipersensibilidade, pressão arterial, 

frequência cardíaca, RNI (30 minutos após a dose), melhora do sangramento 

Observações:  

- As doses são expressas em unidades de fator IX 

- Evitar que sangue retorne no acesso, para prevenir a formação de coágulos de fibrina 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Up to Date. Prothrombin complex concentrate: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso 

em 28 de agosto de 2018 

2. Up to Date. Prothrombin complex concentrate: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso 

em 28 de agosto de 2018 

3. Clinical Key.Prothrombin complex concentrate: Elsevier, 2018. Disponível em: https: // www.clinicalkey.com / pharmacology / . Acesso 

em: 28 de agosto de 2018 

4. Dynamed. Prothrombin complex concentrate: EBSCO, 2018. Disponível em: 

http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess 

miligramasr03. Acesso em: 28 de agosto de 2018 

5. BERIPLEX® P/ N. Complexo protrombínico concentrado. Responsável Cristina J. Nakai CRF - SP 14.848 CSL Behring GmbH 
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BERLISON® 

Princípio ativo: Acetato de hidrocortisona 

Classe terapêutica: corticóide, anti-inflamatório 

 Apresentação: creme tubo 1% - 10 miligramas por grama (15 gramas) 

Via e formas de administração: tópico 

Posologia:  

 

Pediatria: apenas para uso externo 

 

- Dermatite atópica por dermatoses (lactente ≥3 meses, criança e adolescente): aplicar uma fina camada sobre a 

área afetada duas vezes ao dia 

 

- Prurido anal ou vaginal (região externa) (criança ≥12 anos e adolescente): aplicar sobre a área afetada 3 - 4 

vezes ao dia 

 

 

Adulto 

- Prurido anal ou vaginal (região externa) por dermatose: aplicar sobre a área afetada 2 - 4 vezes ao dia 

 

- Dermatite atópica: aplicar uma fina camada sobre a área afetada 2 vezes ao dia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: prurido, eritema, vesiculação, foliculite, hipertricose 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: evolução do quadro 

Observações:  

- Evitar contato com os olhos 

- Aplicar sobre a pele seca 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Up to Date. Hydrocortisone (topical): Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em 28 

de agosto de 2018 

2. Clinical Key.Hydrocortisone (topical): Elsevier, 2018. Disponível em: https: // www.clinicalkey.com / pharmacology / . Acesso em: 28 

de agosto de 2018 

3. Dynamed. Hydrocortisone (topical): EBSCO, 2018. Disponível em: 

http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess 

miligramasr03. Acesso em: 28 de agosto de 2018 

4. BERLISON® Hidrocortisona creme. Responsável técnicoDra. Dirce Eiko MimuraCRF - SP no 16.532. Bayer HealthCare Manufacturing 

S.r.l. 
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BEROTEC® 

Princípio ativo: Bromidrato de fenoterol 

Classe terapêutica: agonista beta – 2, broncodilatador 

 Apresentação: solução gotas - 5 miligramas por mililitro (20 mililitros) 

Via e formas de administração: inalatória e oral 

Posologia: cada mililitro corresponde a 20 gotas (0,25 miligramas por gota), contendo a 3,95 miligramas 

fenoterol por mililitro  

 

(intervalo de dose mínima de 4 horas) 

 

Pediatria (inalatória): 

- Crises agudas de asma e outras condições com constrição reversível das vias aéreas 

 

Menor que 6 anos: dose usual 0,05 miligrama por kg por dose via inalatória; máx.: 4 gotas (1 

miligrama) por dose, até 3 vezes ao dia sob supervisão médica; máx.: 0,15 miligrama por kg por dia 

 

6 - 12 anos: dose usual 1 - 2 gotas (0,25 - 0,5 miligrama) via inalatória; em casos graves, sob 

supervisão médica, até 4 gotas (1 miligrama); máx.: 6 gotas (1,5 miligrama) até 3 vezes ao dia 

 

Pediatria (oral): 

- Crises agudas de asma e outras condições com constrição reversível das vias aéreas 

Até 1 ano: 3 - 7 gotas (0,75 - 1,75 miligrama) VIA ORAL 2 - 3 vezes ao dia 

1 - 6 anos: 5 - 10 gotas (1,25 - 2,5 miligramas) VIA ORAL 3 vezes ao dia 

6 - 12 anos: 10 gotas (2,5 miligramas) VIA ORAL 3 vezes ao dia  

 

Adulto e adolescente maior que 12 anos: 

- Crises agudas de asma e outras condições com constrição reversível das vias aéreas 

 

VIA INALATÓRIA: dose usual 2 gotas (0,5 miligrama); em casos graves, sob supervisão médica, até 5 

gotas (1,25 miligrama); máx.: 8 gotas (2 miligramas) por dia 

 

 VIA ORAL: dose usual 10 - 20 gotas (2,5 - 5 miligramas) 3 vezes ao dia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: tremor, tosse, agitação, arritmia 

Interações medicamentosas: medicamentos betabloqueadores, inibidores da monoamina oxidase, 

antidepressivos tricíclicos 

Monitorização:  

Observações:  

- Se houver máscara de oxigênio instalada, a solução é melhor administrada com um fluxo de 6 - 8 litros por 

minuto 

- Recomenda-se diluir com 3 - 4 mililitros de SF0,9% 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Up to Date. Hydrocortisone (topical): Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em 28 

de agosto de 2018 
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2. BEROTEC® Bromidrato de fenoterol. Responsável técnicoDímitra Apostolopoulou – CRF - SP 08828. Boehringer Ingelheim do Brasil 

Quím. e Farm. Ltda. 

BETASERC® 

Princípio ativo: Dicloridrato de betaistina 

Classe terapêutica: agonista histamínico H1 

 Apresentação: comprimido - 16 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Adulto 

- Diminuição dos episódios de vertigem (Doença de Ménière): 8 - 16 miligramas VIA ORAL 3 vezes ao dia ou 24 

miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia (dose usual 24 - 48 miligramas por dia); máx.: 480 miligramas por dia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: cefaleia, náuseas, dispepsia 

Interações medicamentosas: medicamentos  inibidores da monoamina-oxidase 

Monitorização: melhora do quadro 

Observações:  

- Utilizar com cautela em pacientes com insuficiência renal 

- Administrar com as refeições se irritação do trato gastrointestinal 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Up to Date. Betahistine: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em 28 de agosto de 

2018 

2. BETASERC® Betaistina. Responsável técnicoAna Paula Antunes Azevedo CRF - RJ nº 6572 Abbott Laboratórios do Brasil Ltda 
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BETNOVATE® 

Princípio ativo: Valerato de betametasona 

Classe terapêutica: corticóide 

 Apresentação: creme tubo 0,1% - 1 miligrama por grama (30 gramas) 

Via e formas de administração: tópico dermatológico 

Posologia: apenas para uso externo; basear a quantidade na severidade 

 

Pediatria 

- Dermatoses: aplicar uma fina camada sobre na área afetada 1 - 3 vezes ao dia 

 

Adulto 

- Dermatoses: aplicar uma fina camada sobre na área afetada 1 - 3 vezes ao dia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: acne, alopecia, prurido, queimação local 

Interações medicamentosas:  

Monitorização: melhora do quadro 

Observações:  

- Evitar contato com os olhos 

- Aplicar sobre a pele seca e evitar em locais lesionados 

- Para aplicação não dispersar diretamente na mão, pois imediatamente o conteúdo começará a derreter; utilizar 

como auxílio alguma superfície limpa e fria 

- Lave as mãos após o uso 

- Descartar após 4 semanas 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Up to Date. Betamethasone: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em 28 de agosto 

de 2018  
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BEXTRA® INTRAMUSCULAR/ENDOVENOSO 

Princípio ativo: Parecoxib sódico 

Classe terapêutica: anti-inflamatório não esteroide cox - 2 seletivo 

Apresentação: pó liofilizado para solução injetável - 40 miligramas 

Via e formas de administração: endovenosa ou intramuscular 

Posologia:  

 

Adulto 

- Manejo da dor: 40 miligramas ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR, seguido por 20 - 40 miligramas a cada 6 

- 12 horas; máx.: 80 miligramas por dia 

Ajuste hepático: 

- Leve (Child - Pugh 5 - 6): sem necessidade de ajuste 

- Moderado (Child - Pugh 7 - 9): 20 miligramas, seguido por 20 miligramas a cada 6 - 12 horas; máx.: 40 

miligramas por dia 

- Severa (Child - Pugh maior que 9): uso não recomendado 

 Tempo de administração: ENDOVENOSO direto 1 - 5 minutos; ENDOVENOSO infusão 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: SF0,9%, SG5% - 2 mililitros 

 

Diluição: SF0,9%, SG5% - 100 - 10 mililitros (C.: 0,4 - 4 

miligramas por mililitro)  

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: 24 horas - 

 Após diluição: - - 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

- Não refrigerar 

- Armazenar protegido da luz após reconstituição 

- Não compatível com ringer lactato e água para injeção 

- Utilizar via exclusiva de infusão, devido risco de precipitação com 

outros medicamentos e soluções. Recomend-se l lavar o acesso 

antes e após a administração com solução compatível 

Este fármaco possui um número elevado de incompatibilidades, assim não se recomenda a mistura em 

mesma solução contendo outros medicamentos, nem administração em Y concomitante a outros 

fármacos 

Reações adversas: náuseas, hipotensão, dor abdominal, dispepsia, vômito 

Interações medicamentosas: varfarina, fluconazol, cetoconazol, inibidores da enzima coversora da 

angiotensina, iuréticos, lítio 

Monitorização: melhora da dor 

Observações:  

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Up toDate. Parecoxib: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em 28 de agosto de 

2018 

2. Up to Date. Parecoxib: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em 28 de agosto de 

2018 

3. Clinical Key.Parecoxib: Elsevier, 2018. Disponível em: https: // www.clinicalkey.com / pharmacology / . Acesso em: 28 de agosto de 

2018 

4. Dynamed. Parecoxib: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 28 de agosto de 2018 

5. BEXTRA® Parecoxib. Responsável técnicoCarolina C. S. Rizoli - CRF - SP Nº 27071. Laboratórios Pfizer Ltda. 
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BICARBONATO DE SÓDIO (MAR) 

Princípio ativo: Bicarbonato de sódio 

Classe terapêutica: agente alcalinizante 

Apresentação:  

 BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% (10 mililitros e 250 mililitros) 

Via e formas de administração: ENDOVENOSO 

Posologia: a solução de bicarbonato de sódio a 8,4% (84 miligramas por mililitro) fornece 1 mEq por mililitro de 

sódio e bicarbonato. Cada grama de bicarbonato equivale a aproximadamente 12 mEq de cada, sódio e 

bicarbonato 

 

Neonatal: 

- Acidose Metabólica: a dosagem deve basear - se na seguinte fórmula que fornece uma dse de reposição 

estimada (se os gases sanguíneos e as medições de pH estiverem disponíveis): 

 

HCO3 - (mEq) = 0,3 x peso (kg) x déficit de base (mEq por litro) ou 

 

HCO3 - (mEq) = 0,5 x peso (kg) x [24 - HCO3 sérico - (mEq por litro)] 

 

Dosagem usual: 1 - 2 mEq por kg por dose 

 

Pediatria:  

- Parada cardíaca (lactente, criança e adolescente): 1 mEq por kg por dose ENDOVENOSO ; doses repetidas 

devem ser guiadas por gasometria arterial; em lactente e criança menor que 2 anos, a solução de 4,2% (0,5 mEq 

por mililitro) deve ser utilizada 

 

 - Hipercalemia; terapia adjunta (lactente, criança e adolescente): 1 - 2 mEq por kg por dose ENDOVENOSO  

 

 - Acidose metabólica aguda (lactente, criança e adolescente): 

 

Dosagem dirigida pela gasometria:  

 

HCO3 - ( mEq) = 0,3 x peso ( kg) x déficit de base ( mEq por litro) ou 

 

HCO3 - ( mEq) = 0,5 x peso ( kg) x [24 - HCO3 sérico - ( mEq por litro)] 

 

Administrar metade dose calculada inicialmente ENDOVENOSO, depois permanecer na metade dose nas 

próximas 24 horas; monitorando o pH, o nível sérico de HCO3 e o estado clínico 

 

Dosagem dirigida por peso (se o estado ácido - base não estiver disponível) (lactente, criança e adolescente): 

1 - 2 mEq por kg por dose. Em crianças mais velhas ( maior que 2 anos) e adolescentes pode ser realizado 2 - 

5 mEq por kg infusão ENDOVENOSA durante 4 - 8 horas; sendo as doses subseqüentes baseadas no status 

ácido - base do paciente 
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- Overdose de antidepressivo tricíclico (TCA, bloqueador do canal de Na),: Dados limitados disponíveis: Bebês, 

Crianças e adolescentes: 1 - 2 mEq por kg por dose, titulando para manter o pH sérico de 7,45 - 7,55 e seguir 

com infusão de 150 mEq NaHCO3 por litro para manter o pH alvo 

 

Adulto: 

- Parada cardíaca: dose inicial 1 mEq por kg por dose ENDOVENOSO, sendo repetidas e guiadas por gasometria 

arterial 

 

- Acidose metabólica: a dosagem deve basear - se na seguinte fórmula, caso estejam disponíveis as dosagens de 

gases sanguíneos e pH: 

 

HCO3 - ( mEq) = 0,5 x peso ( kg) x [24 - HCO3 - ( mEq por litro) sérico] ou HCO3 - ( mEq) = 0,5 x peso ( kg) x 

[aumento desejado no HCO3 - sérico ( mEq por litro )] 

 

Administrar metade da dose inicialmente, e então manter metade da  dose pelas  próximas 24 horas, 

monitorando o pH, o nível sérico de HCO3 e o estado clínico  

 

- Hipercalemia: 50 mEq ENDOVENOSO em 5 minutos 

 

- Prevenção da nefropatia induzida por contraste (off-label): 154 mEq por litro infusão ENDOVENOSA em 

solução SG5%: 3 mililitros por kg por hora por 1 hora imediatamente antes da injeção de contraste, seguido por 1 

mililitros por kg por hora durante a exposição ao contraste e por 6 horas após o procedimento 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Tempo de administração:  

- ENDOVENOSO DIRETO: 

Neonato, lactente e criança menor que 2 anos: administrar 0,5 mEq por mililitro de solução (solução 0,5 

mEq por mililitro não diluída ou diluir a solução para 1 mEq por mililitro 1:1 com água para injeção), 

administrando lentamente a taxa máxima de 10 mEq por minuto 

 

Criança, adolescente e adulto: administrar solução de 1 mEq por mililitro  

 

- INFUSÃO ENDOVENOSO : tempo de infusão variável com base na indicação 

*Para acidose metabólica foram sugeridas infusões de 2 - 8 horas, com taxa máxima de administração de 1 mEq 

por kg por hora 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição: SG5% e 10%, SF0,9% 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 

 Após diluição: - - 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 
 -  
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Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: amiodarona, imipenem, folinato de cálcio, soluções contendo cálcio, midazolam, 

ondansetrona, oxacilina, dobutamina, dopamina e norepinefrina 

Reações adversas: edema, hipernatremia, hipocalemia,alcalose metabólica 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: eletrólitos séricos, incluindo cálcio, pH urinário, gasometria arterial (se indicado) 

Observações: 

- Medicamento vesicante (concentrações ≥8,4%): garantir a inserção adequada da agulha ou cateter antes e 

durante a infusão ENDOVENOSA. Evitar extravasamento, se ocorrer interrompa a infusão imediatamente e 

desconecte (deixe a agulha por cânula), aspire suavemente a solução extravasada (NÃO lave acesso), inicie o 

antídoto de hialuronidase, remova a agulha por cânula, aplique compressas frias e secas e elevar a extremidade 

 

Hialuronidase: injete um total de 1 - 1,7 mililitros (15 unidades por mililitro) intradérmica ou 

SUBCUTÂNEO com cinco injeções separadas de 0,2 - 0,3 mililitros (usando uma agulha de calibre 25) na 

área de extravasamento no bordo dianteiro no sentido horário 

 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Sodium Bicarbonate: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 17 de dezembro de 2018 
2. Dynamed. Sodium Bicarbonate: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 

- f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 17 de dezembro de 2018 

3. Up to Date. Sodium Bicarbonate: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 17 de 

dezembro de 2018 

4. BICARBONATO DE CÁLCIO. Farmacêutica Responsável: Cíntia M. P. Garcia CRF - SP 34871. Fresenius Kabi Brasil Ltda. 

5. BICARBONATO DE CÁLCIO. Farmacêutica Responsável: Dr. A. F. Sandes - CRF - CE n° 2797. Farmace Indústria Químico - Farmacêutica 

Cearense Ltda. 
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BLEU PATENTE V® 

Princípio ativo: Sal sódico de azul patente 

Classe terapêutica: contrastes radiológicos, indicador de vasos linfáticos e territórios arteriais 

Apresentação: solução injetável - 25 miligramas por mililitro (2 mililitros) 

Via e formas de administração: subcutâneo ou intra - arterial 

Posologia:  

 

Pediatria as doses utilizadas devem ser reduzidas e as concentrações menos elevadas, sob pena de se obter 

coloração difusa e transitória dos tecidos 

 

Adulto: 

- Membros inferiores injetar: 0,5 - 1 mililitro da solução a 2,5% por via SUBCUTÂNEA, ao nível do primeiro espaço 

intermetatarsiano, na base do dedo grande do pé, ponto em que os linfáticos são mais facilmente encontrados e 

mais comodamente localizados 

 

- Membros superiores: injetar 1 mililitro da solução a 2,5%, por via SUBCUTÂNEA, ao nível do primeiro espaço 

intermetacarpiano ou no tecido celular da eminência tenar ou hipotenar ou ainda na prega do cotovelo 

 

- Marcação das regiões arteriais: não injetar mais que 10 mililitros INTRA - ARTERIAL 

 

- Identificação do linfonodo sentinela: injetar 1 - 2 mililitros por via SUBCUTÂNEA ao redor do tumor ou em volta 

da aréola 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

 Tempo de administração:  

Soluções e volumes compatíveis: 
Reconstituição: não se aplica 

Diluição: não se aplica 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 

 Após diluição: - - 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

- A injeção é praticamente indolor, não sendo necessária a 

mistura de um anestésico 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados:  

Reações adversas: reações na pele, sistema respiratório ou cardiovascular. Cada um destes efeitos pode ser o 

precursor de um choque anafilático 

Interações medicamentosas:  

Monitorização: sinais e sintomas de anafilaxia 

Observações: 

- Uma coloração azulada dos tecidos é observada após a injeção, e desaparece em 24 a 48 horas 

- Risco potencial na gravidez: não se tem dados disponíveis; seu uso não é recomendado na gravidez 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. BLEU PATENTE®. Sal sódico de azul patente. Responsável técnico M. Dolores Dopazo R.P. - CRF por RJ: 9042. Guerbet Produtos 

Radiológicos LTDA. 
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BREVIBLOC® 

Princípio ativo: Cloridrato de Esmolol 

Classe terapêutica: beta – bloqueador, anti - arrítmico classe II 

Apresentação: solução injetável - 250 miligramas por mililitro (10 mililitros) 

Via e formas de administração: ENDOVENOSA 

Posologia:  

 

Neonatal: 

- Hipertensão pós - cirúrgica: 

 

A termo 0 - 7 dias: dose inicial 50 microgramas por kg por minuto ENDOVENOSO infusão contínua em 

BIC, titular até 25 - 50 microgramas por kg por minuto a cada 20 minutos; máx.: 1000 microgramas por 

kg por minuto 

 

A termo 8 - 28 dias: dose inicial 75 microgramas por kg por minuto ENDOVENOSO infusão contínua 

em BIC, titular até 50 microgramas por kg por minuto a cada 20 minutos; máx.: 1000 microgramas por 

kg por minuto 

 

Pediatria: 

- Urgência por emergência hipertensiva (lactente, criança e adolescente): 100 - 500 microgramas por kg por 

minuto ENDOVENOSO infusão contínua em BIC 

 

- Hipertensão pós - cirúrgica (lactente e criança): dose inicial 100 - 500 microgramas por kg ENDOVENOSO 

direto, seguindo 100 - 500 microgramas por kg por minuto ENDOVENOSO infusão contínua em BIC, dose 

usual 125 - 1000 microgramas por kg por minuto 

 

Adulto 

- Taquicardia ou hipertensão intra - operatória ou pós - operatória 

Controle imediato: dose inicial 1000 microgramas por kg ENDOVENOSO direto em 30 segundos, seguido 

150 microgramas por kg por minuto ENDOVENOSO infusão contínua em BIC conforme necessário; máx.: 300 

microgramas por kg por minuto 

 

Controle gradual: dose inicial 500 microgramas por kg ENDOVENOSO direto em 1 minuto, seguido 50 

microgramas por kg por minuto ENDOVENOSO infusão contínua em BIC por 4 minutos; conforme necessário 

titular 50 microgramas por kg por minuto a cada 4 minutos; máx.: 300 microgramas por kg por minuto 

 

- Taquicardia supraventricular e fibrilação ou flutter atrial ou taquicardia sinusal não compensada: dose de ataque 

(opcional) 500 microgramas por kg ENDOVENOSO direito em 1 minuto, seguido pode 50 microgramas por kg 

por minuto ENDOVENOSO contínua em BIC por 4 minutos; conforme necessário titular 50 microgramas por kg 

por minuto a cada 4 minutos; máx.: 200 microgramas por kg por minuto 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste ou suplementação de dose 

Tempo de administração: ENDOVENOSO direto - 30 segundos a 1 minuto; INFUSÃO em BIC 
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Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição: SG5%, SF0,9%, RL - (C.: 10 miligramas por mililitro) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 

 Após diluição: 24 horas 24 horas 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

- Não administrar em diluição prévia 

- Não deve ser misturado com outros medicamentos antes de ser 

diluído 

- Não compatível com soluções de bicarbonato de sódio 5% 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: aciclovir, anfotericina B convencional, anfotericina B complexo lipídico, 

dexametasona, diazepam, furosemida, ganciclovir, oxacilina, fenobarbital 

Reações adversas: hipotensão, tontura, diaforese, dor de cabeça, náusea, confusão 

Interações medicamentosas: verapamil, dopamina, epinefrina, norepinefrina, varfarina e digoxina 

Monitorização: pressão arterial, ECG, frequência cardíaca, frequência respiratória, local de infusão, função renal 

Observações: 

- Medicamento vesicante: evite extravasamento; se ocorrer, interromper a infusão imediatamente desconectando 

a bolsa e mantendo o acesso. Em seguida aspirar a solução extravasada (não lavar o acesso). Posteriormente 

retirar a agulha por cânula e elevar a extremidade 

- Contraindicado para paciente com bradicardia sinusal severa, bloqueio átrio - ventricular maior que 1º grau 

(exceto quando marca - passo funcional), IC descompensada, co - administração ENDOVENOSO de bloqueador de 

canal de cálcio (ex.: verapamil) em acesso próximo e hipertensão pulmonar 

- Evitar acesso em veia de pequeno calibre ou agulhas borboleta, sendo a infusão melhor tolerada em acesso 

central 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Up toDate. Esmolol: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https: // www.uptodate.com por contents / search . Acesso em 29 de agosto 

de 2018 

2. Up to Date. Esmolol: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https: // www.uptodate.com por contents / search . Acesso em 29 de agosto 

de 2018 

3. Clinical Key.Esmolol: Elsevier, 2018. Disponível em: https: // www.clinicalkey.com por pharmacology / . Acesso em: 29 de agosto de 

2018 

4. Dynamed. Esmolol: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 29 de agosto de 2018 

5. Taketomo C.K., Hodding, J.H., Kraus D.M. Pediatric Dosage Handbook, 14th ed. Hudson, Ohio, Lexi - Comp, Inc.; 2007 - 2008: 601 - 

603 

6. BREVIBLOC® Esmolol. Resp técnicoDr. José Carlos Módolo CRF - SP Nº 10.446. CRISTÁLIA Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. 
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BRIDION® 

Princípio ativo: Sugamadex sódico 

Classe terapêutica: agente de ligação relaxante seletivo, antídoto bloqueio neuromuscular 

Apresentação: solução injetável - 100 miligramas por mililitro (2 mililitros) 

Via e formas de administração: ENDOVENOSA 

Posologia: cada mililitro contém 9,7 miligramas de sódio 

 

Pediatria: 

- Reversão de bloqueio neuromuscular induzido por rocurônio (lactente, criança e adolescente): 2 miligramas por 

kg ENDOVENOSO direto como dose única 

 

Adulto 

- Reversão de bloqueio neuromuscular induzido por rocurônio 

Bloqueio profundo (TOF= 0 e contagem pós - tetânica em 1 - 2 respostas): 4 miligramas por kg 

ENDOVENOSO direto dose única 

 

Bloqueio moderado (quando reaparece T2): 2 miligramas por kg ENDOVENOSO direto dose única 

Ajuste renal: ClCr menor que 30 mililitros por minuto - não recomendado o uso; diálise - não recomendado o 

uso 

Tempo de administração: ENDOVENOSO direto em maior que 10 segundos 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição: SF0,9%, SG5%, RL 

- Lactente e criança menor que 2 anos: C.: 25 miligramas por mililitro  

- Criança ≥2 anos, adolescente e adulto: administrar não diluído 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 

 Após diluição: - - 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

- Se administrado em mesmo acesso de outros medicamentos, lavar 

com SF0,9% antes e após a administração 

 

- Armazenar protegido da luz, se não utilizar em até 5 dias 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: verapamil, ondansetrona, ranitidina 

Reações adversas: bradicardia, assistolia, cefaleia, náusea, vômito, dor no local de infusão 

Interações medicamentosas: anticoagulantes, derivados do estrogênio, ácido fusidico 

Monitorização: estimulação neuromuscular, frequência cardíaca, sinais de anafilaxia 

Observações: 

- Para readministração do rocurônio após uso do sugamadex, o tempo varia de 5 minutos a 24 horas; pois 

depende do agente, dose e função renal 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação 

1. Up toDate. Sugammadex: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em 29 de agosto de 

2018 

2. Up to Date. Sugammadex: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em 29 de agosto 

de 2018 

3. Clinical Key.Sugammadex: Elsevier, 2018. Disponível em: https: // www.clinicalkey.com / pharmacology / . Acesso em: 29 de agosto 

de 2018 

4. Dynamed. Sugammadex: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - 

f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 29 de agosto de 2018 

5. BRIDION® Sugamadex. Resp técnicoCristina Matushima – CRF - SP nº 35.496. Schering - Plough Indústria Farmacêutica Ltda. 
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BRILINTA® 

Princípio ativo: Ticagrelor 

Classe terapêutica: antiplaquetário 

 Apresentação: comprimido revestido - 90 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Adulto 

- Síndrome coronariana aguda (infarto agudo do miocárdio sem ou com supra de segmento ST): dose de ataque 

180 miligramas VIA ORAL (se já não administrado dose de ataque de AAS); dose de manutenção 90 miligramas 

VIA ORAL duas vezes ao dia, iniciado 12 horas após a dose de ataque 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: náuseas, tonturas, dispneia, sangramentos 

Interações medicamentosas: anticoagulantes, spirina, carbamazepina fenitoína, itraconazol 

Monitorização: sinais e sintomas de sangramento, hemograma, função renal, dispepsia 

Observações:  

- Contraindicado para paciente com história de hemorragia intracraniana, sangramento ativo 

- Não iniciar em paciente que será submetido a cirurgia de revascularização cardíaca; se já em uso descontinuar 5 

dias antes do procedimento 

- Usar com cautela quando diagnóstico de insuficiência hepática moderada e evitar uso quando severa 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Up to Date. Ticagrelor: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em 29 de agosto de 

2018 

2. Clinical Key.Ticagrelor: Elsevier, 2018. Disponível em: https: // www.clinicalkey.com / pharmacology / . Acesso em: 29 de agosto de 

2018 

3. Dynamed. Ticagrelor: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 29 de agosto de 2018 

4. BRILINTA® Ticagrelor. Responsável técnicoDra. Gisele H. V. C. Teixeira - CRF - SP nº 19.825. AstraZeneca do Brasil Ltda. 
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BUDESONIDA 

Princípio ativo: Budesonida 

Classe terapêutica: glicocorticoide, anti-inflamatório 

Apresentação:  

BUDECORT®: suspensão inalatória nasal - 32 microgramas por dose e 64 microgramas por dose (120 doses) 

BUSONID®: cápsula com pó para inalação - 400 microgramas 

PULMICORT®: suspensão para nebulização 0,25 miligrama por mililitro e 0,50 miligrama por mililitro (2 mililitros) 

Via e formas de administração:  

BUDECORT®: intranasal 

BUSONID® e PULMICORT®: INALAÇÃO ORAL por NEBULIZAÇÃO 

Posologia:  

 

Pediatria: 

- Renite alérgica, alívio de sintomas nasais 

BUDECORT®: 32 - 64 microgramas em cada narina uma vez ao dia; máx.: 128 microgramas por dia 

 

BUSONID® 

Criança menor que 6 anos: 100 - 400 microgramas INALAÇÃO ORAL 2 vezes ao dia; máx.: 1000 

microgramas por dia 

 

Criança 6 - 12 anos: 200 - 400 microgramas INALAÇÃO ORAL 2 vezes ao dia 

 

Criança e adolescente maior que 12 anos: 200 - 800 microgramas INALAÇÃO ORAL 2 vezes ao dia; máx.: 

1600 microgramas por dia 

 

PULMICORT®: 

Lactente: dose inicial 0,25 miligrama INALAÇÃO ORAL duas vezes ao dia ou 0,5 miligrama uma vez ao 

dia; máx.: 1 miligrama por dia 

 

Criança e adolescente: 

Anteriormente tratado apenas com broncodilatadores: dose inicial 0,25 miligrama NEBULIZAÇÃO 

duas vezes ao dia ou 0,5 miligrama uma vez ao dia; máx.: 0,5 miligrama por dia 

 

Previamente tratado com corticosteróides inalatório: dose inicial 0,25 miligrama NEBULIZAÇÃO 

duas vezes ao dia ou 0,5 miligramas uma vez ao dia; máx.: 1 miligrama por dia 

 

Previamente tratado com corticosteróides orais: dose inicial 0,5 miligrama NEBULIZAÇÃO duas 

vezes ao dia ou 1 miligrama uma vez ao dia; máx.: 1 miligrama por dia 

 

Sintomáticas que não respondem a medicamentos para asma não esteróides: dose inicial 0,25 

miligrama NEBULIZAÇÃO uma vez ao dia pode ser considerado 

 

Dose de manutenção 0,25 - 2 miligramas NEBULIZAÇÃO em dose fracionada 1 - 2 vezes ao dia 
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Adulto: 

- Renite alérgica 

BUDECORT®:32 - 128 microgramas em cada narina uma vez ao dia; máx.: 256 microgramas por dia 

 

BUSONID®: 200 - 400 microgramas INALAÇÃO ORAL 2 vezes ao dia; máx.: 1600 microgramas por dia 

 

PULMICORT®: dose inicial 1 - 2 miligramas NEBULIZAÇÃO uma vez ao dia, seguido por manutenção 

0,50 - 4 miligramas em dose fracionada 1 - 2 vezes ao dia 

 

- Doença pulmonar obstrutiva crônica (exacerbação aguda) (off-label):  

PULMICORT®: 2 miligramas NEBULIZAÇÃO a cada 6 horas 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: supressão adrenal 

Interações medicamentosas:  

Monitorização: sinais de infecção fúngica em mucosa oral, crescimento (pacientes pediátricos), sinais e sintomas 

de insuficiência adrenal, alteração ocular 

Observações:  

- Modo de uso do BUDECORT®: 

1 - Antes de usar, assoe seu nariz suavemente 

2 - Agite o frasco e então remova a tampa protetora do aplicador. Segure o frasco com o dedo médio e o 

indicador sobre o aplicador e o polegar na base do frasco 

3 - Antes de usar pela primeira vez, ou maior que 24 horas sem uso, a válvula deve ser carregada. Para 

isso, pressione o aplicador com os dedos indicador e médio diversas vezes para o ar, até que uma mistura 

fina e homogênea seja liberada 

4 - Pressione uma das narinas com o dedo indicador e na outra introduza a ponta do aplicador, 

pressionando - o o número de vezes indicado pelo seu médico, conforme indicado na figura acima 

5 - Retire a ponta do aplicador da narina e respire pela boca 

6 - Repetir na outra narina o mesmo procedimento 

7 - Limpe o aplicador com um lenço de papel e recoloque a tampa protetora, fechando o frasco 

adequadamente. Mantenha o frasco em pé 

- Modo de uso do BUSONID®: 

1 - Retire a tampa do inalador 

2 - Segure a base do inalador e, para abri - lo, levante o bocal na direção indicada pela seta existente na 

lateral do bocal 

3 - Remova a cápsula do blíster e coloque - a no compartimento interno na base do inalador 

4 - Feche o inalador e pressione completamente o botão frontal do inalador para a perfuração da cápsula.  

5 - Solte o botão 

6 - Solte o ar dos pulmões o máximo possível (não sopre dentro do inalador) 

7 - Coloque o bocal do inalador na boca e feche os lábios ao redor dele. Inspire de maneira rápida e o 

mais profundamente possível (deverá ouvir um som de vibração) 

8 - Segure a respiração contando mentalmente até 10 (aproximadamente 10 segundos); enquanto isso 

retire o inalador da boca. Em seguida respire normalmente. Abra o inalador e verifique se ainda há 
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resíduo de pó na cápsula. Caso ainda reste pó, repita os procedimentos  

9 - Após o uso, abra o inalador, remova e descarte a cápsula vazia. Feche o bocal e recoloque a tampa 

- BUSONID®: lavar a boca ou escove os dentes logo após o uso (não engolir) 

- PULMICORT®: depois de aberto o envelope, os frascos devem ser usados dentro de 3 meses e após abertura de 

um frasco, o conteúdo do mesmo deve ser usado dentro de 12 horas 

- Não refrigerar e proteger da luz 

- Contém açúcar - glicose anidra (47,50 miligramas por mililitro) 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Up to Date. Budesonide: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em 29 de agosto de 

2018 

2. Clinical Key.Budesonide: Elsevier, 2018. Disponível em: https: // www.clinicalkey.com / pharmacology / . Acesso em: 29 de agosto de 

2018 

3. Dynamed. Budesonide: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 29 de agosto de 2018 

4. BUDECORT® Budesonida. Responsável técnicoMarcos R. Pereira - CRF por SP n° 12.304. AstraZeneca do Brasil Ltda. 

5. BUSONID® Budesonida. Responsável técnico Alberto Jorge Garcia Guimarães CRF - SP nº 12.449. Biosintética Farmacêutica Ltda. 

6. PULMICORT® Budesonida. Responsável técnicoDra. Gisele H. V. C. Teixeira - CRF - SP nº 19.825. AstraZeneca do Brasil Ltda 
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BUSCOPAN® 

Princípio ativo: Butilbrometo de escopolamina 

Classe terapêutica: anticolinérgico, antiespasmódico - analgésico - antipirético 

Apresentação:  

BUSCOPAN®: drágea - 10 miligramas 

BUSCOPAN SIMPLES® GOTAS: solução oral gotas - 10 miligramas por mililitro (20 mililitros) 

BUSCOPAN SIMPLES® INJETÁVEL: solução injetável - 20 miligramas por mililitro (1 mililitro) 

Via e formas de administração:  

BUSCOPAN®: oral 

BUSCOPAN SIMPLES® GOTAS: oral 

BUSCOPAN SIMPLES® INJETÁVEL: ENDOVENOSO, intramuscular e SUBCUTÂNEO  

Posologia:  

BUSCOPAN SIMPLES® INJETÁVEL contém 13,78 miligramas de escopolamina 

BUSCOPAN® drágea contém 6,89 miligramas de escopolamina 

BUSCOPAN SIMPLES® GOTAS contém 6,89 miligramas de escopolamina a cada mililitros; e a cada 40 gotas (2 

mililitros) comtém 28 miligramas de sódio 

 

Pediatria 

- Lactente e criança menor que 12 anos: 0,3 - 0,6 miligrama por kg ENDOVENOSO lento; máx.: 1,5 miligrama 

por kg 

 

- Lactente: 5 miligramas VIA ORAL três vezes ao dia 

 

- Criança de 1 - 6 anos: 5 - 10 miligramas VIA ORAL três vezes ao dia 

 

- Criança maior que 6 anos: 10 - 20 miligramas VIA ORAL 1 - 5vezes ao dia; máx.: 60 miligramas por dia 

 

Criança ≥12 anos, adolescente e adulto 

- 20-40 miligramas ENDOVENOSO lento, subcutâneo ou intramuscular ; máx.: 100 miligramas por dia 

 

- 10 - 20 miligramas VIA ORAL 3 - 5 vezes ao dia; máx.: 60 miligramas por dia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

 Tempo de administração: infusão lenta 2 - 3 minutos (não exceder 1 mililitro por minuto) 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição: SF0,9%, SG5%, RL - 20 mililitros 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 

 Após diluição: 8 horas - 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

- BUSCOPAN SIMPLES® INJETÁVEL: em adultos pode ser 

realizado ENDOVENOSO diluído ou não, respeitando a taxa de 
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infusão 

 

- Para injeção intramuscular, a injeção deve ser em musculatura 

profunda (quadrante superior e externo das nádegas) 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados:  

Reações adversas: xerostomia, constipação, retenção urinária, aumento de pressão intraocular 

Interações medicamentosas: ipratrópio, cloreto ou citrato de potássio, talidomida, tiotrópio 

Monitorização: melhora do quadro 

Observações: 

- BUSCOPAN®: drágea contém açúcar e não deve ser mastigado 

- Medicamento incluso nos critérios de Beers, não recomendado quando ≥65 anos 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação 

1. Up to Date. Scopolamine: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em 29 de agosto de 

2018 

2. BUSCOPAN SIMPLES® Escopolamina. Resp técnicoDímitra Apostolopoulou – CRF - SP 08828 Boehringer Ingelheim do Brasil Quím. e 

Farm. Ltda. 
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BUSCOPAN® COMPOSTO 

Princípio ativo: Butilbrometo de escopolamina e dipirona sódica monoidratada 

Classe terapêutica: anticolinérgico, antiespasmódico - analgésico - antipirético 

Apresentação:  

BUSCOPAN COMPOSTO®: comprimido revestido - 10 miligramas e 250 miligramas 

 

BUSCOPAN COMPOSTO® GOTAS: solução oral gotas - 6,67 miligramas por mililitro e 333,4 miligramas por 

mililitro (20 mililitros) 

 

BUSCOPAN COMPOSTO® INJETÁVEL: solução injetável - 4 miligramas por mililitro e 500 miligramas por mililitro 

(5 mililitros) 

Via e formas de administração:  

BUSCOPAN COMPOSTO®: oral 

BUSCOPAN COMPOSTO® GOTAS: solução oral 

BUSCOPAN COMPOSTO® INJETÁVEL: ENDOVENOSO e intramuscular 

Posologia:  

BUSCOPAN COMPOSTO®: cada comprimido revestido contém 6,89 miligramas de escopolamina e 221,51 

miligrama de dipirona 

 

Pediatria: 

- Criança 1 - 6 anos (BUSCOPAN COMPOSTO® GOTAS): 5 - 10 gotas VIA ORAL 3 - 4 vezes ao dia 

- Criança maior que 6 anos (BUSCOPAN COMPOSTO® GOTAS): 10 - 20 gotas VIA ORAL 3 - 4 vezes ao dia 

 

Adulto: 

- BUSCOPAN COMPOSTO® GOTAS: 20 - 40 gotas VIA ORAL 3 - 4 vezes ao dia 

- 1 - 2 comprimidos VIA ORAL 3 - 4 vezes ao dia 

- 1 ampola ENDOVENOSO lento a cada 6 - 8 horas 

Ajuste renal:  

 Tempo de administração: infusão lenta ≥5 minutos (não exceder 1 mililitro por minuto) 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição: SF0,9%, SG5%, RL 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 

 Após diluição: - - 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 
- Deve ser diluído antes de administrado 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados:  

Reações adversas: xerostomia, constipação, retenção urinária, aumento de pressão intraocular, reação de 

hipersensibilidade 

Interações medicamentosas:  
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Monitorização: melhora do quadro, pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória 

Observações: 

- BUSCOPAN COMPOSTO®: contraindicado em mulheres grávidas ou com suspeita de gravidez 

- Risco potencial na gravidez (categoria D) 

- Uso criterioso durante a amamentação 

1. BUSCOPAM COMPOSTO® Escopolamina e dipirona. Resp técnicoDímitra Apostolopoulou – CRF - SP 08828 Boehringer Ingelheim do 

Brasil Quím. e Farm. Ltda. 
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CALCORT® 

Princípio ativo: Deflazacorte 

Classe terapêutica: corticosteróide 

 Apresentação: comprimido - 30 miligramas 

 Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria: 

- Distrofia muscular de Duchenne: meninos ≥5 anos e adolescente 0,22 - 1,65 miligrama por kg por dia VIA ORAL 

uma vez ao dia ou dias alternados 

 

Adulto: 

- Distrofia muscular de Duchenne: 6 - 90 miligramas por dia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: síndrome de cushing, imunossupressão, aumento da pressão ocular, eritema, ganho de peso 

Interações medicamentosas:  

Monitorização: pressão arterial, glicemia, eletrólitos 

Observações:  

- Assim como outros corticóides sua suspensão deve ser realizada reduzindo - se gradualmente as doses 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Up to Date. Deflazacort: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em 29 de agosto de 

2018 

2. Clinical Key.Deflazacort: Elsevier, 2018. Disponível em: https: // www.clinicalkey.com / pharmacology / . Acesso em: 29 de agosto de 

2018 

3. Dynamed. Deflazacort: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 29 de agosto de 2018 

4. CALCORT® Deflazacorte. Responsável técnicoSilvia Regina Brollo CRF - SP 9.815. Sanofi - Aventis Farmacêutica Ltda. 
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CALTREN® 

Princípio ativo: Nitrendipino 

Classe terapêutica: bloqueador de canais de cálcio 

 Apresentação: comprimido - 10 miligramas e 20 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Adulto:dose usual 20 miligramas por dia VIA ORAL ; máx.: 40 miligramas por dia 

Ajuste: pacientes com diagnóstico de doença hepática e idoso, iniciar com 10 miligramas por dia 

Reações adversas: cefaleia, edema periférico, taquicardia e rubor facial 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: pressão arterial, glicemia, eletrólitos 

Observações:  

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Up to Date. Nitrendipine: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em 29 de agosto de 

2018 

2. CTGPREN® Nitrendipino. Responsável técnicoCintia Delphino de Andrade – CRF - SP n°: 25.125. Libbs Farmacêutica Ltda. 
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CANCIDAS® 
Princípio ativo: Acetato de caspofungina 

Classe terapêutica: antifúngico, equinocandina, anti-infeccioso 

Apresentação: pó liofilizado para solução injetável - 50 miligramas e 70 miligramas 

Via e formas de administração: ENDOVENOSA 

Posologia:  

 

Neonatal 

- Infecção por cândida invasiva: 25 miligramas por m² por dose ou 2 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO 

lento uma vez ao dia 

 

Pediatria: 

- Terapia empírica antifúngica em pacientes neutropênicos (lactente ≥3 meses, criança e adolescente menor que 

18 anos): dose inicial 70 miligramas por m² por dose ENDOVENOSO lento no primeiro dia, seguido por 50 - 70 

miligramas por m² por dose ENDOVENOSO um vez ao dia; máx.: 70 miligramas por dose 

 

- Tratamento infecções por cândida 

HIV – negativo 

Lactente menor que 3 meses: 25 miligramas por m² por dose ENDOVENOSO lento uma vez ao dia 

Lactente ≥3 meses, criança e adolescente menor que 18 anos: dose inicial 70 miligramas por m² por 

dose ENDOVENOSO lento no primeiro dia, seguido por 50 - 70 miligramas por m² por dose 

ENDOVENOSO lento um vez ao dia; máx.: 70 miligramas por dose 

 

HIV–positivo 

Lactente menor que 3 meses: 25 miligramas por m² por dose ENDOVENOSO lento uma vez ao dia 

Lactente ≥3 meses, criança e adolescente ≤17 anos: dose inicial 70 miligramas por m² por dose 

ENDOVENOSO lento no primeiro dia, seguido por 50 miligramas por m² por dose ENDOVENOSO 

lento uma vez ao dia; máx.: 70 miligramas por dose 

Adolescente ≥18 anos: 70 miligramas ENDOVENOSO lento uma vez ao dia no primeiro dia, seguido 

por 50 miligramas ENDOVENOSO lento uma vez ao dia 

 

Adulto 

- Infecções por cândida ou candidemia: dose inicial 70 miligramas ENDOVENOSO lento uma vez ao dia, seguido 

por 50 miligramas ENDOVENOSO lento ao dia 

 

- Candidíase esofágica: dose inicial 70 miligramas ENDOVENOSO lento  seguido 50 miligramas ENDOVENOSO 

lento uma vez ao dia 

 

- Terapia empírica antifúngica em pacientes neutropênicos: dose inicial 70 miligramas ENDOVENOSO lento uma 

vez ao dia, seguido por 50 miligramas ENDOVENOSO lento uma vez ao dia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste ou suplementação de dose 

 

Ajuste hepático (adultos): insuficiência moderada (Child - Pugh B) 70 miligramas ENDOVENOSO no primeiro 

dia, seguido por 35 miligramas ENDOVENOSO uma vez ao dia 
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Tempo de administração: ENDOVENOSO lento maior que 60 minutos (quando dose maior que 150 miligramas 

infundir em ≥2 horas) 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: água para injeção - 10,5 mililitros (C.: 5,2 

miligramas por mililitro e 7,2 miligramas por mililitro) 

 

Diluição: SF0,9%, RL - 250 mililitros (C.: não exceder 0,5 

miligramas por mililitro) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  
(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  
(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: 24 horas  -  

 Após diluição: 24 horas 48 horas 

Recomendações específicas para o 
preparo e armazenamento: 

- Armazenar sob refrigeração 

- Para reconstituir a medicação em pó, deixar o frasco - ampola 

convencional refrigerado de CANCIDAS® atingir a temperatura 

ambiente 

- Não utilizar diluentes que contenham glicose 

- Misturar delicadamente até que seja obtida uma solução 

transparente 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: não infundir com outros medicamentos 

Reações adversas: reação infusional (rash, rubor, prurido e edema facial), hipotensão, edema periférico, 

taquicardia, tremores, cefaleia 

Interações medicamentosas: Saccharomyces boulardii 

Monitorização: função hepática, reação durante a infusão 

Observações: 

- Pacientes em uso concomitante de indutor enzimático (rifampicina, carbamazepina, dexametasona, efavirez, 

nevirapina ou fenitoína) usar 70 miligramas uma vez ao dia 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação 

1. Up toDate. Caspofungin: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em 29 de agosto de 

2018 

2. Clinical Key.Caspofungin: Elsevier, 2018. Disponível em: https: // www.clinicalkey.com / pharmacology / . Acesso em: 29 de agosto de 

2018 

3. Dynamed. Caspofungin: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 

- 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 29 de agosto de 2018 

4. CANCIDAS® Caspofungina. Resp técnicoFernando C. Lemos – CRF - SP nº 16.243. Merck Sharp & Dohme Farmacêutica Ltda. 
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CANDICORT® 

Princípio ativo: Cetoconazol mais dipropionato de betametasona 

Classe terapêutica: antifúngico, anti-infeccioso mais corticosteroide 

Apresentação: pomada creme dermatológica - 20 miligramas mais 0,64 miligrama (30 gramas) 

Via e formas de administração: tópico 

Posologia (pediátrico e adulto): aplicar uma fina camada sobre a área afetada 1 - 2 vezes ao dia; máx.: 45 

gramas por semana 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: não foram encontradas reações adversas significativas 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: evolução do quadro 

Observações:  

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. CANDICORT® Cetoconazol mais dipropionato de betametasona. Responsável técnicoGabriela Mallmann - CRF - SP nº 30.138. Aché 

Laboratórios Farmacêuticos S.A. 
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CAPTOPRIL 

Princípio ativo: Captopril 

Classe terapêutica: inibidor da enzima conversora de angiotensina, anti - hipertensivo 

Apresentação:  

Comprimido - 12,5 miligramas, 25 miligramas e 50 miligramas 

Solução oral - 1 miligrama por mililitro e 4 miligramas por mililitro (25 mililitros) 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Neonatal: 

- Redução de pós - carga na IC por hipertensão 

Prematuros: dose inicial 0,01 miligrama por kg por dose VIA ORAL a cada 8 - 12 horas, dose usual 0,01 - 

0,05 miligramas por kg por dose VIA ORAL a cada 8 - 12 horas 

Termos: 

≤7 dias: dose inicial 0,01 miligrama por kg por dose VIA ORAL a cada 8 - 12 horas, dose usual 0,01 

- 0,05 miligramas por kg por dose VIA ORAL a cada 8 - 12 horas 

Maior que 7 dias: 0,05 - 0,1 miligrama por kg por dose VIA ORAL a cada 8 - 24 horas, máx.: 0,5 

miligramas por kg por dose VIA ORAL a cada 6 - 24 horas 

 

Pediatria: 

- Redução de pós - carga na IC por hipertensão 

Lactente: 0,1 - 0,3 miligrama por kg por dose VIA ORAL a cada 6 - 24 horas, dose usual 0,3 - 3,5 

miligramas por kg por dia VIA ORAL fracionadas a cada 6 - 12 horas; máx.: 6 miligramas por kg por dia 

 

Criança e adolescente: 0,3 - 0,5 miligrama por kg por dose VIA ORAL a cada 8 - 12 horas, dose usual 0,9 - 

3,9 miligramas por kg por dia VIA ORAL em dose fracionada ; máx.: 6 miligramas por kg por dia 

 

- Hipertensão 

Lactente: 0,05 - 0,3 miligrama por kg por dose VIA ORAL a cada 6 - 24 horas; máx.: 6 miligramas por kg 

por dia 

 

Criança e adolescente: 0,3 - 0,5 miligrama por kg por dose VIA ORAL a cada 8 horas; máx.: 6 miligramas 

por kg por dia dividia em três doses; máx.: 450 miligramas por dia 

 

Adulto: 

- Neuropatia diabética: 25 miligramas VIA ORAL três vezes ao dia 

 

- Insuficiência cardíaca por disfunção de ventrículo esquerdo pós IAM: dose inicial 6,25 miligramas VIA ORAL três 

vezes ao dia, dose alvo 50 miligramas VIA ORAL três vezes ao dia 

 

- Hipertensão: dose inicial 12,5 - 50 miligramas VIA ORAL 2 - 3 vezes ao dia; máx.: 450 miligramas por dia 

Ajuste renal:  
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Pediátrico:  

Baseado na dose usual 0,1 - 0,5 miligrama por kg por 

dose a cada 6 - 8 horas; máx.: 6 miligramas por kg 

por dia 

 

- TFG 10 - 50 mililitros por minuto por 1,73m²: 75% 

da dose 

- TFG menor que 10 mililitros por minuto por 1,73m²: 

50% da dose 

- Hemodiálise intermitente: 50% da dose 

- Diálise peritoneal: 50% da dose 

- Terapia de substituição renal contínua: 75% da dose 

Adulto: 

 

- ClCr 10 - 50 mililitros por minuto: 75% da dose a 

cada 12 - 18 horas 

- ClCr menor que 10 mililitros por minuto: 50% da dose 

a cada 24 horas 

- Hemodiálise intermitente: após 

- Diálise peritoneal: 75% da dose a cada 12 - 18 horas 

Reações adversas: hipotensão, angioedema, hipercalemia 

Interações medicamentosas: sacubitril, bromperidol 

Monitorização: pressão arterial, função renal, eletrólitos 

Observações:  

- Utilizar com cautela em pacientes neonatos (menor que 7 dias) devido as doses serem muito baixas 

- Administrar com estômago vazio 1 hora antes de se alimentar ou 2 horas após refeição 

- Risco potencial na gravidez (categoria D): interromper na gravidez 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Up to Date. Captopril: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em 29 de agosto de 

2018 

2. Clinical Key.Captopril: Elsevier, 2018. Disponível em: https: // www.clinicalkey.com / pharmacology / . Acesso em: 29 de agosto de 

2018 

3. Dynamed. Captopril: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 29 de agosto de 2018 
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CARBOLITIUM® 

Princípio ativo: Carbonato de lítio 

Classe terapêutica: antidepressivo, anti - maníaco 

Apresentação: comprimido revestido - 300 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria 

- Transtorno bipolar (criança ≥6 anos e adolescente) 

Menor que 30 kg: dose inicial 300 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia; máx.: menor que 23 kg 900 

miligramas por dia, ≥23 kg 40 miligramas por kg por dia 

 

≥30 kg: dose inicial 300 miligramas VIA ORAL três vezes ao dia; máx.: 40 miligramas por kg por dia 

 

Adulto: 

- Transtorno bipolar: dose inicial 300 miligramas VIA ORAL três vezes ao dia, dose usual 900 - 1800 miligramas 

por dia VIA ORAL em dose fracionada 3 - 4 vezes ao dia 

Ajuste renal:  

Pediátrico:  

- ClCr maior que 50 mililitros por minuto: sem 

necessidade de ajuste 

- ClCr 10 - 50 mililitros por minuto: 50 - 75% da dose 

- ClCr menor que 10 mililitros por minuto: 25 - 50% da 

dose 

- Hemodiálise intermitente: administrar após as 

sessões 

Adulto: 

 

- ClCr 30 - 89 mililitros por minuto: iniciar com dose 

baixas e titular com cautela 

 

- ClCr menor que 30 mililitros por minuto: evitar o uso 

Reações adversas: onda T anormal no ECG, transtorno depressivo do sistema nervoso central, hipercalcemia, 

hipotireoidismo, síndrome serotoninérgicas 

Interações medicamentosas: azul de metileno 

Monitorização: concentração sérica de lítio, função renal, eletrólitos, função tireoidiana 

Observações:  

- Monitorizar as concentrações séricas para determinar a dose apropriada para uma resposta clínica (eficácia e 

toxicidade):  

Quadro agudo de mania: 0,8 - 1,4 mEq por litro 

Manutenção: 0,6 - 1,2 mEq por litro 

Máx.: ≤1,4 mEq por litro 

- Associar com as refeições evita irritação gastrointestinal; manter aporte de sal e água e adequados 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; monitorizar níveis séricos no lactente; observar inquietação, fraqueza e 

hipotermia no lactente 

1. Up to Date. Lithium: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em 29 de agosto de 2018 

2. Clinical Key.Lithium: Elsevier, 2018. Disponível em: https: // www.clinicalkey.com / pharmacology / . Acesso em: 29 de agosto de 

2018 

3. Dynamed. Lithium: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 29 de agosto de 2018 
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4. CARBOLITIUM® Lítio. Responsável técnicoDra. Maria Benedita Pereira - CRF - SP nº 30.378. Eurofarma laboratórios S.A. 

CARDIZEM® 

Princípio ativo: Cloridrato de diltiazem 

Classe terapêutica: bloqueador de canais de cálcio não diidropiridina, antianginoso, anti - hipertensivo 

Apresentação:  

CARDIZEM SR®: cápsulas de liberação prolongada - 90 miligramas e 120 miligramas 

CARDIZEM®: comprimidos - 30 miligramas e 60 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria: 

- Hipertensão: 

Lactente e criança: liberação imediata: 1,5 - 2 miligramas por kg por dia VIA ORAL em dose fracionada 

3 - 4 vezes ao dia; máx.: 3,5 miligramas por kg por dia 

 

Adolescente: liberação imediata: 30 - 120 miligramas por dose VIA ORAL 3 - 4 vezes ao dia, dose usual 

180 - 360 miligramas por dia 

liberação prolongada: 120 - 300 miligramas por dia VIA ORAL em dose fracionada 2 

vezes ao dia 

 

Adulto: 

- Angina: liberação imediata: 30 miligramas VIA ORAL 4 vezes ao dia, dose usual 120 - 320 miligramas por dia 

VIA ORAL em dose fracionada 4 vezes ao dia 

 

- Hipertensão: liberação prolongada: dose inicial 60 - 120 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia; dose usual 

120 - 180 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste ou suplementação de dose 

Reações adversas: edema, cefaleia, alteração de ritmo cardíaco 

Interações medicamentosas: budesonida, domperidona, rifampicina 

Monitorização: pressão arterial, frequência cardíaca, função hepática 

Observações:  

- Administrar antes das refeições 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação 

1. Up to Date. Diltiazem: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em30 de agosto de 

2018 

2. Dynamed. Diltiazem: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 30 de agosto de 2018 

3. CARDIZEM® Diltiazem. Responsável técnicoDímitra Apostolopoulou – CRF - SP 08828. Boehringer Ingelheim do Brasil Quím. e Farm. 

Ltda. 
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CARVEDILOL 

Princípio ativo: Carvedilol 

Classe terapêutica: bloqueador beta - adrenérgico, anti - hipertensivo 

Apresentação:  

GENÉRICO: comprimido - 3,125 miligramas 

COREG®: 6,25 miligramas, 12,5 miligramas e 25 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria: 

- Insuficiência cardíaca (lactente, criança e adolescente ≤17 anos): dose inicial 0,075 - 0,08 miligrama por kg por 

dose VIA ORAL duas vezes ao dia, dose usual 0,3 - 0,75 miligrama por kg por dose VIA ORAL duas vezes ao dia; 

máx.: 50 miligramas por dia 

 

Adulto (≥18 anos): 

- Hipertensão: dose inicial 6,25 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia; máx.: 25 miligramas por dia 

 

- Insuficiência cardíaca: dose inicial 3,125 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia, dose alvo 25 - 50 miligramas 

por dia; máx.: menor que 85 kg - 25 miligramas duas vezes ao dia e maior que 85 kg - 50 miligramas duas vezes 

ao dia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: hipotensão, tontura, fatiga, hiperglicemia, ganho de peso 

Interações medicamentosas: beta - 2 agonista não seletivo 

Monitorização: frequência cardíaca, pressão cardíaca, função renal, função hepática 

Observações:  

- Administrar nas refeições diminuiu o risco de hipotensão ortostática 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Up to Date. Carvedilol: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em 30 de agosto de 

2018 

2. Dynamed. Carvedilol: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 30 de agosto de 2018 

3. Taketomo C.K., Hodding, J.H., Kraus D.M. Pediatric Dosage Handbook, 14th ed. Hudson, Ohio, Lexi - Comp, Inc.; 2007 - 2008: 293 - 

298 

4. Lexicomp Carvedilol: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 04 de setembro de 

2018 
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CATAFLAM® 

Princípio ativo: Diclofenaco de potássio 

Classe terapêutica: anti-inflamatório não - esteroidal 

Apresentação: drágeas - 50 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria: 

- Artrite juvenil idiopática: 2 - 3 miligramas por kg por dia VIA ORAL em dose fracionada 2 - 4 vezes ao dia; 

máx.: 150 miligramas por dia 

 

Adulto: 

- Osteoartrite, dor, dismenorreia: dose inicial (opcional) de 100 miligramas, seguido por 50 miligramas VIA ORAL 

2 - 3 vezes ao dia 

 

- Artrite reumatóide: 50 miligramas VIA ORAL 3-4 vezes ao dia 

Ajuste renal: se TFG 30 - 60 mililitros por minuto por 1,73 m² descontinua e temporariamente; se TFG menor 

que 30 mililitros por minuto por 1,73m² evitar o uso 

Reações adversas: edema, cefaleia, tontura, constipação, dor abdominal, dispepsia, diarreia 

Interações medicamentosas: anti-inflamatórios COX - 2 seletivo  

Monitorização: hemograma, edema, função hepática, função renal, efeitos gastrointestinais 

Observações:  

- Contraindicado para pacientes que serão submetido à revascularização cardíaca 

- Contraindicado para pacientes com insuficiência cardíaca grave, úlceras e sangramentos gastrointestinais 

- Administrar nas refeições para minimizar os efeitos gastrointestinais 

- Risco potencial na gravidez: ao 1º e 2º trimestres este medicamento pertence à categoria de risco de gravidez 

C; a partir do 3º trimestre este medicamento pertence à categoria de risco de gravidez D 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Up to Date. Diclofenac: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em 30 de agosto de 

2018 

2. Micromedex. Diclofenac: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 30 de agosto de 2018 

6. CATAFLAM®. Diclofenado. Responsável técnico Flavia Regina Pegorer - CRF - SP 18.150. Novartis Biociências S.A. 
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CEBRALAT® 

Princípio ativo: Cilostazol 

Classe terapêutica: antitrombótico, antiplaquetário, Inibidor da enzima fosfodiesterase - 3 

Apresentação: comprimido - 50 miligramas e 100 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Adulto: 

- Claudicação intermitente: 100 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 

 

- Prevenção secundária de AVC não cardioembólico: 100 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste ou dose suplementar 

Reações adversas: cefaleia, diarreia, anormalidades nas dejeções 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: hemograma, melhora dos sintomas 

Observações:  

- Contraindicado a pacientes com insuficiência cardíaca de qualquer severidade 

- Administrar 30 minutos antes e 2 horas após as refeições 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Up to Date. Cilostazol: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em 30 de agosto de 

2018 

2. Micromedex. Cilostazol: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 17 de agosto de 2018 

3. CEBRALAT® Cilostazol. Responsável técnicoCintia Delphino de Andrade – CRF - SP nº: 25.125. Libbs Farmacêutica LTDA. 
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CEFEPIME 

Princípio ativo: Cloridrato de cefepima 

Classe terapêutica: cefalosporina de 4ª geração 

Apresentação: pó liofilizado para solução injetável - 1 grama e 2 gramas 

Via e formas de administração: intramuscular ou ENDOVENOSO 

Posologia:  

 

Neonatal: 

- Dose usual para infecções suscetíveis: 

Leve a moderada: 30 miligramas por kg por dose INTRAMUSCULAR ou ENDOVENOSO a cada 12 horas 

Severa (meningite, pseudomonas): 

 

Menor que 1 kg: 

0 - 14 dias: 50 miligramas por kg por dose INTRAMUSCULAR ou ENDOVENOSO a cada 12 horas 

≥15 dias: 50 miligramas por kg por dose INTRAMUSCULAR ou ENDOVENOSO a cada 8 horas 

1 - 2 kg: 

0 - 7 dias: 50 miligramas por kg por dose INTRAMUSCULAR ou ENDOVENOSO a cada 12 horas 

≥8 dias: 50 miligramas por kg por dose INTRAMUSCULAR ou ENDOVENOSO a cada 8 horas 

Maior que 2 kg: 50 miligramas por kg por dose INTRAMUSCULAR ou ENDOVENOSO a cada 8 horas 

 

Pediatria 

- Dose usual para infecções suscetíveis: 

Leve a moderada: 50 miligramas por kg por dose INTRAMUSCULAR ou ENDOVENOSO a cada 12 horas; 

máx.: 2000 miligramas por dose 

Severa: 50 miligramas por kg por dose INTRAMUSCULAR ou ENDOVENOSO a cada 8 - 12 horas; máx.: 

2000 miligramas por dose 

 

Adulto 

- Neutropenia febril: 2 gramas ENDOVENOSO a cada 8 horas 

 

- Infecção intra - abdominal: 2 gramas ENDOVENOSO a cada 8 - 12 horas 

 

- Pneumonia: 1 - 2 gramas ENDOVENOSO 8 - 12 horas 

 

- Infecção em pele: 2 gramas ENDOVENOSO a cada 12 horas 

 

- Infecção trato urinário: 0,5 - 1 grama INTRAMUSCULAR ou ENDOVENOSO a cada 12 horas (leve a moderado) 

ou 2 gramas ENDOVENOSO a cada 12 horas (severa) 
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Ajuste renal:  

Adulto: 

Clearence de creatinina 

(mililitro por minuto) 
Doses recomendada 

Maior que 60 (dose normal 

recomendada) 

500 miligramas a 

cada 12 horas 

1 grama a cada 

12 horas 

2 gramas a cada 

horas 

2 gramas a cada 

8 horas 

30 - 60 
500 miligramas a 

cada 24 horas 

1 grama a cada 

24 horas 

2 gramas a cada 

24 horas 

2 gramas a cada 

12 horas 

11 - 29 
500 miligramas a 

cada 24 horas 

500 miligramas a 

cada 24 horas 

1 grama a cada 4 

horas 

2 gramas a cada 

24 horas 

Menor que 11 
250 miligramas a 

cada 24 horas 

250 miligramas a 

cada 24 horas 

500 miligramas a 

cada 24 horas 

1 grama a cada 

24 horas 

 

- Hemodiálise intermitente: administrar após as sessões, dose inicial 1 grama ENDOVENOSO dose única, seguindo 

0,5 - 1 grama ENDOVENOSO a cada 24 horas ou 1 - 2 gramas ENDOVENOSO a cada 48 - 72 horas ou 2 gramas 

ENDOVENOSO 3 vezes na semana nos dias de sessão 

 

- Diálise peritoneal: administrar a dose recomendada a cada 48 horas 

- CVVH: dose de carga de 2 gramas ENDOVENOSO, seguida de 1 - 2 gramas a cada 12 horas 

- CVVHDF: dose de ataque 2 gramas ENDOVENOSO seguido por 1 grama ENDOVENOSO a cada 8 horas ou 2 

gramas ENDOVENOSO a cada 12 horas 

 

Pediatria (alternativo): dose baseada em 50 miligramas por kg por dose em dose fracionada a cada 8 - 12 

horas 

 

- TFG 10 - 50 mililitros por minuto por 1,73 m²: 50 miligramas por kg por dose a cada 24 horas 

- TFG menor que 10 mililitros por minuto por 1,73 m²: 50 miligramas por kg por dose a cada 48 horas 

- Hemodiálise intermitente: 50 miligramas por kg por dose a cada 24 horas 

- Diálise peritoneal: 50 miligramas por kg por dose a cada 24 horas 

- Terapia de substituição renal contínua: 50 miligramas por kg por dose a cada 12 horas 

Tempo de administração:  

 

ENDOVENOSO direto - 3 - 5 minutos (em concentrações finais de  40-100 miligramas por mililitro para infecções 

graves);  

 

ENDOVENOSO infusão: maior que 30 minutos 

Soluções e 
volumes 
compatíveis: 

Reconstituição:  

 

- INTRAMUSCULAR : água para injeção, SF0,9%, SG5% - 3 mililitros (volume final 4,4 

mililitros) (1 grama) e 6,2 mililitros (2 gramas) 

 

- ENDOVENOSO : água para injeção, SF0,9%, SG5% - 10 mililitros (volume final 11,4 

mililitros [1 grama] e 12,8 mililitros [2 gramas]) 
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Diluição: SF0,9%, SG5%, RL - 25 - 2000 mililitros (1 - 40 miligramas por mililitro) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  
(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  
(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: 24 horas 72 horas 

 Após diluição: 24 horas 72 horas 

Recomendações específicas para o 
preparo e armazenamento: 

- Quando administrar 2 gramas via INTRAMUSCULAR, deve ser 

fracionadas a dose e administrado em mais de um local 

- Após a preparação da solução injetável, sua cor pode variar de 

incolor a âmbar 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 
mesmo horário ou misturados:  

Reações adversas: reação de hipersensibilidade, elevação do RNI, neurotoxicidade, flebite 

Interações medicamentosas: dipirona 

Monitorização: melhora do quadro, função renal, local de infusão, alterações neurológicas 

Observações: 

- Em administração INTRAMUSCULAR realizar injeção profunda e lenta em massa muscular grande 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Up toDate. Cefepime: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em 30 de agosto de 

2018 

2. Micromedex. Cefepime: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 30 de agosto de 2018 

3. Taketomo C.K., Hodding, J.H., Kraus D.M. Pediatric Dosage Handbook, 14th ed. Hudson, Ohio, Lexi - Comp, Inc.; 2007 - 2008: 306 - 

308 

4. CEMAX® Cefepime. Responsável técnico: Rafael Nunes Princesval CRF - RJ nº 17295. Instituto Biochimico Ind. Farm. Ltda. 
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CEFUROXIMA / AXETILCEFUROXIMA 

Princípio ativo:  

ZINACEF®: Cefuroxima sódica 

ZINNAT®: Axetilcefuroxima 

Classe terapêutica: anti-infeccioso por cefalosporina de 2ª geração 
Apresentação:  

ZINACEF®: pó liofilizado para solução injetável - 750 miligramas 

ZINNAT®: comprimido revestido - 250 miligramas e 500 miligramas 

ZINNAT®: pó para suspensão oral - 250 miligramas por mililitro (50 mililitros) 

Via e formas de administração:  

ZINACEF®: ENDOVENOSO ou intramuscular 

ZINNAT®: oral 

Posologia: axetilcefuroxima comprimidos revestidos e suspensão oral não são bioequivalentes e não podem ser 

substituídos numa base de miligrama por miligrama 

 

Neonatal: 

- Dosagem geral, infecção suscetível: ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR  

 

Peso corporal Idade pós natal Dose 

Menor que 1 kg 
≤14 dias 50 miligramas por kg por dose a cada 12 horas 

15 - 28 dias 50 miligramas por kg por dose a cada 8 - 12 horas 

1 - 2 kg 
≤7 dias 50 miligramas por kg por dose a cada 12 horas 

8 - 28 dias 50 miligramas por kg por dose a cada 8 - 12 horas 

Maior que 2 kg 
≤7 dias 50 miligramas por kg por dose a cada 12 horas 

8 - 28 dias 50 miligramas por kg por dose a cada 8 horas 

 

Pediatria:  

- Dosagem geral, infecção suscetível (lactente, criança e adolescente): 

 

Infecção leve a moderada: 

 

Oral: 20 - 30 miligramas por kg por dia em dose fracionada duas vezes ao dia; máx.: 500 miligramas por 

dose 

INTRAMUSCULAR ou ENDOVENOSO : 75 - 100 miligramas por kg por dia em dose fracionada três vezes 

ao dia; máx.: 1.500 miligramas por dose 

 

Infecção grave: 100 - 200 miligramas por kg por dia em dose fracionadas INTRAMUSCULAR ou 

ENDOVENOSO 3 - 4 vezes ao dia; máx.: 1.500 miligramas por dose 

 

 - Infecção óssea e articular (lactente ≥3 meses, criança e adolescente): 50 miligramas por kg por dose 

INTRAMUSCULAR ou ENDOVENOSO a cada 8 horas; máx.: 1.500 miligramas por dose 

 

- Bronquite crônica; exacerbações agudas (adolescente): 250 - 500 miligramas (comprimido) VIA ORAL a cada 
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12 horas por 10 dias 

 

- Impetigo (lactente ≥ 3 meses e criança): 15 miligramas por kg por dose (suspensão oral) VIA ORAL duas vezes 

ao dia por 10 dias; máx.: 500 miligramas por dose 

 

- Infecção intra- abdominal complicada, adquirida na comunidade (lactente, criança e adolescente): 150 

miligramas por kg por dia ENDOVENOSO em dose fracionada a cada 6 - 8 horas; máx.: 1.500 miligramas por 

dose 

 

- Otite média aguda (lactente ≥ 3 meses e criança): 

 

Suspensão oral: 15 miligramas por kg por dose VIA ORAL duas vezes ao dia por 10 dias; máx.: 500 

miligramas por dose 

 

Comprimidos: 250 miligramas VIA ORAL duas vezes por dia durante 10 dias 

 

*A duração da terapia é variável e depende da idade: se 6 meses a 2 anos de idade ou sintomas graves 

(qualquer idade)recomenda-se 10 dias; se 2 - 5 anos com sintomas leves a moderados, 7 dias; se ≥6 anos 

com sintomas leves a moderados, 5 - 7 dias 

 

- Faringite por amigdalite: 

 

Lactente ≥3 meses e criança: 10 miligramas por kg por dose (suspensão oral) VIA ORAL duas vezes ao dia 

por 10 dias; máx.: 250 miligramas por dose 

 

Adolescente: 250 miligramas (comprimidos) VIA ORAL duas vezes por dia durante 10 dias 

 

- Pneumonia bacteriana (HIV - positivo) (lactente e criança): 35 - 50 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO 

três vezes ao dia;máx.: 2.000 miligramas por dose 

 

- Sinusite: 

 

Lactente ≥3 meses e criança: 

 

Suspensão oral: 15 miligramas por kg por dose VIA ORAL duas vezes ao dia por 10 dias; máx.: 500 

miligramas por dose 

 

Comprimido: 250 miligramas VIA ORAL duas vezes por dia durante 10 dias 

 

Adolescente: 250 miligramas (comprimido) VIA ORAL duas vezes por dia durante 10 dias 

 

- Infecções da pele e da estrutura da pele, não complicadas (adolescente): 250 - 500 miligramas (comprimido) 

VIA ORAL duas vezes por dia durante 10 dias 
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- Infecção do trato urinário, não complicada: 

 

Lactente e criança 2 - 24 meses: 10 - 15 miligramas por kg por dose (suspensão oral) VIA ORAL duas vezes 

ao dia 

 

Criança maior que 24 meses (doença moderada a grave [possível pielonefrite]): 20 - 30 miligramas por kg por 

dia (suspensão oral) VIA ORAL em dose fracionada duas vezes ao dia; máx.: 500 miligramas por dose 

 

Adolescente: 250 miligramas (comprimido) VIA ORAL duas vezes por dia durante 7 - 10 dias 

 

Adulto: 

- Sinusite maxilar bacteriana aguda: 250 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia por 10 dias 

 

- Infecções ósseas e articulares: 1,5 grama INTRAMUSCULAR ou ENDOVENOSO a cada 8 horas 

 

- Exacerbações bacterianas agudas de bronquite crônica: 

 

ORAL: 250 - 500 miligramas a cada 12 horas por 10 dias 

 

ENDOVENOSO : 500 - 750 miligramas a cada 8 horas (terapia completa com dosagem oral) 

 

- Infecção intra - abdominal, complicada, adquirida na comunidade, de leve a moderada (em combinação com 

metronidazol) (off-label): 1,5 grama ENDOVENOSO a cada 8 horas por 4 - 7 dias (desde a fonte controlada) 

 

- Faringite por amigdalite: 250 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia por 10 dias 

 

- Pneumonia adquirida na comunidade: 

 

ORAL (off-label): 500 miligramas duas vezes ao dia por um período mínimo de 5 dias (os pacientes devem 

ficar afebris por ≥48 horas e clinicamente estáveis antes de interromper a terapia) 

 

 INTRAMUSCULAR ou ENDOVENOSO : 750 miligramas a cada 8 horas; ou 1,5 grama a cada 8 horas 

(considerada em pacientes hospitalizados, especialmente se bacterêmica) 

 

- Infecções graves ou complicadas: 1,5 grama ENDOVENOSO a cada 8 horas (até 1,5 grama a cada 6 horas em 

infecções graves) 

 

- Infecção da pele por estrutura da pele, não complicada: 

 

ORAL: 250 - 500 miligramas a cada 12 horas por 10 dias 

 

INTRAMUSCULAR ou ENDOVENOSO : 750 miligramas a cada 8 horas 

 

- Infecção do trato urinário, não complicada: 
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ORAL: 250 miligramas duas vezes ao dia por 7 - 10 dias 

 

INTRAMUSCULAR ou ENDOVENOSO : 750 miligramas a cada 8 horas 

Ajuste renal:  

 

Pediatria: 

 

ORAL: baseiam - se em doses de 30 miligramas por kg 

por dia fracionadas a cada 12 horas 

 

- TFG 10 - 29 mililitros por minuto por 1,73 m²: 15 

miligramas por kg por dose a cada 12 horas 

 

- TFG menor que 10 mililitros por minuto por 1,73 m²: 

15 miligramas por kg por dose a cada 24 horas 

 

- Hemodiálise intermitente: 15 miligramas por kg por 

dose a cada 24 horas 

 

- Diálise peritoneal: 15 miligramas por kg por dose a 

cada 24 horas 

 

ENDOVENOSO: baseadas em doses de 75 - 150 

miligramas por kg por dia fracionadas a cada 8 horas 

 

- TFG 10 - 29 mililitros por minuto por 1,73 m²: 25 - 50 

miligramas por kg por dose a cada 12 horas 

 

- TFG menor que 10 mililitros por minuto por 1,73 m²: 

25 - 50 miligramas por kg por dose a cada 24 horas 

 

- Hemodiálise intermitente: 25 - 50 miligramas por kg 

por dose a cada 24 horas 

 

- Diálise peritoneal: 25 - 50 miligramas por kg por dose 

a cada 24 horas 

 

- Terapia de substituição renal contínua: 25 - 50 

miligramas por kg por dose a cada 8 horas 

Adulto: 

 

ORAL: 

 

- ClCr 10 a menor que 30 mililitros por minuto: dose 

recomendada com base na indicação a cada 24 horas 

 

- ClCr menor que 10 mililitros por minuto: dose 

recomendada com base na indicação a cada 48 horas 

 

- Hemodiálise intermitente: dose adicional ao final de 

cada sessão 

 

ENDOVENOSO: 

 

- ClCr 10 - 20 mililitros por minuto: dose recomendada 

com base na indicação a cada 12 horas 

 

- ClCr menor que 10 mililitros por minuto: dose 

recomendada com base na indicação a cada 24 horas 

 

- Hemodiálise intermitente: dose adicional ao final da 

sessão 

 

- Diálise peritoneal:dose completa a cada 24 horas 

 

- Terapia de substituição renal contínua: 1 grama a 

cada 12 horas 

 Tempo de administração: ENDOVENOSO direto 3 - 5 minutos; infusão ENDOVENOSA 15 - 60 minutos 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição:  

ENDOVENOSO: água para injeção - 8,3 mililitros (C.: 90 miligramas 

por mililitro) 
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 INTRAMUSCULAR : água para injeção - 3 mililitros (C.: 250 

miligramas por mililitro) 

 

Diluição: SF0,9%, SG5%, RL - (C.: 30 - 125 miligramas por mililitro; 

quando restrição hídrica 137 miligramas por mililitro) 

Estabilidade: 

 
Temperatura ambiente  

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: 
5 horas ( INTRAMUSCULAR ) 

24 horas ( ENDOVENOSO ) 
48 horas 

 Após diluição: 24 horas 24 horas 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

ORAL: a suspensão deve ser administrada com alimentos, 

agitando bem antes de usar. Os comprimidos podem ser 

administrados com ou sem alimentos, sendo que com 

alimentos diminui o desconforto gastrointestinal 

 

PARENTERAL: 

 

- Intramuscular: injete em massa muscular grande profunda, 

como glúteo ou parte lateral da coxa; agitando a solução 

reconstituída anteriormente a administração. Não aplicar mais 

do que 750 miligramas em um local intramuscular 

 

- ENDOVENOSO: se um aminoglicosídeo for administrado 

concomitantemente com cefuroxima, os medicamentos devem 

ser administrados em acesso separados 

 

- Se a solução reconstituída ou diluída for congelada, não volte 

a congelar após o descongelamento 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: cisatracúrio, vancomicina 

Reações adversas: diarreia, flebite 

Interações medicamentosas: antagonistas dos receptores de histamina - H2, inibidores da bomba de prótons,  

Monitorização: funções renal e hepática, hemograma,firequencia intertinal, tempo de protrombina, sinais e 

sintomas de anafilaxia durante a primeira dose, local de infusão 

Observações: 

- SUSPENSÃO ORAL: após a suspensão ser reconstituída permanece estável durante 10 dias a 2 - 8°C 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Cefuroxime: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 07 de novembro de 2018 
2. Dynamed. Cefuroxime: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 07 de novembro de 2018 

3. Up to Date. Cefuroxime: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 07 de novembro

 de 2018 

4. ZINACEF®. Cefuroxima. Responsável técnico Edinilson da Silva Oliveira CRF - RJ N°: 18875. GlaxoSmithKline Brasil Ltda. 

5. ZINNAT®. Axetilcefuroxima. Responsável técnico Edinilson da Silva Oliveira CRF - RJ N°: 18875. GlaxoSmithKline Brasil Ltda. 
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CELESTONE® / CELESTONE® SOLUSPAN 

Princípio ativo:  

CELESTONE®: Fosfato dissódico de betametasona 

CELESTONE® SOLUSPAN: Acetato de betametasona e fosfato dissódico de betametasona 

Classe terapêutica: corticosteróide 

Apresentação:  

CELESTONE®: solução injetável - 5,3 miligramas por mililitro (1 mililitro) 

CELESTONE® SOLUSPAN: suspensão injetável - 3 miligramas por mililitro mais 3,945 miligramas por mililitro (1 

mililitro) 

Via e formas de administração:  

CELESTONE®: ENDOVENOSO, intramuscular, intra - articular, intralesional ou tecidos moles 

CELESTONE® SOLUSPAN: intramuscular, intra - articular, periarticular, instrabúrsica, intradérmica, intralesional e 

em tecidos moles 

Posologia:  

CELESTONE®: cada mililitro equivalente a 4 miligramas de betametasona 

CELESTONE® SOLUSPAN: cada mililitro contém equivalente a 3 miligramas de betametasona 

 

Pediatria 

- Condições inflamatórias e alérgicas: 0,02 - 0,3 miligrama por kg por dia (0,6 - 9 miligramas por m² por dia) 

INTRAMUSCULAR em dose fracionada 3 - 4 vezes ao dia 

 

- Edema cerebral: 2 - 4 miligramas ENDOVENOSO quatro vezes ao dia; máx.: 16 miligramas por dia 

- Rejeição transplante de rim: 60 miligramas ENDOVENOSO infusão contínua nas primeiras 24 horas 

- Reações transfusionais de sangue: 4 - 8 miligramas ENDOVENOSO antes da transfusão; máx.: 32 miligramas 

por dia 

 

Adulto 

- Condições inflamatórias e alérgicas: 0,25 - 9 miligramas por dia INTRAMUSCULAR  

- CELESTONE® SOLUSPAN: 1 - 2 ampolas INTRAMUSCULAR  

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Tempo de administração: ENDOVENOSO direto; infusão lenta gota - a - gota 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição: CELESTONE®: SF0,9%, SG5% (100 mililitros) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 

 Após diluição: - - 

Recomendações específicas para o preparo e 

armazenamento: 

- CELESTONE® SOLUSPAN: não deve ser administrado 

via ENDOVENOSO 

- CELESTONE® SOLUSPAN: agite antes de usar 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados:  
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Reações adversas: insônia, ansiedade, dispepsia, aumento de apetite, síndrome de cushing,  

Interações medicamentosas: fenobarbital, fenitoína, rifampicina 

Monitorização: pressão intraocular (uso maior que 6semanas), peso, crescimento (pediatria), pressão arterial, 

glicemia, eletrólitos 

Observações: 

- A administração por via intramuscular deve ser profunda e em músculos grandes para evitar atrofia local do 

tecido 

- Embora possa ser administrado por várias vias, recomenda-se o uso por via ENDOVENOSA em casos de 

emergência 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Up to Date. Betamethasone : Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em 30 de agosto 

de 2018 

2. Micromedex. Betamethasone : IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 30 de agosto de 2018 

3. CELESTONE® SOLUSPAN: Acetato de betametasona mais fosfato dissódico de betametasona. Responsável técnico Fernando Costa 

Oliveira - CRF - GO nº 5.220. Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.A 

4. CELESTONE®: Fosfato dissódico de betametasona. Responsável técnico Fernando Costa Oliveira - CRF - GO nº 5.220. Brainfarma 

Indústria Química e Farmacêutica S.A 
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CELLCEPT® 

Princípio ativo: Micofenolato de mofetila 

Classe terapêutica: imunossupressor 

Apresentação: comprimido revestido - 500 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria: 

- Transplante renal (lactente ≥3 meses, criança e adolescente):  

 

Área de superfície corporal 1,25 m2 a 1,50 m2 : 750 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia; máx.: 1,5 grama ao 

dia 

 

Área de superfície corporal maior que 1,5 m2: 1 grama VIA ORAL duas vezes ao dia; máx.: 2 gramas ao dia 

 

- Síndrome Nefrótica : 600 miligramas por m2 a dose VIA ORAL duas vezes ao dia por pelo menos 12 meses;  

máx.: 2 gramas ao dia 

 

Adulto: 

- Hepatite autoimune: 500 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia, dose usual 1,5 - 2 gramas por dia 

 

- Transplante cardíaco, pulmonar, renal ou hepático: dose inicial 1 - 1,5 grama VIA ORAL duas vezes ao dia 

 

- Nefrite lúpica (off-label): indução 1 - 3 gramas VIA ORAL uma vez ao dia; manutenção 0,5 - 3 gramas VIA ORAL 

ao dia 

Ajuste renal: TFG menor que 25 mililitros por minuto por 1,73 m², doses maior que 1 grama administradas duas 

vezes ao dia devem ser evitadas (não é necessário ajuste em pacientes pós transplantes renal apresentando 

função tardia do enxerto) 

Reações adversas: hipertensão, hipotensão, edema, dor, hiperglicemia, hipercolesterolemia  

Interações medicamentosas: colestiramina, rifampicina,  

 Monitorização: hemograma, funções renal e hepática, sinais e sintomas de rejeição, sinais e sintomas de 

infecção, alterações neurológicas 

Observações:  

- Risco potencial na gravidez (categoria X) 

- Uso criterioso durante a amamentação 

1. Up to Date. Mycophenolate mofetil: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em 30 de 

agosto de 2018 

2. Micromedex. Mycophenolate mofetil: IBM corporation, 2018. Disponível em: http: // www.micromedexsolutions.com / micromedex2 / 

librarian / CS por C56EC1 / ND_PR / evidencexpert / ND_P / evidencexpert / DUPLICATIONSHIELDSYNC / 

554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.HomePage?navit

em=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 30 de agosto de 2018 

3. CELLCEPT® Micofenolato de mofetila. Responsável técnico Tatiana Tsiomis Díaz - CRF - RJ n º 6942. Produtos Roche Químicos e 

Farmacêuticos S.A 
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CERUMIN® 

Princípio ativo: Borato de hidroxiquinolina e trolamina  

Classe terapêutica: removedores de secreção do conduto auditivo externo 

Apresentação: solução otológica - 0,4 miligrama por mililitro mais 140 miligramas por mililitro (8 mililitros) 

 Via e formas de administração: otológica 

Posologia: contém 4,5 miligramas de trolamina por gota 

 

Pediatria e adulto: 

 - Remoção da rolha de cerume: 5 gotas no ouvido afetado três vezes ao dia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: não foram encontradas reações adversas significativas 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

 Monitorização: melhora do quadro 

Observações:  

 - Após aberto, válido por 28 dias 

 - Armazenar em temperatura ambiente 

 - A aplicação deve ser feita com a pessoa deitada com o ouvido afetado para cima. Esta posição deve ser 

mantida por 5 minutos para facilitar a penetração do produto 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. CERUMIN® Borato de hidroxiquinolina mais trolamina. Responsável técnicoTatiana Torres Pubill – CRF - SP N° 41.752. Novartis 

Biociências S.A 
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CETOCONAZOL 

Princípio ativo: Cetoconazol 

Classe terapêutica: antifúngico 

Apresentação:  

NIZORAL®: creme tubo - 20 miligramas por grama (30 gramas) 

CETOCONAZOL: comprimido - 200 miligramas 

Via e formas de administração:  

NIZORAL®: tópico externo 

CETOCONAZOL: oral 

Posologia:  

 

Pediatria: 

- Infecções fúngicas (criança ≥2 anos e adolescente): 3,3 - 6,6 miligramas por kg por dia VIA ORAL uma vez ao 

dia; máx.: 400 miligramas por dia 

 

Adulto: 

- Dermatite seborréica: aplicar na área afetada duas vezes ao dia por quatro semanas ou até que a resposta clínica 

seja notada 

 

- Tinea corporis, tinea cruris, tinea pedis e tinea versicolor: aplique à área circundante afetada uma vez por dia 

 

- Infecções fúngicas (sistêmicas): 200 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia, aumentando para 400 miligramas 

uma vez por dia se a resposta for insuficiente 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

 

Ajuste hepático: usar com extrema cautela devido aos riscos de hepatotoxicidade, sendo contraindicado quando 

doença hepática aguda ou crônica 

 

* Hepatotoxicidade durante o tratamento: se TGP acima do limite máximo, 30% acima da linha de base ou se o 

paciente for sintomático, interrompa a terapia e obtenha o painel completo da função hepática. Após a 

normalização da função hepática, pode considerar - se a retomada da terapêutica se o benefício ultrapassar o risco 

Reações adversas: hepatotoxicidade,  

Interações medicamentosas: budesonide, diergotamina, domperidona, efavirenz, ergotamina, metadona, 

midazolam, nimodipino, rivaroxabana, Saccharomyces boulardii, sinvastatina, ticagrelor, vincristina,  

Monitorização: função hepática, evolução do quadro 

Observações: 

- Administrar comprimidos orais 2 horas antes dos antiácidos para evitar a diminuição da absorção devido ao pH 

elevado do conteúdo gástrico. Pacientes com acloridria devem administrar com líquido ácido (refrigerante) 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação, se medicamento de absorção sistêmica; preferir fluconazol 

1. Micromedex. Ketoconazole: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 08 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Ketoconazole: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 08 de outubro 

de 2018 

3. Dynamed. Ketoconazole: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 

- 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 08 de outubro de 2018 

4. Lexicomp Ketoconazole: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 08 de outubro de 

2018 

5. NIZORAL®. Cetoconazol. Responsável técnico: Marcos R Pereira - CRF - SP N°12.304. JANSSEN - CILAG FARMACÊUTICA LTDA. 

 



 

208 
 

CETOCONAZOL SHAMPOO 

Princípio ativo: Cetoconazol 

Classe terapêutica: antifúngico tópico 

Apresentação: frasco - 20 miligramas por grama (110 mililitros) 

Via e formas de administração: tópica 

Posologia:  

 

Pediatria (criança ≥12 anos e adolescente) e adulto: 

- Caspa (descamação e coceira): lavar o couro cabeludo a cada 3 - 4 dias  

 

- Dermatite seborréica: aplicar no couro cabeludo, deixar por 3 - 5 minutos; lavar 2 vezes na semana 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: sensação de queimação, alteração da textura do cabelo, cabelo seco 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: melhora do quadro, irritação da pele 

Observações:  

- Apenas para uso externo 

- Uso compatível com a amamentação (uso tópico) 

1. Up to Date. Ketoconazole : Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em 30 de agosto 

de 2018 

2. Micromedex. Ketoconazole : IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 30 de agosto de 2018 
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CICATENOL® 

Princípio ativo: Dexpantenol (vitamina B5) 

Classe terapêutica: outros produtos com ação na pele e mucosas 

Apresentação: pomada dermatológica - 50 miligramas por grama (30 gramas) 

Via e formas de administração: tópico 

Posologia:  

 

Pediatria e adulto: 

- Dermatoses menores: aplicar uma fina camada na área afetada 1 - 2 vezes ao dia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: não foram encontradas reações adversas significativas 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: melhora do quadro 

Observações:  

- Risco potencial na gravidez (categoria A) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Up to Date. Dexpanthenol : Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em 30 de agosto 

de 2018 

2. Micromedex. Dexpanthenol: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 30 de agosto de 2018 

3. CICATENOL® Dexpantenol. Responsável técnicoDr. Ronoel Caza de Dio – CRF - SP 19.710. EMS S/A 
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CILOXAN® 

Princípio ativo: Cloridrato de ciprofloxacino 

Classe terapêutica: fluroquinolona, anti-infeccioso 

Apresentação:  

CILOXAN®: pomada oftálmica - 3 miligramas por grama (3,5 gramas) 

CILOXAN®: solução oftálmica 3% - 3 miligramas por mililitro (5 mililitros) 

Via e formas de administração: tópico oftálmica 

Posologia:  

 

Pediatria e adulto: 

- Conjuntivite bacteriana: 

Pomada: criança ≥2 anos e adolescente: aplicar no saco conjuntival no olho afetado 3 vezes ao dia 

Solução: criança ≥1 ano e adolescente: 1 - 2 gotas dentro do saco conjuntival do olho afetado 

 

- Tratamento úlcera em córnea: até 2 gotas no saco conjuntival do olho afetado 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: depósito de cristais nos olhos 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: melhora do quadro 

Observações:  

- Evitar contato do aplicador com a superfície ocular ou qualquer outra 

- Lentes de contato devem ser removidas anteriormente a aplicação 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Up to Date. Ciprofloxacin (ophthalmic): Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em 30 

de agosto de 2018 

2. Micromedex. Ciprofloxacin (ophthalmic): IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 30 de agosto de 2018 
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CIPRAMIL® 

Princípio ativo: Bromidrato de citalopram 

Classe terapêutica: inibidor da recaptação seletiva de serotonina, antidepressivo 

Apresentação: comprimido revestido - 20 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria: 

- Transtorno depressivo: 

Criança 7 - ≤11 anos: dose inicial 10 miligramas por dia VIA ORAL uma vez ao dia; dose usual 20 - 40 

miligramas por dia 

Criança e adolescente ≥12 anos: dose inicial 20 miligramas por dia VIA ORAL uma vez ao dia; dose usual 

20 - 40 miligramas por dia 

 

- Transtorno obsessivo - compulsivo 

Criança 7 - ≤11 anos: dose inicial 5 - 10 miligramas por dia VIA ORAL uma vez ao dia; dose usual 10 - 40 

miligramas por dia 

Criança e adolescente ≥12 anos: dose inicial 10 - 20 miligramas por dia VIA ORAL uma vez ao dia; dose 

usual 10 - 40 miligramas por dia 

 

Adultos: 

- Transtorno depressivo: 

Menor que 60 anos: dose inicial 20 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia; máx.: 40 miligramas por dia 

≥60 anos: dose inicial 20 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia; máx.: 20 miligramas por dia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste; utilizar com cautela quando insuficiência renal 

Reações adversas: tontura, insônia, diaforese, náusea, xerostomia, prolongamento do intervalo QT (doses 

maior que 40 miligramas) 

Interações medicamentosas: fluconazol, hidroxicloroquina, linezolida, azul de metileno,  

Monitorização: ECG, eletrólitos, sinais e sintomas de arritmias, função hepática, sinais e sintomas de síndrome 

serotoninérgica, nível de consciência 

Observações:  

- Nos primeiros dias de uso há aumento do risco de pensamento e comportamento suicidas em criança, 

adolescente e jovens adultos (18 - 24 anos) com diagnóstico de transtorno depressivo maior e outras desordens 

psiquiátricas 

- Usar com cautela em pacientes com insuficiência hepática ,dose máxima recomendada 20 miligramas por dia 

- A titulação mais lenta da dose a cada 2 a 4 semanas pode minimizar o risco de ativação comportamental 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Up to Date. Citalopram: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em 30 de agosto de 

2018 

2. Micromedex. Citalopram: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 30 de agosto de 2018 

3. CIPRAMIL® Citalopram. Responsável técnico Dr. Ronoel Caza de Dio – CRF - SP 19.710. EMS S/A 
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CIPROFLOXACINO 

Princípio ativo: Cloridrato de ciprofloxacino 

Classe terapêutica: fluroquinolona, anti-infeccioso para uso sistêmico 

Apresentação:  

CIPRO® IV FLEXIBAG: solução para infusão 0,2% - 2 miligramas por mililitro (100 mililitros e 200 mililitros) 

CIPRO®: comprimido revestido - 500 miligramas 

CIPROFLOXACINO. INJETÁVEL: solução para infusão 0,2% - 2 miligramas por mililitro (100 mililitros e 200 

mililitros) 

CIPROFLOXACINO: comprimido revestido - 250 miligramas 

Via e formas de administração:  

CIPROFLOXACINO. INJETÁVEL, CIPRO® IV FLEXIBAG: ENDOVENOSO  

CIPROFLOXACINO, CIPRO®: oral  

Posologia: cada bolsa de Cipro® IV Flexibag de 100 mililitros de solução para infusão contém 200 miligramas de 

ciprofloxacino e a de 200 mililitros de solução para infusão contêm 400 miligramas de ciprofloxacino, ambos em 

SG5% 

 

Pediatria 

- Infecções suscetíveis (lactente, criança e adolescente) 

Leve a moderada: 10 miligramas por kg por dose VIA ORAL duas vezes ao dia; máx.: 500 miligramas por 

dose 

 

Severa: 15 - 20 miligramas por kg por dose VIA ORAL duas vezes ao dia; máx.: 750 miligramas por dose 

10 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 8 - 12 horas; máx.: 400 miligramas por dose 

 

- Fibrose cística (criança e adolescente) 

VIA ORAL: 20 miligramas por kg por dose a cada 12 horas; máx.: 1000 miligramas por dose 

ENDOVENOSO: 10 miligramas por kg por dose a cada 8 horas; máx.: 400 miligramas por dose 

 

- Endocardite, terapia empírica (criança e adolescente): 

VIA ORAL : 10 - 15 miligramas por kg por dose duas vezes ao dia; máx.: 750 miligramas por dose 

ENDOVENOSO: 10 - 15 miligramas por kg por dose duas vezes ao dia; máx.: 400 miligramas por dose 

 

- Infecção intra- abdominal  (lactente, criança e adolescente): 10 - 15 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO 

a cada 12 horas; máx.: 400 miligramas por dose 

 

- Mycobacterium Avium Complex, infecção disseminada em paciente HIV–positivo (lactente, criança e 

adolescente): 10 - 15 miligramas por kg por dose VIA ORAL duas vezes ao dia; máx.: 750 miligramas por dose 

 

- Pneumonia comunitária (Haemophilus influenza) (lactente maior que 3 meses e criança): 15 miligramas por kg 

por dose ENDOVENOSO a cada 12 horas 

 

- Infecção do trato urinário 

Cistite não complicada (adolescente ≥18 anos): 500 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 
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Complicada incluindo pielonefrite: 

Criança e adolescente: 10 - 20 miligramas por kg por dose VIA ORAL a cada 12 horas; máx.: 750 

miligramas por dose 

Adolescente ≥18 anos: 1000 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 

Criança e adolescente: 6 - 10 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 8 horas; máx.: 400 

miligramas por dose 

 

Adulto 

- Infecção intra- abdominal comunitária: 500 miligramas VIA ORAL a cada 12 horas ou 400 miligramas 

ENDOVENOSO a cada 12 horas 

 

- Pneumonia nasocomial, incluindo associada a ventilação (terapia empírica pra P. aeruginosa): 750 miligramas 

VIA ORAL a cada 12 horas ou 400 miligramas ENDOVENOSO a cada 8 horas 

 

- Infecção do trato urinário 

Cistite não complicada: 250 miligramas VIA ORAL a cada 12 horas 

 

Complicada incluindo pielonefrite: 500 miligramas VIA ORAL a cada 12 horas ou 400 miligramas 

ENDOVENOSO a cada 12 horas 

Ajuste renal:  

 

Pediátrico:  

- TFG 10 - 29 mililitros por minuto por 1,73 m²: 10 - 15 

miligramas por kg por dose VIA ORAL ou ENDOVENOSO a 

cada 18 horas 

 

- TFG menor que 10 mililitros por minuto por 1,73 m²: 10 

- 15 miligramas por kg por dose VIA ORAL ou 

ENDOVENOSO a cada 24 horas 

 

- Hemodiálise intermitente e diálise peritoneal: 

administrar após as sessões 10 - 15 miligramas por kg 

por dose VIA ORAL ou ENDOVENOSO a cada 24 horas 

Adulto: 

 

 via oral : 

- ClCr 30 - 50 mililitros por minuto: 250 - 500 

miligramas a cada 12 horas 

 

- ClCr 5 - 29 mililitros por minuto: 250 - 500 

miligramas a cada 18 horas 

 

- Hemodiálise intermitente e diálise peritoneal: 250 - 

500 miligramas a cada 24 horas após a sessão 

 

Via ENDOVENOSA: 

- ClCr 5 - 29 mililitros por minuto: 200 - 400 

miligramas a cada 18 - 24 horas 

 Tempo de administração: infusão lenta maior que 60 minutos 

Soluções e volumes compatíveis: 
Reconstituição: não se aplica 

Diluição: não se aplica 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 

 Após diluição: - - 
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Recomendações específicas para o preparo e 

armazenamento: 

- Por causa da fotossensibilidade da solução, retirar a 

bolsa da embalagem somente no momento do uso. Sua 

eficácia se mantém por 3 dias sob condições de luz natural 

 

- Para administração via sonda dissolver o comprimido em 

água, lavar a sonda antes e após a administração; parar o 

alimento 1 hora antes e reiniciar 2 horas após 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: não acrescentar outros medicamentos a bolsa 

Reações adversas: hipoglicemia, hiperglicemia, distúrbios de atenção, desorientação, agitação, comprometimento 

da memória, dellirium, ansiedade, tendinite, ruptura de tendão, neuropatia periférica, exacerbação da miastenia 

grave, flebite, cefaleia 

Interações medicamentosas: hidroxicloroquina 

Monitorização: glicemia, nível de consciência, funções renal e hepática, sinais e sintomas de tendinite, local de 

infusão 

Observações: 

- A preferência na administração oral é 2 horas após as refeições, mas pode ser realizada com a(s) refeição(ões) 

efeitos gastrointestinais presentes; O cálcio presente em uma dieta normal não interfere na absorção do 

medicamento 

- Cátions di - e trivalentes (encontrados no leite, iogurte e suplementos minerais) diminuem a absorção do 

ciprofloxacino; administrar 2 horas antes ou 6 horas após ingestão desses produtos 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação 

1. Up to Date. Ciprofloxacin : Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em 31 de agosto 

de 2018 

2. Micromedex. Ciprofloxacin : IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 31 de agosto de 2018 

3. Taketomo C.K., Hodding, J.H., Kraus D.M. Pediatric Dosage Handbook, 14th ed. Hudson, Ohio, Lexi - Comp, Inc.; 2007 - 2008: 357 - 

361 

4. CIPRO® IV Flexibag.Ciprofloxacino. Responsável Dra. Dirce Eiko Mimura CRF - SP n° 16532. Bayer Pharma AG 

5. CIPRO®Ciprofloxacino. Responsável técnicoDirce Eiko Mimura CRF - SP n° 16532. Bayer Pharma AG 

6. CIPROFLOXACINO. Responsável técnico Dr. Ronoel Caza de Dio CRF - SP 19.710. EMS S/A 
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CITONEURIN® 

Princípio ativo: Cianocobalamina (vitamina B12) 

Classe terapêutica: suplemento nutricional, vitaminas e minerais 

Apresentação: drágeas - 5.000 microgramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia: contém 5.000 microgramas de vitamina B12 (cianocobalamina), 100 miligramas de vitamina B6 

(cloridrato de piridoxina) e 100 miligramas de vitamina B1 (nitrato de tiamina) 

 

Neonatal: 

- Ingestão adequada: 0,4 micrograma por dia (aproximadamente 0,05 micrograma por kg por dia) VIA ORAL  

 

Pediatria: 

- Ingestão adequada 

1 - 3 anos: 0,9 micrograma por dia VIA ORAL  

4 - 8 anos: 1,2 micrograma por dia VIA ORAL  

9 - 13 anos: 1,8 micrograma por dia VIA ORAL  

Adolescente ≥14 anos: 2,4 microgramas por dia VIA ORAL  

 

Adultos: 

- Deficiência de vitamina B12: 500 - 2000 microgramas por dia VIA ORAL  

- Anemia perniciosa: 1000 - 2000 microgramas por dia VIA ORAL  

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: não foram encontradas reações adversas significativas 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: hemograma 

Observações:  

- Solúvel em água 

- Risco potencial na gravidez (categoria A) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Up to Date. Cyanocobalamin : Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em 31 de 

agosto de 2018 

2. Micromedex. Cyanocobalamin: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 31 de agosto de 2018 

3. Taketomo C.K., Hodding, J.H., Kraus D.M. Pediatric Dosage Handbook, 14th ed. Hudson, Ohio, Lexi - Comp, Inc.; 2007 - 2008: 413 - 

415 

4. CITONEURIN®Cianocobalamina. Responsável técnicoAlexandre Canellas de Souza CRF - RJ nº 23277. MERCK S.A. 
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CLARITIN® 
Princípio ativo:  

CLARITIN® e CLARITIN® Xarope: loratadina 

CLARITIN® D: loratadina mais sulfato de pseudoefedrina 

Classe terapêutica: Antihistamínico 

Apresentação:  

CLARITIN®: comprimido - 10 miligramas 

CLARITIN® XAROPE: solução oral xarope - 1 miligrama por mililitro (100 mililitros) 

CLARITIN® D: solução oral xarope - 1 miligrama por mililitro mais 12 miligramas por mililitro (60 mililitros) 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria: 

- Sintomas alérgicos por renite alérgica: 

CLARITIN®: criança 2 - 6 anos: 5 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 

CLARITIN®: criança ≥6 anos e adolescente: 10 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 

CLARITIN® D: criança ≥12 anos e adolescente: 5 miligramas mais 120 miligramas VIA ORAL a cada 12 

horas 

 

Adultos: 

- Sintomas alérgicos por renite alérgica:  

CLARITIN®: 10 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia ou 5 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia 

CLARITIN® D: 5 miligramas mais 120 miligramas VIA ORAL a cada 12 horas 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: cefaleia, tontura, ansiedade, fatiga 

Interações medicamentosas: ipratrópio, cloreto ou citrato de potássio, talidomida 

Monitorização: melhora do quadro 

Observações:  

- Utilizar com cautela em pacientes com diagnóstico de insuficiência renal 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Up to Date. Loratadine: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em 31 de agosto de 

2018 

2. Micromedex. Loratadine: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 31 de agosto de 2018 

3. Taketomo C.K., Hodding, J.H., Kraus D.M. Pediatric Dosage Handbook, 14th ed. Hudson, Ohio, Lexi - Comp, Inc.; 2007 - 2008: 959 - 

962 

4. CLARITIN®. Loratadina. Responsável técnicoDra. Dirce Eiko Mimura – CRF - SP n° 16532. Bayer S.A. 

5. CLARITIN® Xarope.Loratadina. Responsável técnico Dra. Dirce Eiko Mimura – CRF - SP n° 16532. Bayer S.A. 

6. CLARITIN® D.Loratadina e pseudoefedrina. Responsável técnico Dra. Dirce Eiko Mimura – CRF - SP n° 16532. Bayer S.A. 
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CLARITROMICINA 

Princípio ativo: Claritromicina 

Classe terapêutica: macrolídeo, anti-infeccioso 

Apresentação: comprimido - 500 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria: 

- Infecções leves a moderadas suscetíveis: 15 miligramas por kg por dia VIA ORAL em dose fracionada a cada 12 

horas; máx.: 500 miligramas por dose 

 

- Profilaxia para endocardite em pacientes submetidos a procedimentos odontológicos alérgicos a penicilinas: 15 

miligramas por kg VIA ORAL 30 - 60 minutos antes do procedimento; máx.: 500 miligramas 

 

- Helicobacter pylori: 20 miligramas por kg por dia VIA ORAL a cada 12 horas; máx.: 500 miligramas por dia 

 

Adultos: dose usual 250 - 500 miligramas VIA ORAL a cada 12 horas ou 1 grama VIA ORAL uma vez ao dia 

Ajuste renal:  

Pediátrico:  

- TFG 10 - 29 mililitros por minuto por 1,73 m²: 4 

miligramas por kg por dosea cada 12 horas 

 

- TFG menor que 10 mililitros por minuto por 1,73 

m²: 4 miligramas por kg por dose a cada 24 horas 

 

- Hemodiálise intermitente: após as sessões 4 

miligramas por kg por dose a cada 24 horas 

 

- Diálise peritoneal: 4 miligramas por kg por dose a 

cada 24 horas 

Adulto: 

 

- ClCr menor que 30 mililitros por minuto: diminuir 50% 

- Hemodiálise intermitente: após a sessão  

Reações adversas: insônia, cefaleia 

Interações medicamentosas: dihidroergotamina, domperidona, ergotamina, fluoxetina, hidroxoclororquina, 

cagrelor, vincristina 

Monitorização: hemograma, função renal, função hepática, melhora do quadro 

Observações:  

- Utilizar com cautela em pacientes com diagnóstico de doença coronariana 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação 

1. Up to Date. Clarithromycin: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em 31 de agosto 

de 2018 

2. Micromedex. Clarithromycin: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 31 de agosto de 2018 

3. Taketomo C.K., Hodding, J.H., Kraus D.M. Pediatric Dosage Handbook, 14th ed. Hudson, Ohio, Lexi - Comp, Inc.; 2007 - 2008: 375 - 

378 
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CLAVULIN® 

Princípio ativo: Amoxicilina e clavulanato de potássio 

Classe terapêutica: penicilina, anti-infeccioso 

Apresentação:  

CLAVULIN®INJETÁVEL: pó liofilizado para solução injetável - 500 miligramas mais 100 miligramas e 1000 

miligramas mais 200 miligramas 

CLAVULIN®SUSPENSÃO ORAL: pó para suspensão oral - 250 miligramas mais 62,50 miligramas por 5 mililitros 

(100 mililitros) 

CLAVULIN®: comprimido - 500 miligramas 

Via e formas de administração:  

CLAVULIN®INJETÁVEL: ENDOVENOSO 

CLAVULIN®SOLUÇÃO ORAL e CLAVULIN®: oral 

Posologia: dose baseada no componente amoxicilina 

 

Neonatal: infecções suscetíveis: 30 miligramas por kg por dia VIA ORAL a cada 12 horas (CLAVULIN® suspensão 

oral) 

 

Pediatria 

- Infecções suscetíveis 

Lactente menor que 3 meses: 30 miligramas por kg por dia VIA ORAL a cada 12 horas (CLAVULIN® 

suspensão oral) 

 

Lactente ≥3 meses, criança e adolescente: 

Leve a moderada 

Menor que 40 kg: 20 miligramas por kg por dia VIA ORAL em dose fracionada três vezes ao dia, 

OU 25 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia; máx.: 500 miligramas por dia 

 

≥40 kg: 500 miligramas VIA ORAL a cada 12 horas 

 

Severa 

Menor que 40 kg: 40 miligramas por kg por dia VIA ORAL em dose fracionada três vezes ao dia; 

máx.: 500 miligramas 

 

≥40 kg: 500 miligramas VIA ORAL a cada 8 horas 

 

Lactente menor que 3 meses: 25 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO a cada 12 horas 

 

Lactente ≥3 meses, criança e adolescente menor que 12 anos: 25 - 50 miligramas por kg por dia 

ENDOVENOSO a cada 8 horas 

 

- Infecções do trato urinário (lactente ≥2 meses e criança ≤ 2 anos): 20-40 miligramas por Kg dia VIA ORAL de 

amoxicilina fracionada em três doses 

 



 

219 
 

Adulto 

- Infecções suscetíveis: 250 miligramas VIA ORAL a cada 8 horas ou 500 miligramas a cada 8 - 12 horas OU 875 

miligramas a cada 12 horas 

 

- Adultos e criança ≥12 anos: 1 grama ENDOVENOSO a cada 8 horas 

Ajuste renal:  

 

Pediátrico:  

Infecções leves a moderadas: dose baseada em 20 - 40 

miligramas por kg por dia VIA ORAL fracionadas a cada 

8 horas ou 25 - 45 gramas por kg por dia fracionadas a 

cada 12 horas 

 

- TFG 10 - 29 mililitros por minuto por 1,73 m²: 8 - 20 

miligramas por kg por dose VIA ORAL a cada 12 horas 

 

- TFG menor que 10 mililitros por minuto por 1,73 m²: 8 

- 20 miligramas por kg por dose VIA ORAL a cada 24 

horas 

 

- Hemodiálise intermitente: 8 - 20 miligramas por kg 

por dose VIA ORAL a cada 24 horas, após a sessão 

 

- Diálise peritoneal: 8 - 20 miligramas por kg por dose 

VIA ORAL a cada 24 horas 

 

Infecções severas: dose baseada em 80 - 90 miligramas 

por kg por dia VIA ORAL fracionadas a cada 12 horas 

- ClCr 10 - 29 mililitros por minuto por 1,73 m²: 20 

miligramas por kg por dose VIA ORAL a cada 12 horas 

 

- ClCr menor que 10 mililitros por minuto por 1,73 m²: 

20 miligramas por kg por dose VIA ORAL a cada 24 

horas 

 

- Hemodiálise 20 miligramas por kg por dose VIA 

ORAL a cada 24 horas, após a sessão 

 

- Diálise peritoneal: 20 miligramas por kg por dose a 

cada 24 horas 

Adulto: 

 

- ClCr 10 - 30 mililitros por minuto por 1,73 m²: 250 - 

500 miligramas VIA ORAL a cada 12 horas 

 

- ClCr menor que 10 mililitros por minuto por 1,73 m²: 

250 - 500 miligramas VIA ORAL a cada 24 horas 

 

- Hemodiálise intermitente: 250 - 500 miligramas VIA 

ORAL a cada 24 horas, após sessão 

 

*Não usar comprimidos de 875 miligramas 

Tempo de administração: ENDOVENOSO direto 3 - 4 minutos (não diluído); infusão ENDOVENOSA 30 - 40 

minutos 
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Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição:  

- 500 miligramas: 10 mililitros de água para injeção (volume final: 

10,5 mililitros) 

- 1000 miligramas: 20 mililitros de água para injeção (volume final: 

20,9 mililitros) 

 

Diluição:  

- 500 miligramas: 50 mililitros de SF0,9% 

- 1000 miligramas: 100 mililitros de SF0,9% 

Estabilidade: 

 
Temperatura ambiente  

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  

(2 - 8ºC) 

Após 

reconstituição: 
20 minutos - 

 Após diluição: 4 horas 8 horas 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

- CLAVULIN® SUSPENSÃO ORAL: agitar antes de administrar; 

deve ser conservada sob refrigeração, sendo descartada após 10 

dias 

 

- CLAVULIN® INJETÁVEL:coloração rósea transitória pode ou não 

aparecer durante a reconstituição. As soluções reconstituídas são 

normalmente incolores ou de cor esbranquiçada a amarelada 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados:  

Reações adversas: diarreia, reação de hipersensibilidade, cefaleia 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: melhora do quadro, funções renal e hepática, sinais de hipersensibilidade 

Observações: 

- CLAVULIN® injetável: não administrar intramuscular 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Up to Date. Amoxicillin and clavulanate: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em 

31 de agosto de 2018 

2. Micromedex. Amoxicillin and clavulanate: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 31 de agosto de 2018 

3. CLAVULIN® Amoxicilina mais clavulanato de potássio. Responsável Edinilson da Silva Oliveira CRF - RJ No 18875. GlaxoSmithKline 

Brasil Ltda. 

4. Taketomo C.K., Hodding, J.H., Kraus D.M. Pediatric Dosage Handbook, 14th ed. Hudson, Ohio, Lexi - Comp, Inc.; 2007 - 2008: 115 - 

118 
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CLEXANE®(MAR) 

Princípio ativo: Enoxaparina sódica 

Classe terapêutica: heparina de baixo peso molecular, anticoagulante 

Apresentação: solução injetável - 20 miligramas (0,2 mililitro), 40 miligramas (0,4 mililitro), 60 miligramas (0,6 

mililitro), 80 miligramas (0,8 mililitro) e 100 miligramas (1 mililitro) 

Via e formas de administração: subcutânea ou ENDOVENOSA 

Posologia:  

 

Neonatal: 

- Profilaxia TVP: 0,75 miligrama por kg por dose SUBCUTÂNEO a cada 12 horas 

 

- Tratamento TVP: 1,5 miligrama por kg por dose SUBCUTÂNEO a cada 12 horas 

Pediatria: 

- Profilaxia TVP 

Lactente 1 - 2 meses: 0,75 miligrama por kg por dose SUBCUTÂNEO a cada 12 horas 

Lactente≥2 meses, criança e adolescente: 0,5 miligrama por kg por dose SUBCUTÂNEO a cada 12 horas 

 

- Tratamento TVP 

Lactente 1 - 2 meses: 1,5 miligrama por kg por dose SUBCUTÂNEO a cada 12 horas 

Lactente ≥2 meses, criança e adolescente: 1 miligrama por kg por dose SUBCUTÂNEO a cada 12 horas 

 

Adulto: 

- Profilaxia TVP: 40 miligramas SUBCUTÂNEO uma vez ao dia 

 

- Tratamento TVP ou TEP por prótese aórtica ou mitral mecânica por angina instável ou IAMSST: 1 miligrama por 

kg por dose SUBCUTÂNEO a cada 12 horas ou 1,5 miligramas por kg SUBCUTÂNEO um vez ao dia 

 

- Intervenção percutânea coronariana 

Se PCI até 8 horas após última dose da enoxaparina: sem necessidade de dose adicional 

Se PCI 8 - 12 horas após última dose da enoxaparina: 0,3 miligrama por kg ENDOVENOSO dose única 

Se PCI maior que 12 horas após última dose da enoxaparina: 1 miligrama por kg ENDOVENOSO a cada 12 

horas 

Se não administração prévia de anticoagulante: 0,5 - 0,75 miligrama por kg ENDOVENOSO  

 

- Infarto agudo do miocárdio com supra de segmento ST 

Menor que 75 anos: dose inicial 30 miligramas ENDOVENOSO dose única mais 1 miligrama por kg (máx.: 

100 miligramas, nas primeiras duas doses) SUBCUTÂNEO a cada 12 horas 

 

≥75 anos: 0,75 miligrama por kg SUBCUTÂNEO a cada 12 horas (máx.: 75 miligramas, nas primeiras 

duas doses) 

*Pacientes obesos: basear no peso atual (máx.: 100 miligramas, nas primeiras duas doses) 

*Em pacientes que receberam trombolíticos, iniciar enoxaparina 15 minutos antes e 30 minutos após 

Ajuste renal: não recomendado uso em paciente dialítico 
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- ClCr menor que 30 mililitros por minuto: 

Profilaxia: 20 miligramas SUBCUTÂNEO uma vez ao dia 

 

Tratamento: 1 miligrama por kg por dose SUBCUTÂNEO uma vez ao dia 

 

Ajuste por idade: infarto agudo do miocárdio com supra de segmento ST:  

 

Menor que 75 anos: 30 miligramas ENDOVENOSO dose única, seguido por 1 miligrama por kg 

SUBCUTÂNEO uma vez ao dia 

 

≥75 anos: 1 miligrama por kg SUBCUTÂNEO uma vez ao dia 

Reações adversas: reação de hipersensibilidade, sangramento, hipercalemia, trombocitopenia 

Interações medicamentosas: outros anticoagulantes, uroquinase 

Monitorização: sinais e sintomas de sangramento, hemograma, função renal, local de infusão 

Observações:  

- Não administrar via intramuscular 

- Administrar com cautela em pacientes ≥75 anos ou menor que 45 kg (mulheres) e 57 kg (homens) 

- Quando administrar via ENDOVENOSA, lavar o acesso com SF0,9% ou SG5% antes e após infusão 

- Não esfregar o local após a injeção e realizar rodízio do local de infusão subcutânea 

- Não ejete a bolha de ar que há na seringa 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis; improvável excreção de grandes 

concentrações através do leite materno devido alto peso molecular 

1. Micromedex. Enoxaparin: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 03 de setembro de 2018 

2. Lexicomp Enoxaparin: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 03 de setembro de 

2018 

3. CLEXANE®Enoxaparina. Responsável técnico Silvia Regina Brollo CRF - SP nº 9.815. Sanofi - Aventis Farmacêutica Ltda. 
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CLINDAMICINA 

Princípio ativo:  

CLINDAMICINA FOSFATO, INJETÁVEL: fosfato de clindamicina 

DALACIN®: cloridrato de clindamicina 

Classe terapêutica: lincosamida, agente anti-infeccioso 

Apresentação:  

CLINDAMICINA FOSFATO: solução injetável - 150 miligramas por mililitro (2 mililitros e 4 mililitros) 

DALACIN®: cápsula - 300 miligramas 

Via e formas de administração:  

CLINDAMICINA FOSFATO: ENDOVENOSA ou intramuscular 

DALACIN®: oral 

Posologia:  

 

Neonatal: A injeção de fosfato de clindamicina contém álcool benzílico, que tem sido associado à síndrome de 

gasping e morte em pacientes pediátricos, especialmente bebês prematuros e com baixo peso ao nascer. A 

quantidade administrada e capacidade hepática do paciente podem aumentar o risco 

 

 - Infecção bacteriana suscetíveis: 

Menor que 1 kg: 

≤14 dias: 5 miligramas por kg por dose INTRAMUSCULAR, ENDOVENOSO ou VIA ORAL a cada 12 horas 

 

15 - 28 dias: 5 miligramas por kg por dose INTRAMUSCULAR, ENDOVENOSO ou VIA ORAL a cada 8 

horas 

 

1 - 2 kg: 

≤7 dias: 5 miligramas por kg por dose INTRAMUSCULAR, ENDOVENOSO ou VIA ORAL a cada 12 horas 

 

8 - 28 dias: 5 miligramas por kg por dose INTRAMUSCULAR, ENDOVENOSO ou VIA ORAL a cada 8 horas 

 

Maior que 2 kg: 

≤7 dias: 5 miligramas por kg por dose INTRAMUSCULAR, ENDOVENOSO ou VIA ORAL a cada 8 horas 

 

8 - 28 dias: 5 miligramas por kg por dose INTRAMUSCULAR, ENDOVENOSO ou VIA ORAL a cada 6 horas 

 

Pediatria 

- Profilaxia para endocardite bacteriana (criança e adolescente): 20 miligramas por kg ENDOVENOSO ou 

INTRAMUSCULAR 30 - 60 minutos antes do procedimentoou 20 miligramas por kg VIA ORAL 1 hora antes do 

procedimento; máx.: 600 miligramas 

 

- Infecção bacteriana suscetíveis: 

Lactente maior que 1mês, criança e adolescente até 16 anos: 20 - 40 miligramas por kg por dia 

ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR em dose fracionada a cada 6 - 8 horas 
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Lactente, criança e adolescente: 8 - 20 miligramas por kg por dia VIA ORAL em dose fracionada a cada 6 - 

8 horas 

 

- Osteomielite ou artrite séptica associadaàS. aureus meticilina resistente: 40 miligramas por kg por dia 

ENDOVENOSO ou VIA ORAL em dose fracionada a cada 6 - 8 horas 

 

- Pneumonia comunitária (lactente ≥3 meses, criança e adolescente) 

Infecção leve ou transição para dose via oral : 30 - 40 miligramas por kg por dia VIA ORAL em dose 

fracionada a cada 6 - 8 horas 

 

Infecção moderada a grave ou infecção por S. aureus meticilina resistente: 40 miligramas por kg por dia 

ENDOVENOSO em dose fracionada a cada 6 - 8 horas 

 

Adulto 

- Profilaxia para endocardite bacteriana (off-label): 600 miligramas ENDOVENOSO, INTRAMUSCULAR ou VIA 

ORAL 30 - 60 minutos antes do procedimento 

 

- Doses usuais: 

600 - 1800 miligramas por dia VIA ORAL em dose fracionada em 2 - 4 vezes ao dia; máx.: 2400 

miligramas por dia 

 

600 - 2700 miligramas por dia ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR em dose fracionada 2 - 4 vezes ao 

dia; máx.: 4800 miligramas por dia ENDOVENOSO e máx. 600 miligramas por dose INTRAMUSCULAR 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste ou dose suplementar pós diálise 

Tempo de administração:  

Infusão ENDOVENOSO 10 - 60 minutos: 

- 300 miligramas em 10 minutos 

- 600 miligramas em 20 minutos 

- 900 miligramas em 30 minutos 

- 1200 miligramas em 40 minutos 

 

*não administrar maior que 1200 miligramas em menor que 60 minutos (não exceder 30 miligramas por minuto) 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição: SG5%, SF0,9%, RL -  

- 300 miligramas em 50 mililitros 

- 600 miligramas em 50 mililitros 

- 900 miligramas em 50 - 100 mililitros 

- 1200 miligramas em 100 mililitros 

*(C.: não exceder 18 miligramas por mililitro, exceto 

restrição hídrica) 
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Estabilidade: 

 
Temperatura ambiente  

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  

(2 - 8ºC) 

Após 

reconstituição: 
- - 

 Após diluição: 24 horas 24 horas 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

- Não administrar via intramuscular doses maior que 600 miligramas 

- Não administrar ENDOVENOSO direto não diluído 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: anfotericina B convencional, caspofungina, ceftriaxona, clorpromazina, 

diazepam, filgrastim, ganciclovir, haloperidol, fenitoína, prometazina, sulfametoxazol-trimetoprima 

Reações adversas: pele seca, diarreia, náusea, alteração dos marcadores hepáticos, reação de hipersensibilidade, 

hipotensão e parada cardiopulmonar (associado àinfusão rápida) 

Interações medicamentosas: eritromicina 

Monitorização: evolução do quadro, funções renal e hepática, hemograma 

Observações: 

- DALACIN®: recomenda-se administração com 250 mililitros de água para minimizar irritação esofágica 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Clindamycin: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 03 de setembro de 2018 
2. Lexicomp Clindamycin: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 05 de setembro de 

2018 

3. Dynamed. Fluoxetine: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 05 de setembro de 2018 

4. DALACIN® C. Cloridrato de clindamicina. Responsável técnico: Edina S. M. Nakamura – CRF - SP n 9258. Wyeth Indústria 

Farmacêutica Ltda. 
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CLONIDINA 

Princípio ativo: Cloridrato de clonidina 

Classe terapêutica: anti - hipertensivo, agonista alfa - adrenérgico, analgésico 

Apresentação:  

ATENSINA®: comprimido - 0,100 miligrama e 0,200 miligrama 

CLONIDIN®: solução injetável - 150 microgramas por mililitro (1 mililitro) 

Via e formas de administração:  

ATENSINA®: oral 

CLONIDIN®: ENDOVENOSA,intramuscular, intratecal ou epidural 

Posologia:  

 

Pediatria: 

- Hipertensão: 

 

Crônica(criança e adolescente):  

 

Dosagem dirigida por peso: dose inicial de 5-10 microgramas por kg VIA ORAL ao dia em dose fracionada 

a cada 8-12 horas; aumentando gradualmente conforme necessário; dose usual de 5-25 microgramas por 

kg ao dia em dose fracionada a cada 8-12 horas; máx.: 0,9 miligrama ao dia 

 

Dosagem fixa (criança ≥12 anos e adolescente): dose inicial de 0,1 miligrama VIA ORAL duas vezes ao 

dia; aumentando gradualmente. Em adultos, a titulação é feita aumentando 0,1 miligrama ao dia em 

intervalos semanais; dose de manutenção usual de 0,2-0,6 miligrama ao dia em dose fracionada; máx.: 

2,4 miligramas ao dia (raramente necessário) 

 

Urgência Hipertensiva:  

 

Dosagem dirigida por peso (criança e adolescente): 2-5 microgramas por kg a dose VIA ORAL a cada 6-8 

horas. Podendo necessitar de doses até 10 microgramas por kg a dose 

 

Dosagem fixa (criança e adolescente): 0,05-0,1 miligrama a dose; podendo repetir até uma dose total 

máxima de 0,8 miligrama 

 

- Dor neuropática (criança e adolescente): dose inicial 2 microgramas por kg a dose VIA ORAL a cada 4-6 

horas; aumentando em incrementos de 2-4 microgramas por kg a dose a cada 4-6 horas 

 

- Sedação, pacientes gravemente doentes (lactente, criança e adolescente): dose usual 1-5 microgramas por kg 

a dose VIA ORAL a cada 6-8 horas; máx.: 200 microgramas por dose em intervalo de doses diárias relatadas 

de 2-20 microgramas por kg ao dia 

 

Adulto 

- Hipertensão: dose inicial 0,100 miligrama VIA ORAL duas vezes ao dia; máx.: 2,4 miligramas por dia, dose 

usual 0,1 - 0,8 miligrama por dia VIA ORAL fracionadas em duas doses 
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- Urgência hipertensiva: 0,15 - 0,3 miligrama ENDOVENOSO direto ou INTRAMUSCULAR a cada 3 - 6 horas 

(máx.: 0,9 miligrama em 24 horas) 

 

- Analgesia pós - operatória: 30 microgramas por hora VIA EPIDURAL contínua, titulando - se de acordo a 

necessidade; máx.: 40 microgramas por hora 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Tempo de administração: ENDOVENOSO direto lento 7 - 10 minutos; infusão ENDOVENOSA gota - a - gota; 

epidural contínua 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição: SF0,9% 

ENDOVENOSO direto - 10 mililitros 

ENDOVENOSO infusão - 500 mililitros 

  
Temperatura ambiente  

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  

(2 - 8ºC) 

Estabilidade: Após reconstituição: - - 

 Após diluição: - 24 horas 

Recomendações específicas para o preparo e 

armazenamento: 

- INTRAMUSCULAR : pode ser administrar sem diluir 

 

- Não administrar via ENDOVENOSO sem diluição prévia 

  -  

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados:  
  

Reações adversas: tontura, cefaleia, fatiga, sonolência, rash cutâneo transitório, dermatite de contato, 

xerostomia, dor abdominal 

Interações medicamentosas: talidomida 

Monitorização: frequência cardíaca, pressão arterial, ECG, frequência respiratória 

Observações:  

- Não realizar suspensão abrupta 

- Medicamento incluso nos critérios de Beers, não recomendado quando ≥65 anos 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; pode reduzir a produção de leite materno no período pós-parto imediato 

1. Up to Date. Clonidine: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em 24 de agosto de 

2018 

2. Clinical Key.Clonidine: Elsevier, 2018. Disponível em: https: // www.clinicalkey.com / pharmacology / . Acesso em: 24 de agosto de 

2018 

3. Dynamed. Clonidine: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 24 de agosto de 2018 

4. ATENSINA® Atenolol. Responsável técnicoFarm. Laura M. S. Ramos. Boehringer Ingelheim do Brasil Química e Farmacêutica Ltda. 

5. Micromedex. Clonidine: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 03 de setembro de 2018 
6. Lexicomp Clonidine: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 03 de setembro de 

2018 

7. CLONIDIN® Clonidina. Responsável técnico Dr. José Carlos Módolo - CRF - SP nº 10.446 CRISTÁLIA - Produtos Químicos Farmacêuticos 

Ltda. 
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CLORANA® 

Princípio ativo: Hidroclorotiazida 

Classe terapêutica: tiazídico, anti - hipertensivo 

Apresentação: comprimido - 25 miligramas e 50 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  
 
Neonatal: 

- Displasia broncopulmonar por hipertensão: 1 - 2 miligramas por kg por dose VIA ORAL a cada 12 horas 
 

Pediátrico: 
- Displasia broncopulmonar (lactente): 3 - 4 miligramas por kg por dose VIA ORAL fracionada em duas doses 
 
- Edema ou hipertensão: 

 
Lactente menor que 6 meses: 1 - 2 miligramas por kg por dose VIA ORAL fracionada em 1 - 2 doses; 

máx.: 37,5 miligramas por dia 

 

Lactente ≥6 meses e criança menor que 2 anos: 1 - 2 miligramas por kg por dose VIA ORAL fracionada em 

1 - 2 doses; máx.: 37,5 miligramas por dia 

 

Criança ≥2 anos: 1 - 2 miligramas por kg por dose VIA ORAL fracionada em 1 - 2 doses; máx.: 100 

miligramas por dia 

 

Adolescente: 1 - 2 miligramas por kg por dose VIA ORAL fracionada em 1 - 2 doses; máx.: 200 miligramas 

por dia 

 
Adulto: 
- Edema: 25 - 100 miligramas VIA ORAL fracionada em 1 - 2 doses; máx.: 200 miligramas por dia 

 
- Hipertensão: 12,5 - 25 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia; máx.: 50 miligramas por dia 
Ajuste renal: sem necessidade de ajuste; se TFG menor que 30 mililitros por minuto por 1,73 m² ou ClCr menor 

que 10 mililitros por minuto não é recomendado uso e contraindicado se anúria 

Reações adversas: distúrbios hidroeletrolíticos, exacerbação da gota, fotosensibilidade 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: pressão arterial, evolução do quadro, eletrólitos, fotosensibilidade (reação em pele ou tontura)  

Observações:  

- Medicamento incluso nos critérios de Beers, não recomendado quando ≥65 anos 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Hydrochlorothiazide : IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 03 de setembro de 2018 

2. Lexicomp Hydrochlorothiazide : Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 03 de 

setembro de 2018 

3. CLORANA®Hidroclorotiazida. Responsável técnico Silvia Regina Brollo CRF - SP nº 9.815. Sanofi - Aventis Farmacêutica Ltda. 
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CLORETO DE POTÁSSIO 

Princípio ativo: Cloreto de potássio 

Classe terapêutica: suplemento eletrolítico 

Apresentação:  

 Cloreto de potássio: solução oral xarope 60 miligramas por mililitro com açúcar (100 mililitros) 

 Cloreto de potássio: solução oral xarope 60 miligramas por mililitro sem açúcar (100 mililitros) 

 SLOW - K®: drágea - 600 miligramas 

 Cloreto de potássio (MAR): solução injetável 10% (10 mililitros) 

 Cloreto de potássio (MAR): solução injetável 19,1% (10 mililitros) 

 Via e formas de administração:  

 Cloreto de potássio: solução oral xarope 6% c por e s por açúcar e SLOW - K®: oral 

 Cloreto de potássio: solução injetável 10% e 19,1%: ENDOVENOSO 

Posologia:  

Solução ORAL contém 0,8 mEq de cloreto de potássio em cada mililitros, ou 12 mEq em 15 mililitros 

 

Solução INJETÁVEL contém: 2,56 mEq por mililitro (19,1%) e 1,34 mEq por mililitro (10%) 

 

SLOW - K® contém 600 miligramas de cloreto de potássio equivalente a 315 miligramas de potássio ou 8mmol de 

potássio (8 mEq) 

 

Neonatal:  

 - Profilaxia, hipocalemia secundária a medicamento: 1 - 2 mEq por kg por dia VIA ORAL fracionadas em 1 - 2 

vezes ao dia 

 

 - Tratamento, hipocalemia leve a moderada: 1 - 5 mEq por kg por dia VIA ORAL em dose fracionada (não 

exceder 1 - 2 mEq por kg por dose) de acordo a necessidade 

 

 - Tratamento, hipocalemia severa: 0,5 - 1 mEq por kg por dose ENDOVENOSO  

 

 - Nutrição parenteral: 1,7 - 4 mEq por kg por dia ENDOVENOSO  

 

Pediatria 

 - Profilaxia, hipocalemia secundária a medicamento: 1 - 2 mEq por kg por dia VIA ORAL fracionadas em 1 - 2 

vezes ao dia; máx.: 20 - 40 mEq por dose 

 

 - Tratamento, hipocalemia leve a moderada: 2 - 5 mEq por kg por dia VIA ORAL em dose fracionada (não 

exceder 1 - 2 mEq por kg por doseou 20 mEq) de acordo a necessidade 

 

 - Tratamento, hipocalemia severa: 0,5 - 1 mEq por kg por dose ENDOVENOSO ; máx.: 40 mEq por dose 

 

 - Nutrição parenteral  

Lactente e criança ≤50 kg: 2 - 4 mEq por kg por dia ENDOVENOSO  

Criança maior que 50 kg e adolescente: 1 - 2 mEq por kg por dia 
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Adulto 

 - Requisito diário normal: 40 - 80 mEq por dia VIA ORAL ou ENDOVENOSO  

 

 - Prevenção, hipocalemia: 20 - 40 mEq por dia VIA ORAL fracionadas em 1 - 2 doses 

 

 - Tratamento, hipocalemia 

Leve a moderada: 40 - 100 mEq por dia VIA ORAL em dose fracionada  

 

Severa: 40 mEq VIA ORAL 3 - 4 vezes ao dia ou 20 mEq VIA ORAL associado a infusão ENDOVENOSA  

* ENDOVENOSO intermitente: ≤10 mEq por hora (acesso periférico ou central) 

 

Se potássio sérico 2,5 - 3,5 mEq por litro; máx.: 10 mEq por hora e máx.: 200 mEq por 24 horas 

 

Se potássio sérico menor que 2,5 mEq por litro ou hipocalemia sintomática; máx.: 40 mEq por hora 

(acesso central); máx.: 400 mEq por 24 horas 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste; utilizar com cautela quando insuficiência renal 

 Tempo de administração: ≤0,5 mEq por kg por hora 

 

Pediátrico: 

Acesso periférico: 0,08 mEq por mililitro  

Acesso central: 0,15 - 0,2 mEq por mililitro ; máx.: 1 mEq por kg por hora ou 40 mEq por hora 

 

Adultos: 

Acesso periférico: máx.: 10 mEq por hora 

Acesso central: máx.: 40 mEq por hora 

Soluções e volumes 

compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição: SF0,9%, SG5%, RL 

 

Pediátrico: C.: 0,04 - 0,06 mEq por mililitro, máx.: 0,08 mEq por mililitro 

(periférico) e C.: 0,12 - 0,15 mEq por mililitro, máx.: 0,2 mEq por mililitro 

(central) 

 

Adulto: C.: máx.: 0,1 mEq por mililitro (periférico) e 0,2 - 0,4 mEq por 

mililitro (central) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 

 Após diluição: 24 horas - 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

Solução injetável: 

- A manutenção da infusão de potássio ENDOVENOSO pode ser 

incorporada a infusão de outros fluidos 

- Deve ser diluída antes da administração, não administrar 
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ENDOVENOSO direto 

 

Solução oral: 

- Deve ser administrado com as refeições ou 200 mililitros de água 

ou suco para minimizar a irritação gástrica 

- Recomendado limitar dose oral 20 - 25 mEq por dose para 

minimizar irritação gástrica 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: anfotericina B convencional, diazepam, dimenidrinato, haloperidol, fenitoína, 

sulfametoxazol-trimetoprima 

Reações adversas: hipercalemia, flebite, rash cutâneo, dor abdominal, diarreia, náuseas 

Interações medicamentosas: agentes anticolinérgico (solução oral) 

Monitorização: ECG (monitorização contínua se dose ENDOVENOSO maior que 0,5 mEq por kg por hora em 

pediatria e maior que 10 mEq por hora em adultos), potássio sérico (2 horas após a administração), sinais de 

extravasamento, glicemia, eletrólitos,  

Observações: 

Solução injetável: 

- Infusão intermitente deve ser reservada a situações de depleções severas 

- Medicamento vesicante (C.: maior que 0,1 mEq por mililitro, evitar extravasamento; se ocorrer, interromper a 

infusão imediatamente desconectando a bolsa e mantendo o acesso. Em seguida aspirar a solução extravasada 

(não lavar o acesso) e iniciar antídoto (hialuronidase). Posteriormente retirar a agulha por cânula, aplicar 

compressa fria e elevar a extremidade 

- É estimado que 10 mEq de cloreto de potássio aumente 0,1 mEq por litro 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso criterioso durante a amamentação; o leite materno já contém potássio, porém não se espera que a 

suplementação afete as concentrações normais; avaliar risco benefício 

1. Micromedex. Potassium Chloride: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 03 de setembro de 2018 
2. Lexicomp Potassium Chloride: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 03 de 

setembro de 2018 

3. Dynamed. Potassium Chloride: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 

- f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 03 de setembro de 2018 

4. INCLOR®Cloreto de potássio. Responsável técnico Dr. Luiz Donaduzzi CRF - PR 5842. PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 

5. CLORETO DE POTÁSSIO. Responsável técnico Dr. A. F. Sandes - CRF - CE n° 2797. Farmace Indústria Químico - Farmacêutica 

Cearense Ltda. 

6. SLOW - K®. Cloreto de potássio. Responsavél técnico: Edinilson da Silva Oliveira CRF - RJ 18.875. GlaxoSmithKline Brasil Ltda. 

  



 

232 
 

CLORETO DE SÓDIO 

Princípio ativo: Cloreto de sódio 

Classe terapêutica: suplemento eletrolítico 

Apresentação: solução injetável - 0,9%, 10% (MAR), 20% (MAR) (10 mililitros) 

Via e formas de administração:  

Solução isotônica 0,9%: ENDOVENOSA, intranasal ou NEBULIZAÇÃO 

Solução 10% e 20%: ENDOVENOSA 

Posologia:  

Cloreto de sódio 0,9% contém 0,154 mEq por mililitro de sódio e 0,154 mEq por litro de cloreto 

 

Cloreto de sódio 10% contém 1,7 mEq por mililitro de sódio e 1,7 mEq por mililitro de cloreto 

 

Cloreto de sódio 20% contém 3,4 mEq por mililitro de sódio e 3,4 mEq por mililitro de cloreto 

 

Cloreto de sódio 3% contém 513 mEq por litro de cloreto de sódio 

 

Neonatal:  

- Congestão nasal por ressecamento (solução isotônica - 0,9%): 2 - 6 gotas em cada narina 

 

Pediatria 

- Bronquiolite viral (solução hipertônica - 3%): 4 mililitros NEBULIZAÇÃO a cada 2 horas por 3 doses, seguido 

por a cada 4 horas por 5 doses, seguindo para cada 6 horas 

 

- Fibrose cística (solução hipertônica - 3%, 3,5% ou 7%): 4 mililitros NEBULIZAÇÃO duas vezes ao dia 

 

- Hiponatriemia (solução isotônica - 0,9% ou solução hipertônica - 3%) 

                                         
   

     
                     

   

     
                      

 

- Elevação da pressão intracraniana (solução hipertônica - 3%): 0,1 - 1 mililitro por kg por hora ENDOVENOSO 

até Pressão Intracraniana menor que 20mmHg 

 

- Congestão nasal por ressecamento (solução isotônica - 0,9%): 2 - 6 gotas em cada narina 

 

Adulto 

- Elevação da pressão intracraniana refratária (solução hipertônica - 23,4%): 30 - 60 mililitros ENDOVENOSO 

2 - 20 minutos (acesso central) 

 

- Hemorragia subarracnóide associada a hiponatriemia (≤135 mEq por litro) (solução hipertônica - 3%): 50:50 

cloreto de sódio por acetato 100 - 200 mililitros por hora ENDOVENOSO via acesso central; até sódio sérico 

máx.: 150 - 160 mEq por litro 

 

- Nutrição parenteral: 1 - 2 mEq por kg por 24 horas ENDOVENOSO  
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Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

 Tempo de administração: infusão ENDOVENOSA maior que 30 minutos; máx.: 1 mEq por kg por hora 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição: SF0,9%, SG5%, RL - C.: 0,2 mEq por mililitro  

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 

 Após diluição: 24 horas - 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

- Acesso central é preferível para soluções hipertônicas 

 

- Soluções C.: maior que 2% administrar em acesso central 

 

- Administrar Cloreto de sódio 10% e 20% apenas diluído 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados:  

Reações adversas: flebite 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: sódio e cloro sérico, peso, sinais de extravasamento, evolução do quadro 

Observações: 

 - Reservar as soluções hipertônicas (10% e 20%) a condições de hiponatriemia severa (menor que 120 mEq por 

litro) com apresentação de sintomas 

 - Recomenda-se a correção do sódio sérico 4 - 8 mEq por litro por dia para pacientes com baixo risco de síndrome 

da desmielinização osmótica e 4 - 6 mEq por litro quando alto risco 

- Medicamento vesicante (C.: maior que 0,1 mEq por mililitro, evitar extravasamento; se ocorrer, interromper a 

infusão imediatamente desconectando a bolsa e mantendo o acesso. Em seguida aspirar a solução extravasada 

(não lavar o acesso) e iniciar antídoto (hialuronidase). Posteriormente retirar a agulha por cânula, aplicar 

compressa fria e elevar a extremidade 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Sodium Chloride: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 03 de setembro de 2018 
2. Lexicomp Sodium Chloride: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 03 de setembro 

de 2018 

3. Dynamed. Sodium Chloride: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - 

f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 03 de setembro de 2018 

4. CLORETO DE SÓDIO. Responsável técnico Dr. A. F. Sandes - CRF - CE n° 2797. Farmace Indústria Químico - Farmacêutica Cearense 

Ltda. 
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CLOROQUINA 

Princípio ativo: Difosfato cloroquina 

Classe terapêutica: antimalárico, amebicida 

Apresentação: comprimido - 150 miligramas 

 Via e formas de administração: oral 

Posologia: sempre dar a preferência ao peso para a escolha da dose 

 

Pediátrico e adulto: 

 

 

Idade por Peso do 

paciente 

Número de comprimidos por medicamento por dia 

1º dia 2º dia 3º dia 

Cloroquina 150 miligramas 
Cloroquina 150 

miligramas 
Cloroquina 150 miligramas 

4 - 8 anos (15 - 24 kg) 1 1 1 

9 - 11 anos (25 a 34 Kg) 2 2 2 

12-14 anos (35 a 49 Kg) 3 2 2 

≥15 anos (50 a 69 kg) 4 3 3 

≥15 anos (70 a 79 kg) 4 3 3 

Ajuste renal: TFG menor que 10 mililitros por minuto: administrar 50% da dose 

Reações adversas: cardiomiopatia, efeitos extrapiramidais, hipoglicemia,  

Interações medicamentosas: hidroxicloroquina 

Monitorização: função neuromuscular, hemograma, evolução do quadro 

Observações:  

- Se possível administrar com as refeições para minimizar os efeitos gastrointestinais 

- Administrado em dose única diária 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Chloroquine Diphosphate: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 03 de setembro de 2018 

2. Lexicomp Chloroquine Diphosphate: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 03 de 

setembro de 2018 

3. FARMANGUINHOS CLOROQUINA. Responsável técnico Rodrigo Fonseca da Silva Ramos - CRF - RJ 10015. Fundação Oswaldo Cruz 
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COLAGENASE 

Princípio ativo: Colagenase 

Classe terapêutica: enzima 

Apresentação: pomada dermatológica - 0,6 unidade por grama (30 gramas) 

Via e formas de administração: tópico externo 

Posologia:  

 

Adulto: 

- Úlceras dérmicas: aplique uma vez ao dia (ou com maior frequência se o curativo ficar sujo) até que o 

desbridamento do tecido necrótico esteja completo e o tecido de granulação esteja bem estabelecido 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: não foram encontradas reações adversas significativas 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: evolução do quadro 

Observações: 

- Se houver infecção presente na região aplique um antibiótico tópico apropriado antes da aplicação da colagenase 

- Antes da aplicação, limpe a ferida de detritos e material digerido esfregando suavemente com uma gaze 

embebida em solução salina normal ou outra solução de limpeza compatível, seguida de uma lavagem com solução 

salina normal; detergentes e antissépticos ou imersões contendo íons de metais pesados 

- Aplique colagenase diretamente na ferida ou em uma compressa de gaze estéril e depois aplique na ferida e 

proteja - a 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Up to Date. Collagenase: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 27 de setembro 

de 2018 

2. Dynamed. Collagenase: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 27 de setembro de 2018 

3. Lexicomp Collagenase: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 27 de setembro de 

2018 
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COLCHIS® 

Princípio ativo: Colchicina 

Classe terapêutica: anti-inflamatório, antigotoso 

Apresentação: comprimido - 0,5 miligrama 

 Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Adulto: 

 - Epidermólise bolhosa adquirida: dose inicial 0,5 miligrama VIA ORAL uma vez ao dia, aumentar 0,5 miligrama 

semanalmente até surgimento de intolerância (diarreia); manutenção com a dose anterior a apresentação do 

quadro fracionadas em 1 - 3 doses (0,5 - 2 miligramas por dia) 

 

 - Gota:  

Profilaxia: 0,5 miligrama VIA ORAL 1 - 2 vezes ao dia; máx.: 1 miligrama por dia 

 

Tratamento: primeiro dia 1 miligrama VIA ORAL após primeira manifestação (12 - 36 horas), seguido com 

1 miligrama VIA ORAL uma hora após a última dose (máx.: 1,5 miligrama); segundo dia e posteriores 0,5 

miligramas VIA ORAL 1 – 2 vezes ao dia até resolução dos sintomas (reduzir em 50% em pacientes ≥70 anos) 

 

 - Tratamento pericardite aguda ou recorrente (idiopática ou viral): 

 

Dose de ataque 

≥70 kg: 0,5 - 1 miligrama VIA ORAL a cada 12 horas no primeiro dia 

 

Menor que 70 kg ou incapaz de tolerar maior regime de dosagem: 0,5 miligrama VIA ORAL a cada 12 

horas 

 

Manutenção: 

Maior que 70 kg: 0,5 miligrama VIA ORAL duas vezes ao dia 

 

≤70 kg ou incapaz de tolerar maior regime de dosagem: 0,5 miligrama VIA ORAL uma vez ao dia 

Ajuste renal: contraindicado quando insuficiência renal 

Reações adversas: diarreia, vômitos, náuseas 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: hemograma, funções renal e hepática 

Observações:  

- Devido os efeitos gastrointestinais, considere iniciar a terapia com uma dose baixa, aumentando gradualmente 

até limite superior do intervalo de dosagem em 2 a 3 em dose fracionada em vez de uma dose única diária 

- Recomendado uso de luva simples no momento da manipulação para administração do medicamento 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Micromedex. Colchicine: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 03 de setembro de 2018 

2. Lexicomp Colchicine: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 03 de setembro de 

2018 

3. Dynamed. Colchicine: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 03 de setembro de 2018 

4. COLCHIS®. Colchicina. Responsável técnico Alexandre Tachibana Pinheiro CRF - SP nº 44081. Apsen farmacêutica S/A 
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COLPISTATIN® 

Princípio ativo: Benzoilmetronidazol mais nistatina mais cloreto de benzalcônio 

Classe terapêutica: antifúngico 

Apresentação: creme vaginal - 62,5 miligramas mais 25.000 UNIDADES por grama mais 1,25 miligrama por 

grama (10 aplicações) 

Via e formas de administração: tópico vaginal 

Posologia:  

 

Adulto: 

- Vaginose bacteriana, candidíase vaginal e tricomoníase: 4 gramas intravaginal uma vez ao dia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: corrimento vaginal, vaginite 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: melhora do quadro 

Observações:  

- Modo de uso: 

1 - Lavar as mãos antes e após o uso e evitar o contato direto das mãos com o local de aplicação 

2 - Retire a tampa da bisnaga e rosqueie completamente a cânula do aplicador ao bico da bisnaga 

4 - Segure a bisnaga com uma das mãos, e com a outra puxe o êmbolus do aplicador até encostar no final 

da cânula 

5 - Com o embolus puxado, aperte vagarosamente (para não extravasar) a base da bisnaga com os dedos, 

de maneira a empurrar o creme e preencher a cânula do aplicador até a trava. 

6 - Desrosqueie o aplicador e feche a bisnaga 

7 - Introduza delicadamente a cânula do aplicador na vagina (aplicador cheio equivale a 4 gramas), o mais 

profundamente possível, e empurre o êmbolus, até esvaziar o aplicador 

- A aplicação faz - se com maior facilidade estando a paciente deitada de costas, com as pernas dobradas e os 

joelhos afastados 

- A cada aplicação, utilizar um novo aplicador e após o uso, inutilizá - lo 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. COLPISTATIN®. Benzoilmetronidazol, nistatina, cloreto de benzalcônio. Responsável técnico Gabriela Mallmann - CRF - SP 30.138.Aché 

Laboratórios Farmacêuticos S.A. 
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COLTRAX®INJ 
Princípio ativo: Tiocolchicosídeo 

Classe terapêutica: agente neuromuscular, relaxante muscular 

Apresentação: solução injetável - 2 miligramas por mililitro (2 mililitros) 

Via e formas de administração: intramuscular 

Posologia:  

 

Adulto 

- Espasmo muscular: 4 miligramas INTRAMUSCULAR a cada 12 horas 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: hipotensão, agitação, sonolência 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: melhora dos sintomas 

Observações: 

- Tratamento não deve exceder 5 dias consecutivos 

-  Deve-se sempre respeitar o intervalo de 12 horas entre duas administrações consecutivas, em razão da meia 

vida de eliminação do metabólito 

- Contraindicado para menor que 16 anos 

- Não deve ser utilizado por mulheres em idade fértil que não estejam utilizando métodos contraceptivos eficazes 

- Pode desencadear convulsões especialmente em pacientes com epilepsia ou naqueles pacientes com risco de 

convulsões 

- Risco potencial na gravidez (categoria X) 

- Contraindicado durante a amamentação 

1. Micromedex. Thiocolchicoside: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 04 de setembro de 2018 
2. COLTRAX® Tiocolchicosídeo. Responsável técnico Silvia Regina Brollo CRF - SP n° 9.815. Sanofi - Aventis Farmacêutica Ltda 
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COMPLEXO B 

Princípio ativo e apresentação: 

 

BENORMAL®: drágea 

 

 Nitrato de tiamina (Vitamina B1) - - - - - - 4 miligramas 

 Riboflavina (Vitamina B2) - - - - - -- - - - - 2 miligramas 

 Nicotinamida (B3) - - - - - - - - - - - - - - 10 miligramas 

 Pantotenato de cálcio (Vitamina B5) - - - - 2 miligramas 

 Cloridrato de piridoxina (Vitamina B6) - - 1 miligrama 

 

 

HYPLEX®: solução injetável (2 mililitros) 

 

Cada mililitro contém:  

Cloridrato de tiamina (Vitamina B1) - - - - 4 miligramas 

Fosfato sódico de riboflavina (Vitamina B2)-1 miligrama 

Cloridrato de piridoxina (Vitamina B6) - - - 2 miligramas 

Nicotinamida (Vitamina B3) - - - - - - - - - 20 miligramas 

Dexpantenol (pro-vitamina B5)  - - - - - - - 3 miligramas 

Classe terapêutica: suplemento nutricional, vitaminas e minerais 

Via e formas de administração:  

BENORMAL®: oral 

HYPLEX®: ENDOVENOSO ou intramuscular 

Posologia:  

BENORMAL®: contém 3,675 miligramas de Tiamina, 1,84 miligrama de ácido pantotênico, 0,823 miligrama de 

Piridoxina 

 

Adulto 

- 1 - 2 ampolas ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR uma vez ao dia 

 

- 3 drágeas VIA ORAL ao dia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Tempo de administração: infusão lenta gota a gota 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição: SF0,9%, SG5% - ≥500 mililitros 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 

 Após diluição: 24 horas - 

Recomendações específicas para o preparo e 

armazenamento: 

HYPLEX®:  

- Para administração ENDOVENOSA, o medicamento deve 

ser previamente diluído 

 

- Medicamento fotosensível 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados:  

Reações adversas: indigestão, prurido, irritação gástrica, hipervitaminose 

Interações medicamentosas: levodopa, barbituratos, fenitoína 

Monitorização:  

Observações: 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. BENORMAL® Complexo B. Responsável técnico Dr. José Carlos Módolo – CRF - SP N.º 10.446. CRISTÁLIA Produtos Químicos 

Farmacêuticos Ltda. 

2. HYPLEX®. Complexo B. Responsável técnico Dr. Augusto César Garoufo de Andrade CRF - miligramas nº 13603. Hypofarma – Instituto 

de Hypodermia e Farmácia Ltda. 
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COMTAN® 

Princípio ativo: Entacapona 

Classe terapêutica: antiparkisoniano, inibidor da catecol-O-metil-transfererase 

Apresentação: comprimido revestido - 200 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Adulto 

- Doença de Parkinson: 200 miligramas VIA ORAL, máx.: 10 vezes ao dia (2000 miligramas por dia) 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

 

Ajuste hepático: contra indicado para pacientes com disfunção hepática 

Reações adversas: náuseas, discinesia, tontura, diarreia, descoloração da urina (marron - laranja), anemia 

Interações medicamentosas: talidomida 

Monitorização: evolução do quadro, função hepática, nível de consciência, ferro sérico 

Observações: 

- Administração sempre associada levodopa por carbidopa 

- Não realizar suspensão abrupta, devido piora significante dos sintomas 

- Pacientes com feocromocitoma por causa do risco aumentado de crise hipertensiva devem evitar o uso 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis. Mulheres em tratamento com entacapona não 

devem amamentar, substância excretada no leite 

1. Micromedex. Entacapone: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 04 de setembro de 2018 
2. Lexicomp Entacapone: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 04 de setembro de 

2018 

3. Dynamed. Entacapone: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 04 de setembro de 2018 

4. COMTAN® Entacapona. Responsável técnico Flavia Regina Pegorer – CRF - SP 18.150. Novartis Biociências S.A. 
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CORTISONAL® 

Princípio ativo: Succinato sódico de hidrocortisona 

Classe terapêutica: glicocorticoide, anti-inflamatório 

Apresentação: pó liofilizado para solução para injeção - 100 miligramas e 500 miligramas 

Via e formas de administração: endovenoso ou intramuscular 

Posologia:  

 

Neonatal:  

- Prevenção, displasia broncopulmonar 

Idade pós - natal ≤48 horas: 1 miligrama por kg por dia ENDOVENOSO em dose fracionada a cada 12 

horas por 9 - 12 dias, seguido por 0,5 miligrama por kg por dia ENDOVENOSO em dose fracionada a cada 

12 horas por 3 dias 

 

- Hipoglicemia (refratária a infusão contínua de glicose maior que 12 - 15 miligramas por kg por minuto): 5 

miligramas por kg por dia ENDOVENOSO em dose fracionada a cada 8 - 12 horas ou 1 - 2 miligramas por kg por 

dose ENDOVENOSO a cada 6 horas 

 

- Hipotensão refratária, choque: 3 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO em dose fracionada a cada 8 horas 

 

Pediatria: 

- Insuficiência adrenal aguda (lactente, criança e adolescente): dose inicial 2 - 3 miligramas por kg ENDOVENOSO 

ou INTRAMUSCULAR, máx.: 100 miligramas por dose 

 

- Anti-inflamatório por imunossupressão 

Lactente e criança: 0,56 - 8 miligramas por kg por dia ou 20 - 40 miligramas por m² por dia 

ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR em dose fracionada em 3 - 4 doses 

 

Adolescente: 15 - 240 miligramas ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR a cada 12 horas 

 

- Choque séptico por insuficiência adrenal refratária ao uso de catecolaminas: 50 - 100 miligramas por m² por dia 

ENDOVENOSO, máx.: 50 miligramas por kg por dia 

 

- Dose de estresse: 

Estresse leve a moderado: 20 - 50 miligramas por m² por dia ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR 

fracionada em 2 - 4 doses 

 

Estresse maior ou cirurgia: 100 miligramas por m² por dia ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR em dose 

fracionada a cada 6 horas 

 

Adulto: 

- Anti-inflamatório por imunossupressão: 100 - 500 miligramas ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR em 

intervalos de dose a cada 2,4 ou 6 horas 
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- Exacerbação, esclerose múltipla: 800 miligramas ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR uma vez ao dia por 1 

semana, seguido por 320 miligramas em dias alternados por 1 mês 

 

- Insuficiência adrenal: 100 miligramas ENDOVENOSO direito, seguido imediatamente por 200 miligramas 

ENDOVENOSO contínua em 24 horas ou ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR fracionada a cada 6 horas, 

seguido por 100 miligramas ENDOVENOSO infusão contínua ou ENDOVENOSO por INTRAMUSCULAR 

intermitente em 24 horas 

 

- Dose de estresse 

Doenças 

Gastroenterite com vômitos ou diarreia: 100 miligramas INTRAMUSCULAR a cada 6 - 12 horas 

 

Infecção severa: 100 miligramas INTRAMUSCULAR a cada 6 - 12 horas 

 

Cirurgia 

Menor: 25 miligramas por dia ENDOVENOSO por um dia 

 

Média: 50 - 75 miligramas por dia ENDOVENOSO ou 25 miligramas ENDOVENOSO a cada 8 - 12 horas, 

por 1 - 2 dias 

 

Maior: 100 - 150 miligramas por dia ENDOVENOSO ou 50 miligramas ENDOVENOSO a cada 8 - 12 horas, 

por 2 - 3 dias 

 

- Choque séptico: 50 miligramas ENDOVENOSO direto a cada 6 horas ou 200 miligramas por dia ENDOVENOSO 

infusão contínua em 24 horas 

Ajuste renal: sem necessidade de ajusta 

Tempo de administração: ENDOVENOSO direto 30 segundos (100 miligramas) até 10 minutos (≥500 

miligramas); infusão ENDOVENOSA 20 - 30 minutos 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: água para injeção, SF0,9% - 2 mililitros 

para 100 miligramas e 4 - 10 mililitros para 500 miligramas 

(C.: ≥50 miligramas por mililitro)  

 

 ENDOVENOSO DIRETO: 10 mililitros (C.: 10 miligramas por 

mililitro) 

 

Diluição: SF0,9%, SG5%, glicofisiológica -  

 

INFUSÃO ENDOVENOSO : 

Para 100 miligramas: 100 - 1000 mililitros 

Para 250 miligramas: 250 - 1000 mililitros 

Para 500 miligramas: 500 - 1000 mililitros 

Para 1000 miligramas: 1000 mililitros 

 

Pediátricos: (C.: 5 miligramas por mililitro) 
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Restrição hídrica: 100 - 3000 miligramas em 50 mililitros 

(C.: 2 - 60 miligramas por mililitro) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: 24 horas 3 dias 

 Após diluição: 4 horas - 

Recomendações específicas para o preparo e 

armazenamento: 

- Agitar bem para garantir completa dissolução 

- No momento da reconstituição agitar gentilmente  

- Armazenar protegido da luz 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados:  

Reações adversas: supressão adrenal, imunossupressão, distúrbios psiquiátricos, osteoporose ou inibição do 

crescimento ósseo (pediátricos), perfuração gastrointestinal (neonatos), aumento da pressão intraocular, síndrome 

de cushing 

Interações medicamentosas: indometacina, ibuprofeno,  

Monitorização: pressão arterial, peso, glicemia, eletrólitos, crescimento (pediátricos), pressão intraocular 

Observações: 

- Quando administrar via intramuscular evitar o deltóide, devido elevada incidência de atrofia subcutânea 

- Ajustar a dose a depender da condição a ser tratada e da resposta do paciente,sendo a menor dose efetiva 

possível utilizada; quando possível, a dose deve ser reduzida gradualmente 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Hydrocortisone: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 04 de setembro de 2018 
2. Lexicomp Hydrocortisone: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 04 de setembro 

de 2018 

3. Dynamed. Hydrocortisone: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - 

f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 04 de setembro de 2018 

4. CORTISONAL® Hidrocortisona. Responsável técnico Florentino de Jesus Krencas CRF - SP: 49136. União química farmacêutica nacional 

S/A 
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COSOPT® 

Princípio ativo: Dorzolamida mais timolol 

Classe terapêutica: inibidor da anidrase carbônica, antiglaucomatoso 

Apresentação: solução oftálmica estéril - 2% e 0,5% 

Via e formas de administração: tópico oftálmica 

Posologia: cada gota contém 0,83 miligrama de dorzolamda e 0,21 miligrama de timolol 

 

Criança ≥2 anos, adolescente e adulto: 

- Elevada pressão intraocular: 1 gota no olho afetado duas vezes ao dia 

Ajuste renal: uso não recomendado quando ClCr menor que 30 mililitros por minuto 

Reações adversas: cetatite bacteriana, disgeusia, sensação de queimação, visão turva, hipertensão, potencializar 

hipoglicemia em pacientes diabéticos 

Interações medicamentosas: bloqueador beta - 2 não seletivo, inibidores da anidrase carbônica,  

Monitorização: pressão intraocular 

Observações: 

- Se for administrar uso de outro medicamento tópico oftalmológico, realizar um intervalo de 5 minutos entre eles 

- Remover lentes de contato anteriormente ao uso e aguardar 15 minutos antes de recolocadas 

- Evitar que a ponta do recipiente entre em contato com a superfície do olho ou outras superfícies 

- Armazenar protegido da luz, válido por 28 dias após aberto 

- Em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) leve/moderada, COSOPT® deve ser usado com 

cautela, e apenas se o benefício potencial superar o risco potencial 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Micromedex. Dorzolamide and Timolol: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 04 de setembro de 2018 
2. Lexicomp Dorzolamide and Timolol: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 04 de 

setembro de 2018 

3. Dynamed. Dorzolamide and Timolol: EBSCO, 2018. Disponível em: 

http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess 

miligramasr03. Acesso em: 04 de setembro de 2018 

4. COSOPT® Dorzolamida e timolol. Responsável técnico Florentino de Jesus Krencas CRF - SP: 49136. União química farmacêutica 

nacional S/A 
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COXCIP 4 

Princípio ativo: Rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol 

Classe terapêutica: tuberculostático, anti-infeccioso 

Apresentação: comprimido - 150 miligramas, 75 miligramas, 400 miligramas e 275 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria maior que 10 anos: 

- Menor que 20 kg: não adequado,uma vez que os ajustes necessários de dose não podem ser feitos 

 

- 20 - 30 kg: 2 comprimidos VIA ORAL uma vez ao dia 

 

Adultos: 

 
 

Peso corporal do paciente Dose única diária Duração do esquema básico 

20 - 35 kg 2 comprimidos ao dia 

2 meses 36 - 50 kg 3 comprimidos ao dia 

Maior que 50 kg 4 comprimidos ao dia 

Ajuste renal: ClCr ≤ 50 mililitros por minuto:recomenda-se as apresentações individuais de rifampicina, 

isoniazida, pirazinamida e etambutol  

 

Ajuste hepático: contraindicado para paciente com doença hepática prévia e cirrose 

Reações adversas: hepatotoxicidade, efeitos neurotóxicos periféricos e centrais, neurite retrobulbar, diarreia, dor 

abdominal, náuseas, elevação transitória das transaminases, hiperuricemia (paciente com gota), rubor, distúrbios 

no ciclo menstrual, reação de hipersensibilidade 

Interações medicamentosas: zidovudina, tenofovir, efavirenz, nevirapina, antiretrovirais inibidores da protease, 

raltegravir, maraviroc, cetoconazol, fluconazol, itraconazol, voriconazol, claritromicina, metronidazol, 

sulfametoxazol-trimetoprima, cloroquina, morfina oral, codeína, metadona, paracetamol, fenitoína, tacrolimo, 

varfarina, verapamil, digoxina, lidocaína, anlodipino, sinvastatina, ranitidina, diazepam, clorpromazina, haloperidol, 

prednisona, glibenclamida, etinilestradiol, praziquantel, alopurinol, bebida alcoólica 

Monitorização: função hepática, sinais e sintomas da doença, baciloscopia 

Observações: 

- Administrar com o estômago vazio (1 hora antes ou 2 horas após as refeições com água) 

- Contraindicado para paciente menor que 20 kg 

- A fim de assegurar a cura do paciente e evitar o desenvolvimento de resistência aos fármacos é importante 

ressaltar a necessidade de uso por todo o tempo definido para a fase intensiva (2 meses para o esquema básico). 

Também é importante destacar a necessidade de continuação com a fase de manutenção (4 meses para o 

esquema básico) com os medicamentos isoniazida e rifampicina 

- Hepatite grave e às vezes fatal pode ocorrer com isoniazida; concentrações aumentadas de transaminase 

geralmente ocorrem nos primeiros meses de tratamento, embora possam se desenvolver mesmo após muitos 

meses de tratamento 

- Risco potencial na gravidez (categoria C): pode ser administrado nas doses habituais para gestantes e está 
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recomendado o uso de piridoxina (vitamina B6) durante a gestação pelo risco de toxicidade neurológica no recém – 

nascido 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. COXCIP 4.Rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. Responsável técnico Rodrigo Fonseca da Silva Ramos - CRF - RJ 10015. 

Fundação oswaldo cruz por Farmanguinhos 

2. BRASIL. Manual de recomendações para o controle da tuberculose no Brasil. Brasília, 2011 
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CREON® 

Princípio ativo: Pacreatina (lípase, amilase e protease) 

Classe terapêutica: enzima 

Apresentação: cápsula contendo microesferas com revestimento ácido resistente - 25.000 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 U.F.Eur.(1) por FIP (2) U.USP(3) 

Lipase 25.000 25.000 

Amilase 18.000 74.700 

Protease 1.000 62.500 

1 - Unidade de atividade enzimática determinada conforme a European Pharmacopoeia 

2 - Unidade de atividade enzimática determinada conforme a Fédération Internationale 

Pharmaceutique 

3 - Unidade de atividade enzimática determinada conforme a United States Pharmacopoeia 

 

Pediatria: 

- Insuficiência pancreática secundária a fibrose cística: 

Lactente ≤1 ano: 2.000 - 4.000 UNIDADES a cada 120 mililitros de fórmula nutricional ou por 

amamentação; máx.: 10.000 UNIDADES por kg por dia 

 

Criança 1 - 4 anos: dose inicial 1.000 UNIDADES por kg por refeição, dose usual 1.000 - 2.500 UNIDADES 

por kg por refeição; máx.: ≤2.500 UNIDADES por kg por refeição ou ≤10.000 UNIDADES por kg por dia ou 

menor que 4.000 UNIDADES por grama de gordura por dia 

 

Criança ≥4 anos e adolescente: dose inicial 500 UNIDADES por kg por refeição, dose usual 500 - 2.500 

UNIDADES por kg por refeição; máx.: ≤2.500 UNIDADES por kg por refeição ou ≤10.000 UNIDADES por kg por 

dia ou menor que 4.000 UNIDADES por grama de gordura por dia 

 

Adultos: 

- Insuficiência pancreática secundária a fibrose cística: dose inicial 500 UNIDADES por kg por refeição, dose usual 

500 - 2.500 UNIDADES por kg por refeição; máx.: lipase ≤2.500 UNIDADES por kg por refeição ou ≤10.000 

UNIDADES por kg por dia ou menor que 4.000 UNIDADES por grama de gordura por dia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: cefaleia, dor abdominal, linfadenopatia, infecção estreptocócica 

Interações medicamentosas:  

Monitorização: sintomas abdominais, ingestão alimentar, peso, crescimento (criança), características das fezes 

Observações: 

- A dose diária total reflete aproximadamente 3 refeições por dia e 2 a 3 lanches por dia, com metade da dose de 

refeição dada com um lanche 

- Doses de lipase maior que 2.500 UNIDADES por kg por refeição, lipase maior que 10.000 UNIDADES por kg por 

dia ou lipase maior que 4.000 UNIDADES por grama de gordura por dia devem ser usadas com cautela e somente 

com comprovação de eficácia por meio de medidas de gordura fecal de 3 dias, indicando melhora no coeficiente de 

absorção de gordura 

- Doses de lipase maior que 6.000 UNIDADES por kg por refeição estão associadas à estenose colônica e devem 
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ser reduzidas 

- Em pacientes idosos, doses expressas em UNIDADES por kg por refeição devem ser diminuídas, pois esses 

pacientes tendem a pesar mais, mas ingerem menos gordura por kg de peso corporal 

- Conforme necessário, as cápsulas podem também ser abertas e o conteúdo adicionado a uma pequena 

quantidade (aproximadamente 10 mililitros) de alimentos ácidos moles (pH ≤4,5) a temperatura ambiente (não 

misture com leite materno ou fórmula infantil); não triture as microesferas ao misturar. Sendo o alimento ingerido 

imediatamente após a mistura e não mastigar. Posteriormente beber água, ingerir leite materno ou fórmula infantil 

a fim de garantir que não fiquem resíduos na boca 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Micromedex. Pancreatin: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 04 de setembro de 2018 
2. Lexicomp Pancreatin: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 04 de setembro de 

2018 

3. Dynamed. Pancreatin: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 04 de setembro de 2018 

4. CREON® Pancreatina. Responsável técnico Ana Paula Antunes Azevedo - CRF - RJ nº 6572. Abbott Laboratórios do Brasil Ltda. 
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CRESTOR® 

Princípio ativo: Rosuvastatina cálcica 

Classe terapêutica: inibidor do HMG- CoA redutase, antilipêmico 

Apresentação: comprimido - 10 miligramas e 20 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria: 

- Hipercolesterolemia familiar heterozigota 

Criança 8 - 10 anos (meninas maior que 1 ano após menarca): 5 - 10 miligramas VIA ORAL um vez ao dia; 

máx.: 10 miligramas por dia 

 

Criança ≥10 anos e adolescente (meninas maior que 1 ano após menarca): 5 - 20 miligramas VIA ORAL 

uma vez ao dia; máx.: 20 miligramas por dia 

 

- Hipercolesterolemia familiar homozigota (criança ≥7 anos e adolescente): dose inicial 20 miligramas VIA ORAL 

uma vez ao dia 

 

Adultos: 

- Hiperlipidemia, hipertrigliceridemia, progressão da aterosclerose, prevenção primária para doença cardiovascular: 

dose inicial 10 - 20 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia (20 miligramas se hiperlipidemia severa, LDL maior que 

190 miligramas por decilitro), dose usual 5 - 40 miligramas VIA ORAL por dia; máx.: 40 miligramas por dia 

 

- Hipercolesterolemia familiar homozigota: dose inicial 20 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia, após 

monitorização do painel lipídico titular a dose 5 - 40 miligramas por dia; máx.: 40 miligramas por dia 

Ajuste de acordo medicamentos concomitantes 

- Atazanavir por ritonavir, lopinavir por ritonavir: dose inicial 5 miligramas uma vez ao dia; máx.: 10 miligramas 

por dia 

- Ciclosporina: máx.: 5 miligramas por dia 

- Genfibrozila: evitar uso concomitante, ou iniciar com 5 miligramas por dia; máx.: 10 miligramas por dia 

 

Ajuste renal: se ClCr menor que 30 mililitros por minuto por 1,73 m² (sem indicação de hemodiálise), iniciar 5 

miligramas por dia; máx.: 10 miligramas por dia 

Reações adversas: mialgia, cefaléia, astenia, constipação, vertigem, náusea e dor abdominal 

Interações medicamentosas: genfibrozila,  

Monitorização: TGP, TGO, CPK; colesterol total, HDL, LDL, triglicerídeos (a cada 2 - 4 semanas) 

Observações: 

- As doses devem ser individualizadas de acordo com os níveis de colesterol LDL basal e os ajustes devem ser 

realizado em intervalos de 4 semanas ou mais  

- A dose de 40 miligramas deve ser reservada para os pacientes que não atingiram o alvo terapêutico com a dose 

de 20 miligramas por dia 

- Fatores de risco para miotoxicidade: hipotireoidismo, função renal ou hepática reduzida, doença reumatológica, 

deficiência de vitamina D ou doença muscular 
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- Quando miotoxicidade: 

Sintomas musculares severos ou cansaço: descontinuar de imediato, dosar CPK, creatinina e mioglobinúria 

Sintomas musculares leves a moderados: descontinuar até que sintomas sejam avaliados; após resolução, 

retornar a dose original ou reduzida. Se retorno dos sintomas descontinuar rosuvastatina e alternar para 

uma estatina diferente 

- Risco potencial na gravidez (categoria X) 

- Contraindicado durante a amamentação 

1. Micromedex. Rosuvastatin: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 05 de setembro de 2018 
2. Lexicomp Rosuvastatin: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 04 de setembro de 

2018 

3. Dynamed. Rosuvastatin: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 

- 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 05 de setembro de 2018 

4. CRESTOR® Rosuvastatina. Responsável técnico Dra. Gisele H. V. C. Teixeira - CRF - SP nº 19.825. AstraZeneca do Brasil Ltda.  
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CREVAGIN® 

Princípio ativo: Tinidazol mais nitrato de miconazol 

Classe terapêutica: antifúngico, imidazol 

 Apresentação: creme vaginal - 30 miligramas por grama mais 20 miligramas por grama 

 Via e formas de administração: tópico 

Posologia: cada 5 gramas do creme contém 150 miligramas de tinidazol e 100 miligramas de nitrato de 

miconazol 

 

Adulto 

 - Vulvovaginites fúngica: administrar um aplicador cheio (aproximadamente 5 gramas) 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: irritação local com sensação de queimação 

Interações medicamentosas:  

 Monitorização: melhora do quadro 

Observações: 

 - Contraindicado para menor que 12 anos 

 - Deve ser aplicado profundamente na vagina, de preferência fora do período menstrual. Porém, a paciente não 

deve descontinuar a medicação no caso de o período menstrual iniciar durante o tratamento (usar absorventes 

externos e não internos) 

 - Caso ocorra esquecimentoda dose no horário estabelecido, deve fazê - lo assim que lembrar. Entretanto, se já 

estiver perto do horário de administrar a próxima dose, deve desconsiderar a dose esquecida e utilizar a próxima 

(não duplicar) 

- A ingestão de álcool etílico é incompatível com o uso de medicamentos contendo tinidazol, dando lugar a 

reações, tais como, náusea, vômito, cólicas abdominais e rubor. Bebidas alcoólicas ou outros preparados 

contendo álcool devem ser evitados durante e até 3 dias após o tratamento com CREVAGIN® (tinidazol + nitrato 

de miconazol) 

 - Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. CREVAGIN® Tinidazol e nitrato de miconazol. Responsável técnicoDra. Maria Benedita Pereira – CRF - SP 30.378. Eurofarma 

laboratórios S.A 
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CUBICIN® 

Princípio ativo: Daptomicina 

Classe terapêutica: anti – infeccioso, lipopeptídeo cíclico 

Apresentação: pó liofilizado para solução injetável - 500 miligramas 

Via e formas de administração: endovenoso 

Posologia:  

 

Neonatal: o fabricante recomenda EVITAR uso em paciente menor que 12 meses devido efeitos adversos 

musculoesquelético, neuromuscular e em SNC observado em estudos animais  

 

- Infecção severa por gram - positivo: 6 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 12 horas 

 

Pediatria: 

- Infecções suscetíveis 

Lactente menor que 2 meses: 6 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 12 horas 

Lactente: 8 - 10 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 24 horas 

Criança 1 - 5 anos: 10 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 24 horas 

Criança 6 - 11 anos: 7 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 24 horas 

Criança ≥12 anos e adolescente: 4 - 6 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 24 horas 

 

- Bacteremia por MRSA: 

Criança ≤6 anos: 12 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 24 horas 

Criança 7 - 11 anos: 9 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 24 horas 

Criança ≥12 anos e adolescente menor que 17 anos: 7 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 24 

horas 

 

- Endocardite por MRSA: 

Criança menor que 6 anos: 10 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 24 horas 

Criança maior que 6 anos e adolescente: 6 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 24 horas 

 

- Infecção em pele e suas estruturas por MRSA: 

Criança 1 - menor que 2 anos: 10 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 24 horas 

Criança 2 - 6 anos: 9 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 24 horas 

Criança 7 - 11 anos: 7 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 24 horas 

Criança e adolescente 12 - 17 anos: 5 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 24 horas 

 

Adulto: 

- Pé diabético sem acometimento ósseo (off-label): 4 miligramas por kg ENDOVENOSO um vez ao dia 
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- Endocardite, tratamento 

Staphylococcus aureus, lado direito, válvula nativa: 6 - 10 miligramas por kg por ENDOVENOSO uma vez 

ao dia 

Staphylococcus aureus, lado esquerdo, válvula nativa: ≥8 miligramas por kg por ENDOVENOSO uma vez ao 

dia 

Enterococcus (resistente a penicilina, aminoglicosídeo e vancomicina): 10 - 12 miligramas por kg 

ENDOVENOSO uma vez ao dia 

 

- Bacteremia ou artrite séptica por MRSA: 6 miligramas por kg ENDOVENOSO uma vez ao dia 

 

- Infecção em pele e suas estruturas: 4 miligramas por kg ENDOVENOSO uma vez ao dia 

 

- Bacteremia por enterococcus resistente a vancomicina por osteomielite: 6 - 8 miligramas por kg ENDOVENOSO 

um vez ao dia 

Ajuste renal:  

Pediatria: dose baseada em 6 miligramas por kg 

por dose a cada 24 horas 

 

- TFG 10 - 29 mililitros por minuto por 1,73 m²: 4 

miligramas por kg por dose a cada 24 horas 

 

- TFG menor que 10 mililitros por minuto por 1,73 

m²: 4 miligramas por kg por dose a cada 48 horas 

 

- Hemodiálise intermitente: 4 miligramas por kg 

por dose a cada 48 horas após a sessão 

 

- Diálise peritoneal: 4 miligramas por kg por dose 

a cada 48 horas 

 

- Terapia de substituição renal contínua: 8 

miligramas por kg por dose a cada 48 horas 

Adulto: ClCr menor que 30 mililitros por minuto: 

 

- Infecção de pele e tecidos moles: 4 miligramas por kg 

ENDOVENOSO a cada 48 horas 

 

- Bacteremia estafilocócica: 6 miligramas por kg 

ENDOVENOSO a cada 48 horas 

 

- Hemodiálise intermitente: administrar após as sessões 

 

- Diálise peritoneal: mesma dose quando ClCr menor que 30 

mililitros por minuto 

 

- CVVHD: 8 miligramas por kg a cada 48 horas 

 

- CVVHDF: 4 - 6 miligramas por kg ENDOVENOSO a cada 24 

horas ou 8 miligramas por kg a cada 48 horas 

Tempo de administração:  

- ENDOVENOSO direto sem diluir maior que 2 minutos (adulto) 

 

- Infusão ENDOVENOSO : 

Neonato: maior que 60 minutos 

Lactente ≥3 meses: 30 - 60 minutos 

Criança 1 - 6 anos: maior que 60 minutos 

Criança ≥7 anos, adolescente e adulto: maior que 30 minutos 
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Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: SF0,9% - 10 mililitros (C.: 50 miligramas por mililitro) 

 

Diluição: SF0,9%, RL 

- Neonato e lactente: 30 mililitros 

- Criança 1 - 6 anos: 25 mililitros 

- Criança ≥7 anos, adolescente e adulto: 25 - 100 mililitros (não exceder 

C.: 20 miligramas por mililitro) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: 12 horas 48 horas 

 Após diluição: 12 horas 48 horas 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

- No momento da reconstituição adicione o SF0,9%a parede do 

frascousando uma agulha de transferência estéril que é de calibre 

21 ou menor diâmetro, rotacionando suavemente assegurando 

que todo o pó seja umedecido. Deixe o frasco descansar por 10 

minutos e em seguida faça movimento circulares para obter 

completa reconstituição 

- Não agitar vigorosamente 

- Deve ser conservado sob refrigeração (entre 2 - 8°C) 

- Medicamento incompatível com soluções glicerinadas 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: aciclovir, anfotericina B convencional, anfotericina B complexo lipídico, 

imipenem, meropenem, metotrexato, metronidazol, nitroglicerina, pantoprazol, fenobarbital, fenitoína, sulfentanil, 

tiopental, vancomicina 

Reações adversas: diarreia por Clostridium difficile, neuropatia periférica, reação de hipersensibilidade 

Interações medicamentosas: estatinas 

Monitorização: evolução do quadro, sinais e sintomas de miopatias, CPK sérico, sinais e sintomas de neuropatia 

periférica, função renal 

Observações: 

- Conforme necessário realizar administração em mesmo acesso, lavar com solução compatível antes e após 

administração da daptomicina 

- A administração ENDOVENOSO direto deve ser realizada apenas em adultos 

- Risco potencial na gravidez: somente deve ser utilizado durante a gravidez se o benefício esperado sobrepuser o 

potencial risco para o feto 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Micromedex. Daptomycin: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 05 de setembro de 2018 
2. Lexicomp Daptomycin: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 05 de setembro de 

2018 

3. Dynamed. Daptomycin: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 05 de setembro de 2018 

4. CUBICIN® Daptomicina. Responsável técnico Fernando C. Lemos – CRF - SP nº 16.243. Merck Sharp & Dohme Farmacêutica Ltda. 
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CYMEVENE® 

Princípio ativo: Ganciclovir sódico 

Classe terapêutica: antiviral 

Apresentação: pó liofilizado para solução injetável - 500 miligramas 

Via e formas de administração: ENDOVENOSO 

Posologia: cada 500 gramas contém 45 gramas (2 mEq) de sódio 

 

Neonatal:  

- CMV congênita: 6 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 12 horas 

 

Pediatria: 

- CMV congênita (lactente): 6 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 12 horas 

 

- Infecções do SNC (lactente e criança - HIV positivo): 5 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 12 

horas 

 

- Infecção disseminada (lactente ≥3 meses e criança) 

Fase de indução: 5 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 12 horas 

Fase de manutenção: 5 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO uma vez ao dia 

 

Adulto: 

- Profilaxia de doenças por CMV em pacientes transplantados ou retinite por CMV: 

Fase de indução: 5 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 12 horas 

Fase de manutenção: 5 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO uma vez ao dia 

 

- Esofagite, colite ou acometimento neurológico por CMV em pacientes HIV - positivo: 5 miligramas por kg por 

dose ENDOVENOSO a cada 12 horas 

Ajuste renal:  

 

Fase de indução: 

- ClCr 50 - 69 mililitros por minuto: 2,5 miligramas por 

kg por dose ENDOVENOSO a cada 12 horas 

 

- ClCr 25 - 49 mililitros por minuto: 2,5 miligramas por 

kg por dose ENDOVENOSO a cada 24 horas 

 

- ClCr 10 - 24 mililitros por minuto: 2,5 miligramas por 

kg por dose ENDOVENOSO a cada 12 horas 

 

- ClCr menor que 10 mililitros por minuto ou diálise 

peritoneal: 1,25 miligrama por kg por dose 

ENDOVENOSO a cada 3 vezes na semana após as 

Fase de manutenção: 

- ClCr 50 - 69 mililitros por minuto: 2,5 miligramas por kg 

por dose ENDOVENOSO a cada 24 horas 

 

- ClCr 25 - 49 mililitros por minuto: 1,25 miligrama por 

kg por dose ENDOVENOSO a cada 24 horas 

 

- ClCr 10 - 24 mililitros por minuto: 0,625 miligrama por 

kg por dose ENDOVENOSO a cada 24 horas 

 

- ClCr menor que 10 mililitros por minutoou diálise 

peritoneal: 0,625 miligrama por kg por dose 

ENDOVENOSO a cada 3 vezes na semana após as sessões 

de hemodiálise 
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sessões de hemodiálise 

 

 

- Hemodiálise intermitente: fase de indução 1,25 miligrama por kg ENDOVENOSO a cada 48 - 72 horas, 

manutenção 0,625 miligrama por kg ENDOVENOSO a cada 48 - 72 horas 

 

- CCVHDF: fase de indução 2,5 miligramas por kg ENDOVENOSO a cada 12 horas, manutenção 2,5 miligramas por 

kg ENDOVENOSO a cada 24 horas 

 

 Tempo de administração: infusão ENDOVENOSA lenta maior que 1 hora 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: água para injeção (sem parabeno) - 10 mililitros 

 

Diluição: SF0,9%, SG5%, RL - 100 mililitros (C.: ≤10 miligramas por 

mililitro) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: 12 horas - 

 Após diluição: 24 horas 24 horas 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

- Lavar o acesso com SF0,9% antes e após a administração 

- Recomendado uso de dupla - luva, avental e transportado em 

sistema fechado 

- Não refrigerar o frasco ou medicamento reconstituído 

Este fármaco possui um número elevado de incompatibilidades, assim não se recomenda a mistura em 

mesma solução contendo outros medicamentos, nem administração em Y concomitante a outros 

fármacos 

Reações adversas: hiper - hidrose, diarreia, anorexia, vômitos, inibição da espermatogênese temporária, anemia, 

trombocitopenia, pancitopenia 

Interações medicamentosas:  

Monitorização: hemograma, depuração urinária, função renal, enzimas hepáticas, pressão arterial 

Observações: 

- Não administrar via intramuscular, subcutânea ou ENDOVENOSO direto 

- Evitar contato com a pele e mucosa 

- Quando solução muito concentrada, recomenda-se uso de bomba de infusão 

- Risco potencial na gravidez: somente deve ser utilizado durante a gravidez se o benefício esperado sobrepuser o 

potencial risco para o feto 

- Contraindicado durante a amamentação; efeito mutagênico e carcinogênico em ratos 

1. Micromedex. Ganciclovir: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 05 de setembro de 2018 
2. Lexicomp Ganciclovir: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 05 de setembro de 

2018 

3. Dynamed. Ganciclovir: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 05 de setembro de 2018 

4. CYMEVENE® Ganciclovir. Responsável técnico Tatiana Tsiomis Díaz – CRF - RJ nº 6942. Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S.A. 
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DAFLON® 

Princípio ativo: Diosmina mais hesperidina 

Classe terapêutica: flavonóide, venotônico e vasculoprotetor 

 Apresentação: comprimido revestido - 500 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia: contém 450 miligramas de diosmina mais 50 miligramas hesperidina 

 

Adulto 

- Insuficiência venosa crônica: 500 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia 

 

- Crise de hemorróida aguda: 3000 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia nos quatro primeiros dias, seguido por 

2000 miligramas por três dias e 1000 miligramas por pelo menos 3 meses 

 

- Período pré e pós operatório de safenectomia: 1000 miligramas VIA ORAL ao dia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: diarreia, dispepsia, náuseas, vômitos 

Interações medicamentosas:  

Monitorização: evolução do quadro 

Observações: 

- Conforme necessário podem se dissolvidos em água antes de administrá - los 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. DAFLON® Diosmina e hesperidina. Responsável técnicoPatrícia Kasesky de Avellar - CRF - RJ n.º 6350. Laboratórios Servier do Brasil 

Ltda 
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DAFORIN® 

Princípio ativo: Cloridrato de fluoxetina 

Classe terapêutica: inibidor seletivo da recaptação de serotonina, antidepressivo 

 Apresentação: solução oral gotas - 20 miligramas por mililitro (20 mililitros) 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria: 

- Ataque de pânico ou ansiedade associado a fobias (criança 2 - 6 anos): 5 miligramas por dose ou 0,25 

miligrama por kg por dose VIA ORAL uma vez ao dia 

 

- Bulemia nervosa (criança ≥12 anos e adolescente): 20 - 60 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 

 

- Depressão (criança ≥8 anos e adolescente): dose inicial 10 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia; máx.: 20 

miligramas por dia 

 

- Depressão associado a transtorno bipolar (criança ≥10 anos e adolescente): dose inicial 20 miligramas VIA 

ORAL uma vez ao dia; máx.: 50 miligramas por dia 

 

- Transtorno obsessivo - compulsivo: 

Criança menor que 7 anos: 5 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 

 

Criança ≥7 anos e adolescente: dose inicial 10 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia, dose usual 20 - 60 

miligramas por dia 

 

- Comportamento repetitivo associado a transtorno do espectro autista (criança ≥5 anos e adolescente): 2,5 

miligramas VIA ORAL uma vez ao dia ou 0,3 miligrama por kg por dia, seguido por 0,5 miligrama por kg por dia; 

máx.: 0,8 miligrama por kg por dia 

 

Adulto 

- Bulemia nervosa: 60 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 

 

- Depressão por transtorno obsessivo - compulsivo: dose inicial 20 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia; máx.: 

80 miligramas por dia 

 

- Depressão associado a transtorno bipolar: dose inicial 20 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia, dose usual 20 - 

50 miligramas por dia 

 

- Transtorno do pânico: dose inicial 10 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia; máx.: 60 miligramas por dia 

Ajuste renal: acúmulo adicional pode ocorrer em pacientes com função renal gravemente comprometida; não 

dialisável. Doses menores geralmente não são necessárias 

 

Ajuste hepático: administrar doses menores em pacientes cirróticos 
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Reações adversas: inquietação, hipercinesia, hiperatividade, agitação (pediátricos); reação de 

hipersensibilidade, insônia, cefaleia, sonolência, ansiedade, náuseas, diarreia, xerostomia 

Interações medicamentosas: claritromicina, haloperidol, linezolida, azul de metileno, inibidores da 

monoaminoxidase 

Monitorização: função hepática, peso, glicemia, 

Observações: 

- Para a descontinuação da terapêutica antidepressiva, reduzir progressivamente a dose para minimizar a 

incidência de sintomas de privação e permitir a detecção de sintomas reemergentes 

- Melhor horário para administração: 

 - Transtorno depressivo maior e transtorno obsessivo compulsivo: durante a manhã; se duas vezes ao 

dia a dose, tomar pela manhã e meio - dia 

 - Transtorno bipolar I e depressão resistente ao tratamento (com olanzapina concomitante): uso à noite 

 - Bulimia: durante amanhã 

 

- Nos primeiros dias de uso há aumento do risco de pensamento e comportamento suicidas em criança, 

adolescente e jovens adultos (18 - 24 anos) com diagnóstico de transtorno depressivo maior e outras desordens 

psiquiátricas 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Fluoxetine: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 05 de setembro de 2018 
2. Lexicomp Fluoxetine: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 05 de setembro de 

2018 

3. Dynamed. Fluoxetine: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 05 de setembro de 2018 

4. DAFORIN® Fluoxetina. Responsável técnico Dr. Adriano Pinheiro Coelho – CRF por SP 22.883. EMS sigma pharma Ltda 
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DANTROLEN® 

Princípio ativo: Dantroleno sódico 

Classe terapêutica: antídoto - hipertermia maligna, relaxante muscular não paralítico 

Apresentação: pó liofilizado para solução injetável - 20 miligramas 

Via e formas de administração: ENDOVENOSO 

Posologia:  

 

Pediatria: 

- Hipertermia maligna (lactente, criança e adolescente)  

Profilaxia cirúrgica: 2,5 miligramas por kg ENDOVENOSO aproximadamente 1 hora e 15 minutos 

anteriormente a anestesia 

 

Crise: 2,5 miligramas por kg ENDOVENOSO, repetir a dose até sintomas cessarem ou acúmulo de dose de 

10 miligramas por kg 

 

Pós - crise: 0,25 miligrama por kg por hora ENDOVENOSO infusão contínua por pelo menos 24 horas 

 

Adulto: 

- Hipertermia maligna 

Profilaxia cirúrgica: 2,5 miligramas por kg ENDOVENOSO aproximadamente 1 hora e 15 minutos 

anteriormente a anestesia 

 

Crises: 2,5 miligramas por kg ENDOVENOSO direto, repetir a dose até sintomas cessarem ou acúmulo de 

dose de 10 miligramas por kg 

 

Pós - crise: 0,25 miligrama por kg por hora ENDOVENOSO infusão contínua por pelo menos 24 horas 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Tempo de administração: ENDOVENOSO direto maior que 1 minuto (crises); infusão ENDOVENOSA maior que 1 

hora (profilaxia cirúrgica); ENDOVENOSO infusão contínua 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: água para injeção - 60 mililitros (C.: 0,333 miligrama 

por mililitro) 

 

Diluição: sem necessidade 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: 6 horas - 

 Após diluição: - - 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

- Soluções injetáveis de glicose 5%, cloreto de sódio 0,9% e 

outras soluções ácidas não são compatíveis com o DANTROLEN® 

ENDOVENOSO e não devem ser usadas 

- Evite recipientes de vidro para infusão ENDOVENOSA devido ao 

potencial de formação de precipitados 

- Recomenda-se que a infusão seja preparada imediatamente 

antes da administração 
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- Após reconstituição agitar o frasco durante cerca de 20 

segundos ou até a solução ficar clara 

Este fármaco possui um número elevado de incompatibilidades, assim não se recomenda a mistura em 

mesma solução contendo outros medicamentos, nem administração em Y concomitante a outros 

fármacos 

Reações adversas: flushing (rubor), sonolência, náuseas, vômitos 

Interações medicamentosas: verapamil, diltiazem, talidomida 

Monitorização: frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial, ECG, temperatura, eletrólitos, CK, 

mioglobinúria 

Observações: 

- De acordo com o protocolo Malignant Hyperthermia Guidelines Updated, o paciente deve ser mantido em 

observação em UTI por pelo menos 24 horas, já que o recrudescimento pode ocorrer 

- Medicamento vesicante 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Micromedex. Dantrolene: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 06 de setembro de 2018 
2. Lexicomp Dantrolene: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 06 de setembro de 

2018 

3. Dynamed. Dantrolene: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 06 de setembro de 2018 

4. DANTROLEN® Dantroleno. Responsável técnico Dr. José Carlos Módolo CRF - SP N.º 10.446. CRISTÁLIA Produtos Químicos 

Farmacêuticos Ltda. 
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DAONIL® 

Princípio ativo: Glibenclamida 

Classe terapêutica: sulfoniureia, hipoglicemiante 

 Apresentação: comprimido - 5 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Adulto 

- Diabetes tipo 2: dose inicial 2,5 - 5 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia (em pacientes mais sensíveis, iniciar 

com 1,25 miligrama), dose de manutenção 1,25 - 20 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia ou em dose 

fracionada; máx.: 20 miligramas por dia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: plenitude epigástrica, azia, hipoglicemia (principalmente ≥65 anos) 

Interações medicamentosas:  

Monitorização: glicemia, sinais e sintomas de hipoglicemia 

Observações: 

- Deve ser administrado com café da manhã ou com a primeira refeição principal do dia 

- Medicamento incluso nos critérios de Beers, não recomendado quando ≥65 anos 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Glyburide: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 06 de setembro de 2018 
2. Lexicomp Glyburide: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 06 de setembro de 

2018 

3. Dynamed. Glyburide: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 06 de setembro de 2018 

4. DAONIL® Glibenclamida. Responsável técnico Silvia Regina Brollo CRF - SP 9.815. Sanofi - Aventis Farmacêutica Ltda. 
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DARAPRIM® 

Princípio ativo: Pirimetamina 

Classe terapêutica: antimalárico 

Apresentação: comprimido - 25 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Neonatal: 

- Toxoplasmose congênita: dose inicial 2 miligramas por kg VIA ORAL uma vez ao dia por dois dias, seguindo por 

1 miligrama por kg VIA ORAL uma vez ao dia por 2 - 6 meses e 1 miligrama por kg por dia VIA ORAL três vezes 

na semana 

 

Pediatria: 

- Toxoplasmose  

Congênita (lactente): dose inicial 2 miligramas por kg VIA ORAL uma vez ao dia por dois dias, seguindo por 

1 miligrama por kg por dia por 2 - 6 meses e 1 miligrama por kg por dia três vezes na semana 

 

Adquirida (HIV–positivo) 

Lactente e criança: 2 miligramas por kg VIA ORAL uma vez ao dia (máx.: 50 miligramas por dose), 

seguindo com 1 miligrama por kg por dia (máx.: 25 miligramas) 

 

Adolescente: 200 miligramas VIA ORAL dose única, seguido com 50 miligramas ( menor que 60 kg) e 

75 miligramas (≥60 kg) uma vez ao dia 

 

Adquirida (HIV – negativo) 

Criança: 2 miligramas por kg (máx.: 50 miligramas por dose) VIA ORAL uma vez ao dia, seguido por 

1 miligrama por kg por dia (máx.: 25 miligramas por dose) 

 

Adolescente: 200 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia, seguido por 50 - 75 miligramas por dia 

 

- Malária 

Criança 4 - 10 anos: 25 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 

 

Criança maior que 10 anos e adolescente: 25 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 

 

Adulto 

- Toxoplasmose: 50 - 75 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas:  

Interações medicamentosas:  

Monitorização: hemograma, funções renal e hepática 

Observações: 

- Recomenda-se administrar com a refeição para minimizar ocorrência de vômito 
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- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; excretada no leite em quantidades significativas; evitar em lactentes 

que estejam fazendo uso de outro antagonista de folatos. Possível efeito carcinogênico 

1. Micromedex. Pyrimethamine: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 06 de setembro de 2018 
2. Lexicomp Pyrimethamine: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 06 de setembro 

de 2018 

3. Dynamed. Pyrimethamine: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - 

f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 06 de setembro de 2018 

4. DARAPRIM® Pirimetamina. Responsável técnico Dra. Marcia Weiss I. Campos CRF‐RJ nº 4499. FARMOQUÍMICA S/A 
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DDAVP® 

Princípio ativo: Acetato de desmopressina 

Classe terapêutica: análogo sintético do hormônio antidiurético 

Apresentação:  

DDAVP® SPRAY NASAL: solução nasal - 0,1 miligrama por mililitro (2,5 mililitros - 25 doses) 

DDAVP® INJETÁVEL: solução injetável - 4 microgramas por mililitro (1 mililitro)  

Via e formas de administração:  

DDAVP® SPRAY NASAL: intranasal 

DDAVP® INJETÁVEL: ENDOVENOSA, intramuscular ou subcutânea 

Posologia: DDAVP® SPRAY NASAL contém a dose fixa de 10 microgramas 

 

Pediatria: 

- Diabetes insipidus 

Lactente ≥3 meses e criança: dose inicial 5 microgramas por dia intranasal em dose fracionada 1 - 2 vezes 

ao dia, dose usual 5 - 30 microgramas por dia em dose fracionada  

 

Adolescente: 5 - 40 microgramas por dia intranasal em dose fracionada 1 - 3 vezes ao dia, dose usual 20 

microgramas por dia em dose fracionada duas vezes ao dia 

 

Lactente e criança menor que 12 anos: 0,1 - 1 micrograma ENDOVENOSO diretoou SUBCUTÂNEO em 

dose fracionada 1 - 2 vezes ao dia 

 

Criança ≥12 anos e adolescente: 2 - 4 microgramas por dia ou  
     da dose intranasal ENDOVENOSO 

direto ou SUBCUTÂNEO em dose fracionada duas vezes ao dia 

 

- Hemofilia A e Von Willebrand tipo 1 (lactente ≥3 meses, criança e adolescente): 0,3 micrograma por kg 

ENDOVENOSO infusão lenta 

 

Adulto 

 - Diabetes insipidus:  

10 - 40 microgramas por dia intranasal como uma vez ao dia ou em dose fracionada 2 - 3 vezes ao dia 

 

1 - 4 microgramas por dia ou  
    da dose intranasal ENDOVENOSO direto, INTRAMUSCULAR ou 

SUBCUTÂNEO  

 

- Hemofilia A e Von Willebrand tipo 1: 0,3 micrograma por kg ENDOVENOSO infusão lenta; máx.: 20 

microgramas 

Ajuste renal: ClCr menor que 50 mililitros por minuto, uso contraindicado 

Tempo de administração: ENDOVENOSO direto, infusão ENDOVENOSA 15 - 30 minutos 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição: SF0,9% -  

- Lactente e criança ≤10 kg: 10 mililitros 
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- Criança maior que 10 kg, adolescente e adulto: 50 mililitros 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 

 Após diluição: - - 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

- Administração parenteral: retirar a dose diretamente da 

ampola, diluição adicional não é necessária 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados:  

Reações adversas: hiponatriemia 

Interações medicamentosas: corticosteroides (nasais, orais ou sistêmicos), diuréticos de alça 

Monitorização: ingestão de água, volume urinário, sinais e sintomas de hiponatriemia, eletrólitos 

Observações: 

- Medicamento incluso nos critérios de Beers, não recomendado quando ≥65 anos 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso criterioso durante a amamentação; avaliar risco benefício. Análises de mães que receberam desmopressina 

via nasal enquanto amamentavam, indicam que a quantidade do medicamento excretada é consideravelmente 

menor do que a necessária para influenciar a diurese no lactente 

1. Micromedex. Desmopressin: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 06 de setembro de 2018 
2. Lexicomp Desmopressin: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 06 de setembro de 

2018 

3. Dynamed. Desmopressin: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - 

f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 06 de setembro de 2018 

4. DDAVP® Desmopressina. Responsável técnico Silvia Takahashi Viana - CRF por SP 38.932. Ferring GmbH 
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DECADRON® 

Princípio ativo:  

DECADRON® ELIXIR e DECADRON® COMPRIMIDO: Dexametasona 

DECADRON® COLÍRIO: Fosfato dissódico de dexametasona mais sulfato de neomicina 

DECADRON® INJETÁVEL: Fosfato dissódico de dexametasona 

DECADRON® NASAL: Fosfato dissódico de dexametasona mais sulfato de neomicina mais cloridrato de fenilefrina 

Classe terapêutica: glicocorticoide (dexametasona), anti-infeccioso aminoglicosídeo (neomicina), agonista 

adrenérgico (fenilefrina) 

Apresentação:  

DECADRON® ELIXIR: 0,5 miligramas por 5 mililitros (120 mililitros) 

DECADRON®: comprimido - 4 miligrama 

DECADRON® COLÍRIO: solução oftálmica por otológica - 1,1 miligrama mais 5,8 miligramas por mililitro (5 

mililitros) 

DECADRON® INJETÁVEL: solução injetável - 4 miligramas por mililitro (2,5 mililitros) 

DECADRON® NASAL: solução nasal 0,546 miligrama mais 5,83 miligramas mais 5 miligramas por mililitro (20 

mililitros) 

Via e formas de administração:  

DECADRON® ELIXIR e DECADRON® COMPRIMIDO: oral 

DECADRON® COLÍRIO: tópico oftálmica ou otológica 

DECADRON® INJETÁVEL: ENDOVENOSO ou intramuscular 

DECADRON® NASAL:intranasal 

Posologia:  

 

Neonatal: 

- Edema das vias aéreas ou extubação: 0,25 miligrama por kg por dose ENDOVENOSO aproximadamente 4 horas 

anterior a extubação e então a cada 8 horas até total de três doses, dose usual 0,25 - 0,5 miligrama por kg por 

dose ENDOVENOSO 1 - 3 doses; máx.: 1,5 miligrama por kg por dia 

 

- Displasia broncopulmonar por facilitar desmame ventilatório 

Dose inicial 0,15 miligrama por kg por dia VIA ORAL ou ENDOVENOSO em dose fracionada a cada 12 

horas por três dias, seguido por 0,1 miligrama por kg por dia por três dias, 0,05 miligramas por kg por dia por 

dois dias e 0,02 miligrama por kg por dia por dois dias (total de 0,89 miligrama por kg em 10 dias), administradas 

a cada 12 horas 

 

Pediatria: 

- Edema das vias aéreas ou extubação: 0,5 miligrama por kg por dose (máx.: 10 miligramas por dose) VIA 

ORAL, ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR a cada 6 - 12 horas antes da extubação e a cada 6 horas após a 

extubação; dose total 3 miligramas por kg aproximadamente  

 

- Anti-inflamatório: 0,02 - 0,3 miligrama por kg por dia ou 0,6 - 9 miligramas por m² por dia VIA ORAL, 

ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR a cada 6 - 12 horas 

 

- Exacerbação da asma: 0,6 miligrama por kg VIA ORAL, ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR dose único ou 
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por 2 dias; máx.: 16 miligramas por dose 

 

- Edema cerebral: dose de ataque 1 - 2 miligramas por kg por dose, seguido por dose de manutenção 1 - 1,5 

miligrama por kg por dia VIA ORAL, ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR em dose fracionada a cada 4 - 6 

horas; máx.: 16 miligramas por miligramas por dia 

 

Adulto 

- Anti-inflamatório, imunossupressão, exacerbação da asma, condições alérgicas, desordem endócrina: 0,5 - 9 

miligramas por dia VIA ORAL, ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR em dose fracionada a cada 6 - 12 horas 

 

- Exacerbação, esclerose múltipla: 30 miligramas por dia VIA ORAL por 1 semana, seguido por 4 - 12 miligramas 

VIA ORAL em dias alternados 

 

- Edema das vias aéreas ou extubação: 0,5 miligrama por kg por dose ENDOVENOSO (máx.: 10 miligramas por 

dose) 6 - 12 horas antes da extubação então a cada 6 horas somando um total de 5 doses 

 

- Edema cerebral (associado a tumor primário ou metástase, craniotomia ou trauma craniano): dose inicial 10 

miligramas ENDOVENOSO, seguido por 4 miligramas INTRAMUSCULAR a cada 6 horas; manejo paliativo 2 

miligramas ENDOVENOSO 2 - 3 vezes ao dia 

 

- Desordens otológicas: 3 - 4 gotas via otológica diretamente no canal auditivo 2 - 3 vezes ao dia 

 

- Desordens oftalmológicas: 1 - 2 gotas VIA OFTÁLMICA no saco conjuntival a cada hora durante o dia e a cada 2 

horas durante a noite; reduzir para 1 gota a cada 4 horas após a resposta favorável ser observada 

 

- Rinites alérgicas agudas e crônicas: 3 aplicações intranasal cada 3 horas, obtida resposta favorável, reduz - se o 

número de aplicações a uma ou duas por dia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste ou suplementação de dose 

Tempo de administração: ENDOVENOSO direto 1 - 4 minutos; infusão ENDOVENOSA 15 - 30 minutos 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição: SF0,9%, SG5% - 100 mililitros 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 

 Após diluição: 24 horas - 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

- DECADRON® INJETÁVEL: pode administrar 4 miligramas por 

mililitro ou 10 miligramas por mililitro não diluído ENDOVENOSO 

direto ou INTRAMUSCULAR  

 

- DECADRON® ELIXIR: conservar em temperatura ambiente 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: ciprofloxacino, midazolam 

Reações adversas: supressão adrenal, imunossupressão, distúrbios psiquiátricos, síndrome de cushing, 
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osteoporose, hipertensão, retenção de líquidos, hiperglicemia 

Interações medicamentosas:  

Monitorização: glicemia, eletrólitos, pressão arterial, hemoglobina, crescimento (pediatria), potássio e cálcio 

sérico, peso 

Observações: 

- DECADRON® ELIXIR e DECADRON® COMPRIMIDO: pode ser administrado com as refeições ou leite para 

minimizar os efeitos gastrointestinais 

- Medicamento incluso nos critérios de Beers, não recomendado quando ≥65 anos 

- DECADRON® COLÍRIO:Remover lentes de contato anteriormente ao uso e aguardar 15 minutos antes de 

recolocadas 

- DECADRON® COLÍRIO:limpe o canal auditivo completamente com material seco 

- DECADRON® NASAL:só deve ser utilizado com a ponta voltada para cima, de modo a evitar excesso posológico. 

A tampa de rosca é removida e a ponta do frasco nebulizador é inserida na narina, então o paciente deve inspirar e 

ao mesmo tempo aplicar leve pressão nas paredes do recipiente 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; evitar doses altas por tempo prolongado; compatível apenas em dose 

única 

1. Micromedex. Dexamethasone: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 06 de setembro de 2018 
2. Lexicomp Dexamethasone: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 06 de setembro 

de 2018 

3. Dynamed. Dexamethasone: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - 

f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 06 de setembro de 2018 

4. DECADRON® ELIXIR. Dexametasona. Responsável técnico Gabriela Mallmann CRF - SP 30.138. Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A. 

5. DECADRON® COMPRIMIDO. Dexametasona. Responsável técnico Gabriela Mallmann CRF - SP 30.138. Aché Laboratórios 

Farmacêuticos S.A. 

6. DECADRON® COLÍRIO. Dexametasona e neomicina. Responsável técnico Gabriela Mallmann CRF - SP 30.138. Aché Laboratórios 

Farmacêuticos S.A. 

7. DECADRON® INJETÁVEL. Dexametasona e neomicina. Responsável técnico Gabriela Mallmann CRF - SP 30.138. Aché Laboratórios 

Farmacêuticos S.A. 

8. DECADRON® NASAL. Dexametasona e neomicina. Responsável técnicoDr. Wilson R. Farias CRF - SP nº 9555. Aché Laboratórios 

Farmacêuticos S.A. 

  



 

270 
 

DEPO - MEDROL® e PREDI - MEDROL® 

Princípio ativo: Acetato de metilprednisolona 

Classe terapêutica: glicocorticoide, anti-inflamatório 

Apresentação: suspensão injetável - 40 miligramas por mililitro (2 mililitros) 

Via e formas de administração: intramuscular, intrassinovial, intralesional ou intrarretal 

Posologia: USE O PESO CORPORAL IDEAL PARA CALCULAR A DOSE 

 

Pediatria: 

 - Exacerbação, asma (administrado em curto prazo quando paciente apresenta quadro de vômito) 

Criança ≤4 anos: 7,5 miligramas por kg INTRAMUSCULAR dose única; máx.: 240 miligramas 

 

Criança ≥5 anos e adolescente: 240 miligramas INTRAMUSCULAR dose única 

 

 - Anti-inflamatório por imunossupressão (lactente, criança e adolescente): dose inicial 0,11 - 1,6 miligrama por kg 

por dia ou 3,2 - 48 miligramas por m² por dia INTRAMUSCULAR uma vez ao dia. Dose usual 0,5-1,7 miligrama 

por kg como dose única 

 

Quando se deseja um efeito prolongado, poder ser multiplicada a dose oral diária por 7 (sete) e 

administrada uma injeção única, dose usual 4 - 80 miligramas INTRAMUSCULAR, a cada 1 - 2 semanas 

 

Adulto 

 - Anti-inflamatório por imunossupressão: 4 - 120 miligramas INTRAMUSCULAR dose única ou 4-30 miligramas 

em TECIDOS MOLES. Repetir, caso necessário, para condições recorrentes ou crônicas. Ou 20 - 60 miligramas 

INTRALESIONAL para lesões grandes; conforme necessário, distribuir as doses variando de 20-40 miligramas por 

injeção ou 1-4 injeções (com intervalos entre elas), variando com o tipo de lesão a ser tratada e a resposta clínica 

 

 - Artrite (administrada a cada 1 - 5 semanas) intrassinovial 

Grandes articulações (joelho, tornozelo, ombro): 20 a 80 miligramas 

 

Articulações médias (cotovelo, punho): 10 a 40 miligramas 

 

Pequenas articulações (metacarpofalângicas, interfalângicas, esternoclaviculares, acromioclaviculares): 4 a 

10 miligramas 

 

 - Exacerbação, asma: 240 miligramas INTRAMUSCULAR dose única  

 

 - Esclerose múltipla: 160 miligramas INTRAMUSCULAR uma vez ao dia por uma semana, seguido por 64 

miligramas em dias alternados por um mês 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste, administrar após diálise 

 Tempo de administração:  

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: água para injeção 

 

Diluição: não se aplica 
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Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 

 Após diluição: - - 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

 - Para reconstituição, agite suavemente 

 - Descarte qualquer resíduo de medicamento não utilizado 

 - NÃO administrar via ENDOVENOSA 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: não deve ser diluído ou misturado a outras soluções 

Reações adversas: supressão adrenal, imunossupressão, distúrbios psiquiátricos, síndrome de cushing, 

osteoporose, hipertensão, retenção de líquidos, hiperglicemia 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

 Monitorização: glicemia, eletrólitos, pressão arterial, hemoglobina, crescimento (pediatria), potássio e cálcio 

sérico, peso, pressão intraocular (maior que 6 semanas de terapia) 

Observações: 

- Evite a injeção no músculo deltóide devido a uma alta incidência de atrofia subcutânea. Não injetar em áreas com 

evidências de infecção local aguda, evite injeção ou vazamento na derme 

- Administração intralesional: injete diretamente na lesão. Para lesões grandes, administre múltiplas pequenas 

injeções (20-40 miligramas) para minimizar a incidência de atrofia dérmica e subdérmica 

- Administração intrassinovial: injetar na cavidade sinovial,evitando articulações infectadas ou instáveis 

- Medicamento incluso nos critérios de Beers, não recomendado quando ≥65 anos 

- Por ser lentamente absorvido, a administração INTRAMUSCULAR não é indicada quando é necessário um efeito 

imediato de curta duração 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Methylprednisolone Acetate: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 10 de setembro de 2018 
2. Lexicomp Methylprednisolone Acetate: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 10 de 

setembro de 2018 

3. Dynamed. Methylprednisolone Acetate: EBSCO, 2018. Disponível em: 

http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess 

miligramasr03. Acesso em: 10 de setembro de 2018 

4. DEPO - MEDROL®. Acetato de metilprednisolona. Responsável técnico Edina S. M. Nakamura – CRF - SP n° 9.258. Wyeth Indústria 

Farmacêutica Ltda. 

5. PREDI - MEDROL®. Acetato de metilprednisolona. Responsável técnico Florentino de Jesus Krencas CRF - SP: 49136. UNIÃO QUÍMICA 

FARMACÊUTICA NACIONAL S/A 
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DEPO® PROVERA® 

Princípio ativo: Acetato de medroxiprogesterona 

Classe terapêutica: contraceptivo 

Apresentação: seringa descartável preenchida estéril com suspensão injetável - 150 miligramas por mililitro (1 
mililitro) 

Via e formas de administração: intramuscular 

Posologia:  

 

Pediatria (Adolescente) e adulto: 

 - Contracepção: 150 miligramas INTRAMUSCULAR a cada 3 meses 

 

 - Carcinoma endometrial, recorrente ou metastático: 400 - 1000 miligramas INTRAMUSCULAR uma vez por 

semana 

 

- Carcinome renal: dose inicial 400 – 1000 miligramas INTRAMUSCULAR uma vez por semana. Após estabilização 

da doença, 400 miligramas uma vez ao mês 

 

- Fogacho: 400 miligramas INTRAMUSCULAR dose única 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: perda mineral óssea (uso prolongado), cefaleia, amenorreia, alteração de peso, nervosismo, 
desconforto abdominal 
Interações medicamentosas: ácido tranexâmico 

 Monitorização: avaliação do estado de gravidez 

Observações: 

 - Preparo: Agite a suspensão vigorosamente; administrar por injeção INTRAMUSCULAR profunda no músculo 

glúteo ou deltóide 

 - Administrar a primeira dose durante os primeiros 5 dias do período menstrual, ou nos primeiros 5 dias após o 

parto, se não estiver amamentando, ou na sexta semana pós - parto, se estiver amamentando exclusivamente 

 - Ao mudar de contraceptivos hormonais combinados (estrogênio mais progesterona), a primeira injeção deve 

ocorrer no dia seguinte ao último comprimido ativo ou (no máximo) no dia seguinte ao último comprimido inativo. 

Ao mudar de outros métodos contraceptivos, assegure a cobertura contraceptiva contínua 

 - Risco potencial na gravidez (categoria X) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Medroxyprogesterone Acetate: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 10 de setembro de 2018 
2. Lexicomp Medroxyprogesterone Acetate: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 10 

de setembro de 2018 

3. Dynamed. Medroxyprogesterone Acetate: EBSCO, 2018. Disponível em: 

http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess 

miligramasr03. Acesso em: 10 de setembro de 2018 

4. DEPO® PROVERA®Acetato de medroxiprogesterona. Responsável técnico Edina S. M. Nakamura – CRF - SP n° 9.258. Wyeth Indústria 

Farmacêutica Ltda. 
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DERMACERIUM® 

Princípio ativo: Sulfadiazina de prata e nitrato de cério hexahidratado 

Classe terapêutica: agente anti-infeccioso tópico 

Apresentação: creme tubo 1% e 0,4% (50 gramas)- CONTÉM PROPILENOGLICOL 

Via e formas de administração: tópico externo 
Posologia:  

 

Pediatria e adulto: 

- Tratamento de queimadura (lactente maior que 2 meses, criança e adolescente): aplique a uma camada fina 1 - 

2 vezes ao dia; reaplique conforme necessário; área queimada deve está coberta com creme a todo momento 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: reação de hipersensibilidade  
Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

 Monitorização: sinais e sintomas de hipersensibilidade, enzimas hepáticas, hemograma, função renal 

Observações: 

- Apenas para uso tópico 

- Evite contato com os olhos 

- Após limpeza da área afetada, aplique com a mão com luvas estéreis em áreas limpas e desbridadas queimadas; 

reaplique em áreas onde o creme foi removido pela atividade do paciente. Curativos podem ser usados conforme 

necessário. Reaplique imediatamente após a hidroterapia 

- Contraindicado quando histórico de hipersensibilidade a sulfonamidas, criança prematuras e menor que 2 meses 

- Dentre os microorganismos sensíveis destacam - se: Staphylococcus aureus, inclusive os resistentes a meticilina, 

Streptococcus pyogenes, Enterococcus spp., Candida albicans, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, 

Enterobacter spp, Proteus mirabilis, Proteus spp Indol - positivo, Providencia stuartii, Acinetobacter spp, 

Pseudomonas aeruginosa 

- Risco potencial na gravidez (categoria B): contraindicado para mulheres grávidas nos últimos três meses de 

gestação 

- Uso criterioso durante a amamentação; evitar uso em áreas extensas e por período prolongado 

1. Micromedex. Silver Sulfadiazine: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 10 de setembro de 2018 
2. Lexicomp Silver Sulfadiazine: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 10 de 

setembro de 2018 

3. Dynamed. Silver Sulfadiazine: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - 

f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 10 de setembro de 2018 

4. DERMACEURIM® Sulfadiazina de prata e nitrato de cério. Responsável técnico Dra. Tatiana S. de Lima Corrêa. CRF - RJ: 7426. 

Silvestre Labs Química & Farmacêutica Ltda. 
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DERMAZINE® 

Princípio ativo: Sulfadiazina de prata 

Classe terapêutica: anti-infeccioso tópico 
Apresentação: creme bisnaga 1%- 10 miligramas por grama (30 gramas) - CONTÉM PROPILENOGLICOL 
Via e formas de administração: tópico externo 
Posologia:  

 

Pediatria e adulto: 

 - Tratamento de queimadura, úlceras de pressão e feridas cirúrgicas (lactente maior que 2 meses, criança e 

adolescente): aplique a uma camada fina 1 - 2 vezes ao dia; reaplique conforme necessário; área queimada deve 

está coberta com creme a todomomentos 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: reação de hipersensibilidade  
Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

 Monitorização: sinais e sintomas de hipersensibilidade, enzimas hepáticas, hemograma, função renal 

Observações: 

- Apenas para uso tópico 

- Evite contato com os olhos 

- Após limpeza da área afetada, aplique com a mão com luvas estéreis em áreas limpas e desbridadas queimadas; 

reaplique em áreas onde o creme foi removido pela atividade do paciente. Curativos podem ser usados conforme 

necessário. Reaplique imediatamente após a hidroterapia 

- Contraindicado quando histórico de hipersensibilidade a sulfonamidas, criança prematuras e menor que 2 meses 

- Dentre os microorganismos sensíveis gram - positivos e gram - negativos 

- Risco potencial na gravidez (categoria B): contraindicado para mulheres grávidas nos últimos três meses de 

gestação 

- Uso criterioso durante a amamentação; evitar uso em áreas extensas e por período prolongado 

1. Micromedex. Silver Sulfadiazine: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 10 de setembro de 2018 
2. Lexicomp Silver Sulfadiazine: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 10 de 

setembro de 2018 

3. Dynamed. Silver Sulfadiazine: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - 

f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 10 de setembro de 2018 

4. DERMAZINE® Sulfadiazina de prata. Responsável técnico Dra. Tatiana S. de Lima Corrêa. CRF - RJ: 7426. Silvestre Labs Química & 

Farmacêutica Ltda. 
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DERMODEX® 

Princípio ativo: Nistatina e óxido de zinco 

Classe terapêutica: antifúngico 

Apresentação: pomada bisnaga - 100.000 UNIDADES por grama e 200 miligramas por grama (60 gramas) 

Via e formas de administração: tópico 

Posologia:  

 

Neonatal, Pediatria e adulto: 

 - Dermatites por infecções cutâneas e mucocutâneas: aplicar sob a área afetada 2 - 4 vezes ao dia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: não foram identificadas reações adversas significativas 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

 Monitorização:  

Observações: 

 - Deve ser aplicada após o banho e a cada troca de fraldas, após lavagem e secagem cuidadosa da pele. Quando 

usada nas de mais indicações, aplicar duas ou mais vezes ao dia nas áreas afetadas 

 - Risco potencial na gravidez (categoria C): contraindicado para mulheres grávidas nos últimos três meses de 

gestação 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Nystatin and zinc oxide: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 10 de setembro de 2018 
2. Lexicomp Nystatin and zinc oxide: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 10 de 

setembro de 2018 

3. Dynamed. Nystatin and zinc oxide: EBSCO, 2018. Disponível em: 

http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess 

miligramasr03. Acesso em: 10 de setembro de 2018 

4. DERMPDEX® Nistatina e óxido de zinco. Responsável técnico Carla A. Inpossinato CRF - SP nº 38.535. Reckitt Benckiser (Brasil) Ltda 
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DESLANOL® (MAR) 

Princípio ativo: Deslanosídeo 

Classe terapêutica: antiarrítmico, glicosídeo cardiotônico 

Apresentação: solução injetável - 0,2 miligrama por mililitro (2 mililitros) 

Via e formas de administração: ENDOVENOSO e intramuscular 

Posologia:  

 

Pediatria: 

- 0,02 - 0,04 miligrama por kg ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR em dose fracionada 1 - 3 vezes do dia 

 

Adulto 

- 0,4 - 1,6 miligrama INTRAMUSCULAR em dose fracionada 0,8 miligrama administrados em locais diferentes 

 

- 1,6 miligrama ENDOVENOSO em dose fracionada 1 - 2 vezes ao dia; máx.: 2 miligramas por dia 

Ajuste renal:  

Prematuros, neonatos e criança com diminuição da função renal: 0,02 - 0,022 miligrama por kg 

 

Adultos: insuficiência renal retarda a eliminação de glicosídeos cardíacos; por conseguinte, a dose do deslanosídeo 

deve ser ajustada em conformidade 

 Tempo de administração: ENDOVENOSO direto - 3 - 5 minutos 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição: SF0,9%, SG5%, RL 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 
(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 
(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 

 Após diluição: - - 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 
 - Armazenar em temperatura ambiente 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados:  

Reações adversas: arritmias ventriculares, náuseas, vômito, anorexia, diarreia 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

 Monitorização: função renal, ECG, sinais e sintomas de intoxicação digitálica, frequência cardíaca 

Observações: 

- Após a digitalização parenteral, por via intramuscular ou ENDOVENOSA, ter sido estabelecida, a terapia de 

manutenção com um glicosídeo cardíaco oral deve iniciar dentro de 12 horas 

- A administração de cálcio parenteral a um paciente digitalizado deve ser realizada com extrema cautela, para 

evitar a possível precipitação de arritmias cardíacas. Conforme necessário, o cálcio deve ser administrado 

lentamente e em pequenas quantidades 

- Risco potencial na gravidez: não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Micromedex. Deslanoside: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 10 de setembro de 2018 
2. Lexicomp DeslanosideAcetate: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 10 de 

setembro de 2018 

3. DESLANOL®. Desl anosídeo. Responsável técnico Florentino de Jesus Krencas CRF - SP nº 49136. União química farmacêutica nacional 

S/A 
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DEXA - CITONEURIN® NFF 

Princípio ativo: Fosfato dissódico de dexametasona, cloridrato de tiamina (Vitamina B1), cloridrato de piridoxina e 

cianocobalamina (Vitamina B12) 

Classe terapêutica: glicocorticoide; suplemento nutricional, vitaminas e minerais; antídoto 

Apresentação: solução injetável - 4,37 miligramas, 100 miligramas, 100 miligramas e 5.000 microgramas 

Via e formas de administração: intramuscular 

Posologia: Ampola I (1 mililitro) contém cloridrato de tiamina e cloridrato de piridoxina e ampola II (2 mililitros) 

contém cianocobalamina e fosfato de dexametasona; 

 

4,37 miligramas de fosfato dissódico de dexametasona equivale a 4 miligramas de fosfato de dexametasona 

 

Adulto 

 - Neuropatias inflamatórias: 1 aplicação INTRAMUSCULAR a cada 2 - 3 dias 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

 Tempo de administração:  

Soluções e volumes compatíveis: 
Reconstituição: não se aplica 

Diluição: não se aplica 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 

 Após diluição: - - 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

 - Aspirar, para uma seringa com capacidade mínima de 3 

mililitros, os conteúdos das ampolas I e II, injetando a mistura 

lentamente por via intramuscular profunda, de preferência nas 

nádegas 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados):  

Reações adversas: supressão adrenal, imunossupressão, distúrbios psiquiátricos, síndrome de cushing, 

osteoporose, hipertensão, retenção de líquidos, hiperglicemia 

Interações medicamentosas: rifampicina, carbamazepina, fenobarbital, fenitoína, diuréticos de alça, tiazídicos, 

salicilatos e anti-inflamatórios, bloqueadores neuromusculares, metildopa  

 Monitorização: glicemia, eletrólitos, pressão arterial, hemoglobina, crescimento (pediatria), potássio e cálcio 

sérico, peso 

Observações: 

 - Contém lidocaína 

 - A ampola I apresenta - se comouma solução límpida e amarelada, a ampola II contém uma solução vermelha 

límpida 

 - Sempre que possível, as injeções devem ser aplicadas pela manhã, para acompanhar o ritmo circadiano de 

produção endógena dos corticosteroides 

 - Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; as vitaminas presentes no medicamento são compatíveis com a 

amamentação, porém não há dados que demonstrem segurança no uso da dexametasona; avaliar risco benefício 

1. DEXA - CITONEURIN® NFF. Dexametasona, tiamina, piridoxina e cianocobalamina. Responsável técnico Alexandre Canellas de Souza – 

CRF - RJ nº 23277. MERCK S.A. 
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DIAMICRON® MR 

Princípio ativo: Gliclazida 

Classe terapêutica: sulfoniureia, hipoglicemiante 

Apresentação: comprimidos de liberação prolongada - 30 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Adulto: 

 - Diabetes Mellitus tipo II: 30 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia no café da manhã; aumentando a dose em 30 

miligramas a cada duas semanas com base nos níveis de glicose sanguínea; dose máx.: 120 miligramas uma vez 

ao dia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: hipoglicemia, fenilbutazona, álcool 

Interações medicamentosas: miconazol,  

 Monitorização: glicemia, sinais e sintomas de hipoglicemia 

Observações: 

- O comprimido de 30 miligramas de libertação prolongada é igual ao comprimido de 80 miligramas de libertação 

imediata 

- Conversão a partir da insulina: pode ser considerada a conversão quando a dose recebida de insulina for menor 

que 40 UNIDADES por dia. Antes da conversão, descontinuar a insulina por 48 a 72 horas com monitoramento 

rigoroso (≥3 vezes por dia) da glicosúria e cetonúria. Se cetonúria e glicosúria 12 a 24 horas após a suspensão da 

insulina, não converter devendo permanecer em insulinoterapia 

- Idade, insuficiência hepática e insuficiência renal são fatores de risco independentes para hipoglicemia 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Micromedex. Gliclazide: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 10 de setembro de 2018 
2. Lexicomp Gliclazide: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 10 de setembro de 

2018 

3. Dynamed. Gliclazide: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 10 de setembro de 2018 

4. DIAMICRON® MR.Gliclazida. Responsável técnico Patrícia Kasesky de Avellar - CRF - RJ n.º 6350. Laboratórios Servier do Brasil Ltda 
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DIAMOX® 

Princípio ativo: Acetazolamida 

Classe terapêutica: inibidor da anidrase carbônica, anticonvulsivante 

Apresentação: comprimido - 250 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria: 

 - Glaucoma 

Criança menor que 12 anos: 10 - 30 miligramas por kg por dia VIA ORAL em dose fracionada a cada 6 - 8 horas; 

máx.: 1.000 miligramas por dia 

 

Criança ≥12 anos e adolescente: 15 - 30 miligramas por kg por dia VIA ORAL em dose fracionada a cada 6 - 8 

horas; máx.: 1.000 miligramas por dia 

 

 - Epilepsia, manejo de curto prazo (lactente, criança e adolescente): 4 - 16 miligramas por kg por dia VIA ORAL 

em dose fracionada 3 - 4 vezes ao dia; máx.: 30 miligramas por kg por dia ou 1.000 miligramas por dia 

 

Adulto: 

 - Epilepsia: 8 - 30 miligramas por kg por dia VIA ORAL em dose fracionada ; máx.: 30 miligramas por kg por dia 

ou 1 grama por dia 

 

 - Glaucoma: 

Simples crônica (ângulo aberto): 250 miligramas VIA ORAL 1 - 4 vezes ao dia 

 

Secundária ou aguda (ângulo fechado): dose inicial 250 - 500 miligramas, manutenção 125 - 250 miligramas a 

cada 4 horas 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste; contraindicado quando insuficiência renal severa 

Reações adversas: reação de hipersensibilidade 

Interações medicamentosas: inibidores da anidrase carbônica,  

 Monitorização: eletrólitos séricos, hemograma, pressão intraocular, crescimento (pediátricos) 

Observações: 

- Administrar o medicamento com alimento diminui o desconforto gastrointestinal 

- Contraindicado quando histórico de hipersensibilidade a sulfonamidas 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Acetazolamide: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 10 de setembro de 2018 
2. Lexicomp Acetazolamide: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 10 de setembro de 

2018 

3. Dynamed. Acetazolamide: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - 

f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 10 de setembro de 2018 

4. DIAMOX®. Acetazolamida. Responsável técnico Florentino de Jesus Krencas CRF - SP n° 49136. União química farmacêutica nacional 

S/A 
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DICLOFENACO DIETILAMÔNIO 

Princípio ativo: Diclofenaco dietilamônio 

Classe terapêutica: anti-inflamatório tópico 

Apresentação: gel tubo - 10 miligramas por grama (60 gramas) 

Via e formas de administração: tópico externo 

Posologia:  

 

Pediatria ≥ 14 anos e adulto: aplicar diclofenaco dietilamônio gel sobre a região afetada, 3 - 4 vezes ao dia, 

massageando suavemente 

Ajuste renal: sem necessidade 

Reações adversas: dermatite de contato 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

 Monitorização:  

Observações: 

- A quantidade necessária depende da extensão da área dolorida: 2 a 4 gramas de diclofenaco dietilamônio gel são 

suficientes para tratar uma área de cerca de 400 – 800 cm2 

- O medicamento não deve ser usado por mais de 14 dias para inflamações do tecido mole e reumatismos do 

tecido mole, ou por mais de 21 dias para artrite 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Diclofecado dietilamônio. Responsável técnico Wellerson Wagner Barbeto Silva CRF - MG 10.107. Cimed indústria de medicamentos 

Ltda. 
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DIFENIDRIN® 

Princípio ativo: Cloridrato de difenidramina 

Classe terapêutica: antihistamínico H1 

Apresentação: solução injetável - 50 miligramas por mililitro (1 mililitro) 

Via e formas de administração: intramuscular ou ENDOVENOSO 

Posologia:  

 

Pediatria (lactente, criança e adolescente): 

 - Reação alérgica severa por anafilaxia: 1,25 miligrama por kg por dose ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR a 

cada 6 horas; máx.: 300 miligramas por dia 

 

Dosagem alternativa: 1-2 miligrama por kg por dose ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR dose única; 

máx.: 50 miligramas por dose 

 

 - Prurido secundário ao uso de opióides: 0,5 - 1 miligrama por kg por dose ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR 

a cada 6 horas; máx.: 100 miligramas por dia 

 

- Reações distônicas (lactente, criança e adolescente): 1-2 miligramas por kg a dose ENDOVENOSO ou 

INTRAMUSCULAR, podendo repetir após 20-30 minutos conforme necessário; máx.: 50 miligramas 

 

Adulto: 

 - Reação alérgica: 10 - 50 miligramas por dose ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR ; máx.: 400 miligramas 

por dia 

 

 - Anafilaxia severa: 25 - 50 miligramas ENDOVENOSO infusão 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

 Tempo de administração: ENDOVENOSO direto 2 - 5 minutos (não exceder 25 miligramas por minuto); infusão 

ENDOVENOSA 10 - 15 minutos 

Soluções e volumes 

compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição: SF0,9%, SG5%, RL - (C.: menor que 50 miligramas por mililitro) 

Estabilidade: 

 
Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após 

reconstituição: 
- - 

 Após diluição: 24 horas - 

Recomendações específicas para 

o preparo e armazenamento: 
 -  

Este fármaco possui um número elevado de incompatibilidades, assim não se recomenda a mistura em 

mesma solução contendo outros medicamentos, nem administração em Y concomitante a outros 

fármacos 

Reações adversas: xerostomia, tontura, discinesia, sedação, sonolência 

Interações medicamentosas: ipratrópio, citrato/cloreto de potássio, talidomida 
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 Monitorização: alívio dos sintomas, estado de alerta mental 

Observações: 

- Convulsões podem ser precipitadas com administração ENDOVENOSA muito rápida em pacientes pediátricos 

- Administrar por injeção INTRAMUSCULAR profunda; evitar tecido SUBCUTÂNEO , devido necrose local 

- Medicamento incluso nos critérios de Beers, não recomendado quando ≥65 anos 

- Este fármaco é contraindicado em lacerações envolvendo áreas de má perfusão (dedos, ouvido e nariz) devido ao 

risco de necrose da pele 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Diphenhydramine: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 11 de setembro de 2018 
2. Lexicomp Diphenhydramine: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 11 de setembro 

de 2018 

3. Dynamed. Diphenhydramine: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - 

f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 11 de setembro de 2018 

4. DIFENIDRIN®Difenidramina. Responsável técnico Dr. José Carlos Módolo - CRF - SP Nº 10.446. CRISTÁLIA Produtos Químicos 

Farmacêuticos Ltda. 
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DIGOXINA 

Princípio ativo: Digoxina 

Classe terapêutica: antiarrítmico, glicosídeo cardiotônico 

Apresentação:  

DIGOXINA: comprimido - 0,25 miligrama 

DIGOXINA: ELIXIR: solução oral - 0,05 miligrama por mililitro (60 mililitros) 

Via e formas de administração: oral 

Posologia: USE O PESO CORPORAL IDEAL PARA CALCULAR A DOSE 

 

Neonatos: 

 - Insuficiência cardíaca 

Digitalização, dose de ataque: (administre metade da dose inicial, depois ¼ para cada uma das duas doses 

subsequentes em intervalos de 6 - 8 horas) 

 

Pré - termo: 20 - 30 microgramas por kg (solução oral) VIA ORAL em dose fracionada três vezes ao dia 

  

Termo: 25 - 35 microgramas por kg (solução oral) VIA ORAL em dose fracionada três vezes ao dia 

 

Dose de manutenção: 

 

Pré - termo: 5 - 7,5 microgramas por kg por dia (solução oral) VIA ORAL em dose fracionada a cada 12 

horas  

 

Termo: 8 - 10 microgramas por kg por dia VIA ORAL (solução oral) em dose fracionada a cada 12 horas 

 

Pediatria: 

 - Insuficiência cardíaca 

Digitalização, dose de ataque: (administre metade da dose inicial, depois ¼ para cada uma das duas doses 

subsequentes em intervalos de 6 - 8 horas) 

 

1 - 24 meses: 35 - 60 microgramas por kg (solução oral) VIA ORAL em dose fracionada três vezes ao dia 

  

2 - 5 anos: 30 - 45 microgramas por kg (solução oral) VIA ORAL em dose fracionada três vezes ao dia 

 

5 - 10 anos: 20 - 35 microgramas por kg (solução oral) VIA ORAL em dose fracionada três vezes ao dia ou 

20 - 45 microgramas por kg (comprimido) 

 

Maior que 10 anos: 10 - 15 microgramas por kg (solução oral ou comprimido) VIA ORAL em dose 

fracionada três vezes ao dia 

 

Dose de manutenção: 

1 - 24 meses: 10 - 15 microgramas por kg por dia (solução oral) VIA ORAL em dose fracionada a cada 12 

horas  

 

2 - 5 anos: 8 - 10 microgramas por kg por dia (solução oral) VIA ORAL em dose fracionada a cada 12 horas 
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5 - 10 anos: 5 - 10 microgramas por kg por dia (solução oral) VIA ORAL em dose fracionada a cada 12 

horas ou 6 - 12 microgramas por kg por dia (comprimido) 

 

Maior que 10 anos: 2,5 - 5 microgramas por kg por dia (solução oral ou comprimido) VIA ORAL uma vez 

ao dia 

 

 - Taquiarritmias, tratamento (lactente, criança e adolescente): dose inicial 13 - 17 microgramas por kg por dose 

VIA ORAL a cada 8 horas, por três doses; dose de manutenção 8 - 10 microgramas por kg por dia VIA ORAL em 

dose fracionada 1 - 2 vezes ao dia (usar a dose duas vezes ao dia em bebês e criança pequenas) 

 

Adultos: 

 - Insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida: 0,125 - 0,25 miligrama VIA ORAL uma vez ao dia; máx.: 

0,375 miligrama por dia (sem necessidade de dose de ataque)  

Ajuste renal:  

Pediatria: 

 - Digitalização, dose de ataque: quando 

insuficiência renal severa: reduzir 50% da dose 

 

 - Manutenção: 

 - TFG 30 - 50 mililitros por minuto por 1,73 m²: 

75% da dose em intervalo normal 

 

 - TFG 10 - 29 mililitros por minuto por 1,73 m²: 

50% da dose em intervalo normal ou dose 

normal a cada 36 horas 

 

 - TFG menor que 10 mililitros por minuto por 

1,73 m²: 25% da dose em intervalo normal ou 

dose normal a cada 48 horas 

 

 - Hemodiálise intermitente, diálise peritoneal: 

25% da dose em intervalo normal ou dose 

normal a cada 48 horas  

 

 - Terapia de substituição renal contínua: 75% 

da dose em intervalo normal 

Adulto: 

 

 - TFG 10 - 50 mililitros por minuto: 0,0625 miligrama a cada 

24 - 36 horas (25% a 75% da dose usual a cada 24 a 36 horas) 

 

 - TFG menor que 10 mililitros por minuto: 0,0625 miligrama a 

cada 48 horas (10% a 25% da dose usual a cada 48 horas) 

 

 - Hemodiálise intermitente: 0,0625 miligrama a cada 48 horas 

(10% a 25% da dose usual a cada 48 horas); nenhuma dose 

suplementar é necessária  

 

 - Diálise peritoneal: 0,0625 miligrama a cada 48 horas (10% a 

25% da dose usual a cada 48 horas) 

 

 - Terapia de substituição renal contínua: 0,0625 miligrama a 

cada 48 horas (10% a 25% da dose habitual a cada 48 horas) 

 

 - ClCr maior que 120 mililitros por minuto: 0,25 miligrama uma 

vez ao dia 

 

 - ClCr 80 - 120 mililitros por minuto: alternar 0,25 miligrama e 

0,125 miligrama uma vez ao dia 

 

 - ClCr 30 - 80 mililitros por minuto: 0,125 miligrama uma vez 

ao dia 

 

 - ClCr menor que 30 mililitros por minuto: 0,125 miligrama a 

cada 48 horas 

Reações adversas: alterações no ritmo cardíaco, intoxicação digitálica 
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Interações medicamentosas: metronidazol 

 Monitorização: frequência cardíaca, ECG, potássio, magnésio e cálcio sérico, função renal, sinais e sintomas de 

intoxicação digitálica 

Observações: 

 - Evitar a administração concomitante com refeições e com medicamentos que diminuam a absorção oral da 

digoxina (ou seja, administrar digoxina 1 hora antes ou 2 horas depois)  

- Concentração alvo de digoxina de 0,7 nanograma por mililitro  

- Medicamento incluso nos critérios de Beers, não recomendado quando ≥65 anos 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Digoxin: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 11 de setembro de 2018 
2. Lexicomp Digoxin: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 11 de setembro de 2018 

3. Dynamed. Digoxin: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 11 de setembro de 2018 
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DILACORON® 

Princípio ativo: Cloridrato de verapamil 

Classe terapêutica: antiarrítmico classe IV, bloqueador dos canais de cálcio não diidropiridina 

Apresentação:  

DILACORON® RETARD: comprimido revestido de liberação retardada - 120 miligramas 

DILACORON®: comprimido revestido - 80 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria: 

 - Taquicardia supraventricular (criança e adolescente): 2 - 8 miligramas por kg por dia (liberação imediata) VIA 

ORAL em dose fracionada três vezes ao dia; máx.: 480 miligramas por dia 

 

Adulto: 

 - Angina: 80 - 120 miligramas VIA ORAL três vezes ao dia (liberação imediata); máx.: 480 miligramas por dia 

 

 - Fibrilação atrial: 180 - 480 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia (liberação retardada) ou 240 - 480 

miligramas (liberação imediata) VIA ORAL em dose fracionada 3 - 4 vezes ao dia; máx.: 480 miligramas por dia 

 

 - Hipertensão: 120 - 360 miligramas por dia VIA ORAL (liberação imediata) em dose fracionada três vezes ao 

dia; máx.: 480 miligramas por dia ou 180 - 240 miligramas por dia VIA ORAL (liberação retardada) um vez ao 

dia; máx.: 480 miligramas por dia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste ou dose suplementar 

Ajuste hepático: reduzir em 20% a dose normal e monitorar ECG 

Reações adversas: cefaleia, hiperplasia gengival, constipação 

Interações medicamentosas: domperidona 

 Monitorização: pressão arterial, frequência cardíaca, função hepática, ECG 

Observações: 

- Ao mudar de formulações de liberação imediata para liberação prolongada, a dose diária total permanece a 

mesma, a menos que a força da formulação não permita uma conversão igual 

- Quando terapia anti - hipertensiva em pacientes idosos iniciar com 40 miligramas (liberação imediata) três 

vezes ao diaou 120 miligramas (liberação retardada) uma vez ao dia  

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Verapamil: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 11 de setembro de 2018 
2. Lexicomp Verapamil: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 11 de setembro de 

2018 

3. Dynamed. Verapamil: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 11 de setembro de 2018 

4. DILACORON®. Verapamil. Responsável técnico Ana Paula Antunes Azevedo CRF - RJ nº 6572. Abbott Laboratórios do Brasil Ltda. 
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DIMORF® (MAR) 

Princípio ativo: Sulfato de morfina pentaidratado 

Classe terapêutica: analgésico opióide 

Apresentação:  

DIMORF®: comprimido - 10 miligramas e 30 miligramas 

 

DIMORF® LC.: cápsula dura de liberação prolongada - 30 miligramas 

 

DIMORF® INJETÁVEL: solução injetável - 1 miligrama por mililitro (2 mililitros) e 10 miligramas por mililitro (1 

mililitro) 

 

DIMORF® SP: solução injetável - 0,1 miligrama por mililitro (1 mililitro) 

Via e formas de administração:  

DIMORF® e DIMORF® LC.: oral 

DIMORF® INJETÁVEL: ENDOVENOSO, intramuscular, epidural e intratecal 

DIMORF® SP: ENDOVENOSO, intratecal e epidural 

Posologia: não há dose ótima ou máxima para a morfina na dor crônica. A dose apropriada é aquela que alivia a 

dor durante todo o intervalo de dosagem sem causar efeitos colaterais não manejáveis 

 

Neonatal: 

 - Analgesia: 

0,08 miligramas por kg por dose VIA ORAL a cada 4 - 6 horas 

 

0,05 - 0,1 miligrama por kg por dose ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR a cada 4 - 6 horas; máx.: 0,1 

miligrama por kg por dose 

 

0,01 miligrama por kg por hora ENDOVENOSO infusão contínua (10 microgramas por kg por hora); máx.: 

0,03 miligrama por kg por hora (30 microgramas por kg por hora) 

 

 - Intubação endotraqueal: 0,05 - 0,1 miligrama por kg ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR (aguardar pelo 

menos 5 minutos para analgesia) 

 

 - Síndrome da abstinência neonatal: 0,04 miligrama por kg por dose VIA ORAL a cada 3 - 4 horas; máx.: 0,2 

miligrama por kg por dose 

 

Pediatria: 

 - Dor aguda, moderada a severa 

 

Lactente ≤6 meses, não ventilada: 0,025 - 0,03 miligrama por kg por dose ENDOVENOSO a cada 2 - 4 horas ou 

0,08 - 0,1 miligrama por kg por dose VIA ORAL a cada 3 - 4 horas 

 

Lactente maior que 6 meses, criança e adolescente 
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Menor que 50 kg:  

0,2 - 0,5 miligrama por kg por dose VIA ORAL a cada 3 - 4 horas; máx.: 15 - 20 miligramas  

 

Dose inicial 0,05 miligrama por kg por dose ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR (máx.: 1 - 2 miligramas 

por dose), dose usual 0,1 - 0,2 miligrama por kg por dose ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR a cada 2 - 

4 horas; máx.: lactente 2 miligramas por dose, criança 1 - 6 anos 4 miligramas por dose, criança 7 - 12 

anos 8 miligramas por dose e adolescente 10 miligramas por dose 

 

Dose inicial 0,01 miligrama por kg por hora ENDOVENOSO infusão contínua (10 microgramas por kg por 

hora), dose usual 0,01 - 0,04 miligrama por kg por hora 

 

≥50 kg:  

15 - 20 miligramas VIA ORAL a cada 3 - 4 horas 

 

Dose inicial 2 - 5 miligramas ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR a cada 2 - 4 horas, dose usual 2 - 8 

miligramas ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR a cada 2 - 4 horas 

 

1,5 miligrama por hora ENDOVENOSO infusão contínua 

 

Adulto: 

 - Manejo da dor: 

INTRAMUSCULAR : dose inicial 5 - 10 miligramasa cada 4 horas, dose usual 5 - 15 miligramas a cada 4 horas 

 

ENDOVENOSO (direto e infusão): dose inicial 2,5 - 5 miligramas a cada 3 - 4 horas; máx.: 10 miligramas (novo 

usuário) ou 4 - 8 miligramas, seguido conforme necessário 2 - 8 miligramas a cada 5 - 15 minutos quando infarto 

agudo do miocárdio ou 2 - 4 miligramas a cada 1 - 2 horas ou 4 - 8 miligramas a cada 3 - 4 horas quando 

pacientes críticos 

 

CONTÍNUO: 0,8 - 10 miligramas por hora, dose usual 20 - 50 miligramas por hora ou 2 - 30 miligramas por 

hora ENDOVENOSO infusão contínua quando pacientes críticos 

 

ORAL: 10 - 30 miligramas a cada 4 horas (comprimido de liberação imediata - DIMORF®) 

 

*A necessidade de morfina do paciente deve ser estabelecida usando formulações de liberação imediata, sendo a 

conversão para produtos de ação prolongada considerada quando o tratamento contínuo e crônico é necessário. 

Doses mais elevadas devem ser reservadas somente em pacientes tolerantes a opióides: dose inicial 30 miligramas 

a cada 12 horas (DIMORF® LC), titulando em doses 30 miligramas a cada 2 - 4 dias 

Ajuste renal: iniciar cautelosamente com doses menores; titulando lentamente com monitoramento dos efeitos 

adversos 

 

Pediatria: 

 - TFG 10 - 50 mililitros por minuto: reduzir 25% da dose inicial 

 

 - TFG menor que 10 mililitros por minuto: reduzir 50% da dose inicial ou considerar outro analgésico opióide 
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Ajuste hepático: iniciar de forma parcimoniosa em adultos aumentando o intervalo de dose e evitar uso em 

pacientes pediátricos 

 Tempo de administração: ENDOVENOSO direto 4 - 5 minutos (diluído ou não); infusão ENDOVENOSA 15 - 30 

minutos (menor que 0,015 - 0,02 miligrama por kg por hora em neonatos); ENDOVENOSO infusão contínua em 

BIC 

Soluções e volumes 

compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição:  

 - ENDOVENOSO direto: água para injeção (C.: 0,5 - 5 miligramas por mililitro) 

 

 - ENDOVENOSO infusão: SF0,9%, SG5% (neonatos C.: 0,1 miligrama por 

mililitro; pediatria 0,1 - 1 miligrama por mililitro; adulto 0,1 - 10 miligramas 

por mililitro) 

 

 - ENDOVENOSO infusão contínua: SF0,9%, SG5% (C.: 0,1 - 1 miligrama por 

mililitro) 

Estabilidade: 

 
Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após 

reconstituição: 
- - 

 Após diluição: 24 horas - 

Recomendações específicas 

para o preparo e 

armazenamento: 

 -  

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados:  

Reações adversas: sedação, constipação, depressão respiratória e do SNC, síndrome de abstinência do neonato 

(gestantes), sonolência, cefaleia, náuseas, vômitos, retenção urinária 

Interações medicamentosas: benzodiazepínicos, bebida alcoólica, inibidores da monoaminoxidase, talidomida 

 Monitorização: alívio da dor, frequência respiratória, saturação de oxigênio, nível de consciência, pressão 

arterial, frequência cardíaca 

Observações: 

- Atentar quando alteração da terapia parenteral para oral, em que a dose oral deve ser aproximadamente metade 

da parenteral 

- Conversão da morfina ENDOVENOSO intermitente para ENDOVENOSO infusão contínua: administrar a dose diária 

total de morfina ENDOVENOSO do paciente durante 24 horas 

- Quando administração VIA ORAL, realizar com as refeições 

- A administração ENDOVENOSA rápida pode resultar em rigidez da parede torácica 

- A tolerância ao opióide é definida como: pacientes que já utilizem pelo menos 60 miligramas de morfina oral 

diariamente, 25 microgramas de fentanil transdérmico por hora, 30 miligramas de oxicodona oral diariamente, 8 

miligramas de hidromorfona oral diariamente, 25 miligramas de oximorfona oral diariamente, 60 miligramas de 
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hidrocodona oral, ou uma dose equivalente de outro opióide por pelo menos 1 semana 

- Medicamento incluso nos critérios de Beers, não recomendado quando ≥65 anos 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; na dependência materna, suspender amamentação. Em altas doses, 

observar sedação do paciente 

1. Micromedex. Morphine: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 11 de setembro de 2018 
2. Lexicomp Morphine: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 11 de setembro de 

2018 

3. Dynamed. Morphine: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 11 de setembro de 2018 

4. DIMORF®Morfina. Responsável técnico José Carlos Módolo - CRF - SP N.º 10.446. CRISTÁLIA Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. 
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DIOVAN® 

Princípio ativo: Valsartana 

Classe terapêutica: bloqueador do receptor de angiotensina II, anti - hipertensivo 

Apresentação: comprimido revestido - 80 miligramas e 160 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria: 

 - Hipertensão (criança e adolescente 6 - 16 anos): dose inicial 1,3 miligrama por kg VIA ORAL uma vez ao dia; 

máx. inicial: 40 miligramas por dia, titular até 2,7 miligramas por kg por dose ou máx.: 160 miligramas por dia 

 

Adulto: 

 - hipertensão: 80 - 160 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia; máx.: 320 miligramas por dia 

 

 - Insuficiência cardíaca: 20 - 40 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia; máx.: 320 miligramas por dia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste ou dose suplementar; iniciar com cautela 

Reações adversas: angioedema, hipercalemia, hipotensão, diminuição da função renal 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

 Monitorização: pressão arterial, função renal, eletrólitos 

Observações: 

- Risco potencial na gravidez (categoria D) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Micromedex. Valsartan: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 11 de setembro de 2018 
2. Lexicomp Valsartan: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 11 de setembro de 

2018 

3. Dynamed. Valsartan: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 11 de setembro de 2018 

4. DIOVAN® Valsartana. Responsável técnico Flavia Regina Pegorer - CRF - SP 18.150. Novartis Biociências S.A. 
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DIPROSPAN® 

Princípio ativo: Dipropionato de betametasona e fosfato dissódico de betametasona 

Classe terapêutica: corticosteróide 

Apresentação: suspensão injetável - 5 miligramas por mililitro e 2 miligramas por mililitro (1 mililitro) 

Via e formas de administração: intramuscular, intra - articular, periarticular, intrabúrsica, intradérmica, 

intralesional e em tecidos moles 

Posologia:  

 

Pediatria: 

- Tratamento de quadros inflamatórios ou alérgicos (lactente, criança e adolescente): 0,02 - 0,3 miligrama por kg 

por dia INTRAMUSCULAR (0,6 - 9 miligramas por m² por dia) em dose fracionada em 3 - 4 vezes ao dia 

 

Adulto: 

 - Dosagem usual: 0,25 - 9 miligramas INTRAMUSCULAR uma vez ao dia 

 

- Bursite, tenossinovite, peritendinite: 3 - 6 miligramas via intrabursal dose única 

 

- Artrite reumatóide ou osteoartrite: 3 - 12 miligramas via intra - articular dose única 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

 Tempo de administração:  

Soluções e volumes compatíveis: 
Reconstituição: não se aplica 

Diluição: não se aplica 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 

 Após diluição: - - 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

 - Pode ser co - administrado com um anestésico local 

 - Administração via intrabursal: tendinite, tenossinovite, injetar 

nas bainhas do tendão afetado (não diretamente nos tendões) 

 - Não administrar suspensão injetável via ENDOVENOSA ou 

epidural 

 - Só poderá ser injetado por via intramuscular profunda na região 

glútea usando exclusivamente agulha calibre 30x7 milimetros 

 - AGITE antes de realizar uso 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados:  

Reações adversas: imunossupressão, hipertensão, retenção de líquidos, hiperglicemia 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

 Monitorização: glicemia, eletrólitos, pressão arterial, hemoglobina, potássio e cálcio sérico 

Observações: 

- Se administrada associado a um anestésico local: lidocaína a 1% ou 2% (sem parabenos) ou anestésico local sem 

parabeno, retire a dose de suspensão de betametasona do frasco para dentro da seringa, depois retire o anestésico 

local na seringa e agite a seringa brevemente. Não injetar o anestésico local diretamente no frasco de suspensão 
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- Medicamento incluso nos critérios de Beers, não recomendado quando ≥65 anos 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis; avaliação de risco benefício 

1. Lexicomp Betamethasone: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 12 de setembro 

de 2018 

2. Dynamed. Betamethasone: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - 

f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 12 de setembro de 2018 

3. DIPROSPAN®Betametasona. Responsável técnico Luciana Lopes da Costa - CRF - GO nº 2.757. Brainfarma Indústria Química e 

Farmacêutica S.A 
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DOBUTREX® 

Princípio ativo: Cloridrato de dobutamina 

Classe terapêutica: agonista adrenérgico 

Apresentação: solução injetável - 12,5 miligramas por mililitro (20 mililitros) 

Via e formas de administração: ENDOVENOSA 

Posologia:  

 

Neonatal e pediatria: 

 - Suporte hemodinâmico: dose inicial 0,5 - 1 micrograma por kg por minuto ENDOVENOSO infusão contínua, 

dose usual 2 - 20 microgramas por kg por minuto 

 

Adulto: 

 - Descompensação cardíaca: dose inicial 0,5 - 2,5 microgramas por kg por minuto ENDOVENOSO infusão 

contínua, dose de manutenção 2 - 20 microgramas por kg por minuto (em pacientes com insuficiência cardíaca 

doses menores são recomendadas); máx.: 40 microgramas por kg por minuto 

 

 - Suporte de vida cardiovascular avançado: 5 - 10 microgramas por kg por minuto ENDOVENOSO infusão 

contínua 

 

 - Dose de estresse para ecocardiografia: dose inicial 5 - 10 microgramas por kg por minuto ENDOVENOSO 

infusão contínua, aumentando em intervalos de 3 minutos até 20 microgramas por kg por minuto, seguido por 

30 microgramas por kg por minuto até 40 microgramas por kg por minuto 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

 Tempo de administração: ENDOVENOSO infusão contínua em BIC.: iniciar a uma taxa lenta 0,5 - 1 micrograma 

por kg por minuto e taxa usual 2-20 microgramas por kg por minuto 

 

Taxa de infusão (mililitro por hora)= [dose (micrograma por kg por minuto) x peso (kg) x 60 minutos por hora] 

fracionadas pela concentração (microgramas por mililitro) 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição: SG5%, SF0,9%, RL - 250 - 1000 mililitros; ou 50 mililitros, se 

restrição hídrica (C.: 0,25 - 1 miligrama por mililitro; máx.: 5 miligramas 

por mililitro) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 

 Após diluição: 24 horas - 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

 - Descoloração rosa da solução indica uma ligeira oxidação, 

mas nenhuma perda significativa de potência 

 - Não adicionar bicarbonato de sódio ou a qualquer outra 

solução fortemente alcalina 

Este fármaco possui um número elevado de incompatibilidades, assim não se recomenda a mistura em 

mesma solução contendo outros medicamentos, nem administração em Y concomitante a outros 

fármacos 
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Reações adversas: flebite, hipotensão, aumento da pressão sistólica, aumento da frequência cardíaca, atividade 

ectópica ventricular 

Interações medicamentosas:  

 Monitorização: ECG, frequência cardíaca, pressão arterial, PAM, glicemia, função renal, função pulmonar, local de 

infusão 

Observações: 

- Administrar em acessocalibroso ou central 

- Contraindicado quando cardiomiopatia hipertrófica com obstrução da via de saída (estenose subaórtica 

hipertrófica idiopática) 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Dobutamine: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 12 de setembro de 2018 
2. Lexicomp Dobutamine: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 12 de setembro de 

2018 

3. Dynamed. Dobutamine: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 

- 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 12 de setembro de 2018 

4. DOBUTREX®Dobutamina. Responsável técnico Sidnei Bianchini Junior – CRF– SP nº 63.058. Antibióticos do Brasil Ltda. 
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DOLANTINA® 

Princípio ativo: Cloridrato de petidina (meperidina) 

Classe terapêutica: analgésico 

Apresentação: solução injetável - 50 miligramas por mililitro (2 mililitros) 

Via e formas de administração: intramuscular, subcutâneo ou ENDOVENOSO 

Posologia:  

 

Pediatria: 

 - Dor aguda 

Lactente ≤6 meses: 0,2 - 0,25 miligrama por kg por dose INTRAMUSCULAR, ENDOVENOSO ou SUBCUTÂNEO a 

cada 2 - 3 horas 

 

Lactente maior que 6 meses, criança e adolescente: 

 

Menor que 50 kg: 0,8 - 1 miligrama por kg por dose INTRAMUSCULAR, ENDOVENOSO ou 

SUBCUTÂNEO a cada 2 - 3 horas; máx.: 75 miligramas por dose 

 

≥50 kg: 50 - 75 miligramas INTRAMUSCULAR, ENDOVENOSO ou SUBCUTÂNEO a cada 2 - 3 horas 

 

Adulto: 

 - Dor aguda: 50 - 150 miligramas INTRAMUSCULAR, ENDOVENOSO ou SUBCUTÂNEO a cada 3 - 4 horas 

Ajuste renal e hepático: a American Pain Society e a ISMP recomendam evitar o uso em pacientes com 

diagnóstico de insuficiência renal 

 Tempo de administração: ENDOVENOSO direito lento ≥5 minutos; infusão ENDOVENOSA 15 - 30 minutos 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição: SF0,9%, SG5%, SG10% 

 - ENDOVENOSO direto: 10 mililitros (C.: 10 miligramas por mililitro) 

 - ENDOVENOSO infusão: 100 mililitros (C.:1 miligrama por mililitro) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 

 Após diluição: 24 horas - 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

 - Administração via intramuscular e subcutânea pode ser 

realizada sem diluição prévia; sendo aadministração 

intramuscular preferível a subcutânea, se forem necessárias 

doses repetidas 

 - Quando administração ENDOVENOSA o paciente deve estar 

deitado 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados): anfotericina B convencional, anfotericina B lipossomal, cefepime, dantroleno, 

diazepam, ganciclovir, micafungina, pantoprazol, fenobarbital, fenitoína 

Reações adversas: depressão respiratória, sedação, flebite 
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Interações medicamentosas: inibidores da monoaminoxidase, azul de metileno, opióides, talidomida 

 Monitorização: alívio da dor, nível de consciência, frequência respiratória, pressão arterial, sinais e sintomas de 

sedação excessiva, sinais ou sintomas de hipogonadismo ou hipoadrenalismo ou síndrome serotoninérgica (uso de 

medicamentos que aumentam a atividade serotoninérgica), local de infusão 

Observações: 

 - A American Pain Society (2008) e a ISMP (2007) não recomendam o uso da petidina como analgésico;se não 

puder ser evitado (em pacientes sem doença renal ou do SNC), o tratamento deve ser limitado à ≤48 horas e não 

excedendo 600 miligramas por 24 horas em adultos 

 - Pacientes com exposição prévia ao opióide podem necessitar de doses iniciais mais altas 

 - Aguardar pelo menos 14 dias para uso da petidina após uso de inibidores da monoaminoxidase 

 - Descontinuação da terapia: quando tratamento com opióides em longo prazo diminua a dose em 25 - 50% a 

cada 2 - 4 dias monitorando sinais e sintomas de abstinência. Se apresentar sintomas de abstinência, aumente a 

dose para o nível anterior e reduza a dose com mais parcimônia, aumentando o intervalo entre as reduções de 

dose, diminuindo a quantidade de redução da dose diária ou ambos 

 - Medicamento incluso nos critérios de Beers, não recomendado quando ≥65 anos 

 - Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; uso no pós parto associado a sedação neonatal; avaliar risco benefício 

1. Micromedex. Meperidine: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 12 de setembro de 2018 
2. Lexicomp Meperidine: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 12 de setembro de 

2018 

3. Dynamed. Meperidine: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 12 de setembro de 2018 

4. DOLANTINA®Petidina. Responsável técnico Silvia Regina Brollo CRF - SP 9.815. Sanofi - Aventis Farmacêutica Ltda. 
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DONAREN® 

Princípio ativo: Cloridrato de trazodona 

Classe terapêutica: inibidor da recaptação de serotonina 

Apresentação: comprimido revestido - 50 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria: 

 - Insônia e distúrbios do sono (criança com comorbidade de transtornos psiquiátricos) 

Criança ≥18 meses a menor que 3 anos: dose inicial 25 miligramas VIA ORAL à noite, aumentando 25 

miligramas a cada duas semanas; máx.: 100 miligramas por dose 

 

Criança 3 - 5 anos: dose inicial 50 miligramas VIA ORAL à noite, aumentando 25 gramas a cada duas 

semanas; máx.: 150 miligramas por dose 

 

Criança maior que 5 anos e adolescente: 0,75-1 miligrama por kg ou 25 - 50 miligramas VIA ORAL à noite; 

máx.: 200 miligramas por dia 

 

Adulto: 

 - Transtorno depressivo (unipolar): dose inicial 50 - 150 miligramas VIA ORAL em dose fracionada , aumentando 

50 miligramas por dia a cada 3 - 4 dias; máx.: 600 miligramas por dia quando paciente internado e 400 miligramas 

por dia ambulatorial 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste; utilizar com cautela quando insuficiência renal 

Reações adversas: náuseas, xerostomia, tontura, cefaleia, sonolência, priapismo, fadiga 

Interações medicamentosas: linezolida, azul de metileno, inibidores da monoaminoxidase 

 Monitorização: pressão arterial, nível de consciência, enzimas hepáticas  

Observações: 

- Administrar após as refeições ou um lanche para evitar tontura, sedação e hipotensão postural 

- Nos primeiros dias de uso há aumento do risco de pensamento e comportamento suicidas em criança, 

adolescente e jovens adultos (18 - 24 anos) com diagnóstico de transtorno depressivo maior e outras desordens 

psiquiátricas 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Trazodone: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 12 de setembro de 2018 
2. Lexicomp Trazodone: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 12 de setembro de 

2018 

3. Dynamed. Trazodone: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 12 de setembro de 2018 

4. DONAREN®Trazodona. Responsável técnico Alexandre Tachibana Pinheiro - CRF - SP nº 44.081. APSEN FARMACÊUTICA S/A 

  



 

299 
 

DOPACRIS® 

Princípio ativo: Cloridrato de dopamina 

Classe terapêutica: agonista adrenérgico 

Apresentação: solução injetável - 5 miligramas por mililitro (10 mililitros) 

Via e formas de administração: ENDOVENOSO 

Posologia: os efeitos hemodinâmicos da dopamina são dose - dependentes 

 

Neonatal e pediatria (lactente, criança e adolescente): 

 - Suporte hemodinâmico: 2 - 20 microgramas por kg por minuto ENDOVENOSO infusão contínua, titular 

gradualmente 5 - 10 microgramas por kg por minuto 

 

Baixa dosagem: 1 - 5 microgramas por kg por minuto, aumento do fluxo sangüíneo renal e produção de urina 

 

Dosagem intermediária: 5 - 15 microgramas por kg por minuto, aumento do fluxo sangüíneo renal, frequência 

cardíaca, contratilidade cardíaca, débito cardíaco e pressão arterial 

 

Dosagem alta: maior que 15 microgramas por kg por minuto, efeitos alfa - adrenérgicos começam a predominar, 

vasoconstrição, aumento da pressão arterial 

 

Adulto: 

 - Suporte hemodinâmico: 2 - 20 microgramas por kg por minuto ENDOVENOSO infusão contínua, titular 

gradualmente 5 - 10 microgramas por kg por minuto; máx.: 50 microgramas por kg por minuto 

 

Baixa dosagem: 1 - 5 microgramas por kg por minuto, aumento do fluxo sanguíneo renal e produção de urina 

 

Dosagem intermediária: 5 - 10 microgramas por kg por minuto, aumento do fluxo sanguíneo renal, frequência 

cardíaca, contratilidade cardíaca, débito cardíaco e pressão arterial 

 

Dosagem alta: maior que 10 microgramas por kg por minuto, efeitos alfa - adrenérgicos começam a predominar, 

vasoconstrição, aumento da pressão arterial, além de aumento da frequência cardíaca, contratilidade cardíaca e 

débito cardíaco devido aos efeitos beta - adrenérgicos 

Ajuste renal e hepático: sem necessidade de ajuste 

 Tempo de administração: ENDOVENOSO infusão contínua em BIC: iniciar 2 - 5 microgramas por kg por min 

 

Taxa de infusão (mililitro por hora) = dose (micrograma por kg por minuto) x peso (kg) x 60 minutos por hora 

fracionada pela concentração (micrograma por mililitro) 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição: SG5%, SF0,9% - (C.: 0,4 - 3,2 miligramas por mililitro) 

 

*SG5%- caso de extrema restrição hídrica 6 miligramas por mililitro, em 

acesso central 
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Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 

 Após diluição: 24 horas - 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

 - Medicamento fotossensível: utilizar uma capa escura para o 

frasco de soro a fim de evitar exposição excessiva da luz solar ou 

de lâmpadas artificiais 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: aciclovir, alteplase, anfotericina B convencional, anfotericina B complexo lipídico, 

anfotericina B lipossomal, cefazolina, dantroleno, diazepam, ganciclovir, fenitoína, sulfametoxazol-trimetoprima, 

tiopental 

Reações adversas: dor torácica, hipertensão, palpitação, taquiarritmia, náuseas, vômitos, cefaleia, midríase, 

ansiedade, oligúria, dispneia 

Interações medicamentosas: derivados da ergotamina 

 Monitorização: pressão arterial, ECG, frequência cardíaca, PAM, débito urinário, local de infusão 

Observações: 

- Medicamento vesicante, evitar extravasamento; se ocorrer, interromper a infusão imediatamente desconectando 

a bolsa e mantendo o acesso. Em seguida aspirar a solução extravasada (não lavar o acesso), retirar a agulha por 

cânula e iniciar antídoto (fentolamina - 5 - 10 miligramas em 10 - 15 mililitros se SF0,9%) com agulha 

hipodérmica. Posteriormente aplicar compressa seca e quente, e elevar a extremidade 

- O uso de baixas doses de dopamina para prevenir ou tratar a lesão renal aguda não é recomendado 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Dopamine: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 12 de setembro de 2018 
2. Lexicomp Dopamine: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 12 de setembro de 

2018 

3. Dynamed. Dopamine: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 12 de setembro de 2018 

4. DOPACRIS® Dopamina. Responsável técnico Dr. José Carlos Módolo - CRF - SP nº 10.446. CRISTÁLIA – Produtos Químicos 

Farmacêuticos Ltda. 
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DOTAREM® 

Princípio ativo: Ácido gadotérico 

Classe terapêutica: contraste radiológico para ressonância magnética 

Apresentação: solução injetável - 0,5mmol por mililitro (10, 15 e 20 mililitros) 

Via e formas de administração: ENDOVENOSO 

Posologia:  

 

Pediatria e adulto: 0,1 - 0,2 mililitro por kg (0,1 mmol por kg) ENDOVENOSO, seguido por 0,4 mililitro por kg 

(0,2 mmol por kg) após 30 minutos conforme necessário 

Ajuste renal e hepático: a depuração renal do ácido gadotérico pode ser prejudicada em idosos, é 

essencialmente importante verificar se há disfunção renal em pessoas com 65 anos ou mais  

Reações adversas: reação de hipersensibilidade 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

 Monitorização: sinal ou sintomas de hipersensibilidade 

Observações: 

- Solução incolor a amarelo pálido que deve ser conservada em temperatura ambiente (entre 15° e 30° C) 

- Distribui - se principalmente no líquido extracelular sem atravessar a barreira hematoencefálica,utilizado na 

geração de imagens de estruturas cranianas e espinhais e de todo o corpo e na angiografia por ressonância 

magnética 

- O ácido gadotérico é administrado por via ENDOVENOSA como o sal de meglumina disponível como uma solução 

contendo gadoterato de meglumina 376,9 miligramas por mililitro (0,5 mmol por mililitro) 

- Risco potencial na gravidez: Não existem dados sobre o uso de ácido gadotérico em mulheres grávidas. Estudos 

em ani mais sugerem efeitos nocivos diretos ou indiretos em termos de toxicidade reprodutiva, portanto não deve 

ser utilizado durante a gravidez a menos que o estado clínico da mulher requeira tratamento com este 

medicamento 

- uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. DOTAREM® Ácido gadotérico. Responsável técnico M. Dolores Dopazo R.P - CRF - RJ 9042. Guerbet Produtos Radiológicos Ltda. 
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DOXAZOSINA 

Princípio ativo: Mesilato de doxazosina 

Classe terapêutica: bloqueador alfa – adrenérgico, agente anti - hipertensivo 

Apresentação: comprimido - 2 miligramas 

Via e formas de administração: oral 
Posologia:  

 

Pediatria:Se for descontinuada, considere recomeçar com a dose inicial 

 

 - Hipertensão (criança e adolescente): 1 miligrama por dia VIA ORAL uma vez ao dia; máx.: 4 miligramas por dia 

 

Adulto: 

 - Hiperplasia prostática benigna: 1 miligrama VIA ORAL uma vez ao dia; máx.: 8 miligramas por dia 

 

 - Hipertensão: 1 miligrama VIA ORAL uma vez ao dia (em idosos recomenda-se 0,5 miligramas); máx.: 16 

miligramas por dia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

 
Ajuste hepático: não recomendado quando insuficiência hepática (Child - Pugh C) 

Reações adversas: não foram identificadas reações adversas significativas 

Interações medicamentosas: alfa - 1 bloqueadores 

 Monitorização: pressão arterial em posição supino e sentado 

Observações: 

- Risco potencial na gravidez: embora não tenham sido observados efeitos teratogênicos com a doxazosina em 

estudos com ani mais, observou - se uma redução da sobrevivência fetal em ani mais tratados com doses 

extremamente altas 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis; os níveis no leite materno são 20 vezes 

maiores que o nível plasmático, produzindo riscos teóricos de efeitos adversos nos lactentes, como hipotensão 

1. Micromedex. Doxazosin: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 13 de setembro de 2018 
2. Lexicomp Doxazosin: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 13 de setembro de 

2018 

3. Dynamed. Doxazosin: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 13 de setembro de 2018 
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DRAMIN® B6 

Princípio ativo:  

DRAMIN® B6 DL: dimenidrinato, cloridrato de piridoxina, glicose e frutose 

DRAMIN® B6 e DRAMIN® B6 INJETÁVEL: dimenidrinato e cloridrato de piridoxina 

Classe terapêutica: anti – histamínico, antiemético 

Apresentação:  

DRAMIN® B6 DL: solução injetável - 3 miligramas por mililitro, 5 miligramas por mililitro, 100 miligramas por 

mililitro e 100 miligramas por mililitro (10 mililitros) 

DRAMIN® B6: comprimido revestido - 50 miligramas e 10 miligramas 

DRAMIN® B6: solução oral gotas - 25 miligramas por mililitro e 5 miligramas por mililitro (20 mililitros) 

DRAMIN® B6 INJETÁVEL: solução injetável - 50 miligramas por mililitro e 50 miligramas por mililitro (1 mililitro) 

Via e formas de administração:  

DRAMIN® B6 DL: ENDOVENOSO 

DRAMIN® B6 INJETÁVEL: intramuscular 

DRAMIN® B6: oral 

Posologia:  

 

Pediatria:  

 - Enjôo, náusea por vômito ou vertigem, profilaxia: administrar 30 - 60min antes da causa 

 

Criança ≥2 a 5 anos: 12,5 - 25 miligramas VIA ORAL a cada 6 - 8 horas; máx.: 75 miligramas por dia 

 

Criança ≥6 11 anos: 25 - 50 miligramas VIA ORAL a cada 6 - 8 horas; máx.: 150 miligramas por dia 

 

Criança ≥12 anos e adolescente: 50 - 100 miligramas VIA ORAL a cada 4 - 6 horas; máx.: 400 miligramas dia 

 

Lactente, criança e adolescente: 1,25 miligrama por kg INTRAMUSCULAR 4 vezes ao dia; máx.: 300 miligramas 

por dia 

 

 - Náusea e vômito, pós - operatório (lactente, criança e adolescente) 

Prevenção: 0,5 miligrama por kg por dose ENDOVENOSO; máx.: 25 miligramas por dose 

 

Tratamento: 0,5-1,5 miligrama por kg por dose ENDOVENOSO; máx.: 25 miligramas por dose 

 

Adulto:  

 - Enjôo, náusea por vômito ou vertigem: 

*50 - 100 miligramas VIA ORAL a cada 4 - 6 horas; máx.: 400 miligramas por dia 

 

*50 miligramas INTRAMUSCULAR ou ENDOVENOSO a cada 4 horas; máx.: 100 miligramas por dose 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Tempo de administração: ENDOVENOSO direto ≥2 minutos 

PEDIATRIA: infusão ENDOVENOSA em 30 minutos 
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Soluções e volumes 

compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição: cada 30 miligramas (DRAMIN® BL) em 10 mililitros SF0,9%, SG5% 

Estabilidade: 

 
Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após 

reconstituição: 
- - 

 Após diluição: - - 

Recomendações específicas 

para o preparo e 

armazenamento: 

- Para administração intramuscular não é necessário diluição 

- Não administrar intra - arterial 

- Quando utilizado para náuseas e vômitos da gravidez, administrar dose 

(diluída em 50 mililitros de solução salina normal) durante 20 minutos 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados:  

Reações adversas: tontura, sonolência, sedação, cefaleia 

Interações medicamentosas: ipratrópio, citrato/cloreto de potássio, talidomida 

 Monitorização: evolução do quadro 

Observações: 

- Medicamento incluso nos critérios de Beers, não recomendado quando ≥65 anos 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Dimenhydrinate: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 13 de setembro de 2018 
2. Lexicomp Dimenhydrinate: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 13 de setembro 

de 2018 

3. Dynamed. Dimenhydrinate: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - 

f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 13 de setembro de 2018 

4. DRAMIN® B6 DL. Dimenidrinato, piridoxina, glicose e frutose. Responsável técnico Carla A. Inpossinato CRF - SP nº 38.535. Takeda 

Pharma Ltda 

5. DRAMIN®. Dimenidrinato e piridoxina. Responsável técnico Carla A. Inpossinato CRF - SP nº 38.535. Takeda Pharma Ltda 

6. DRAMIN® B6 INJETÁVEL. Dimenidrinato. Responsável técnico Rafael de Santis CRF - SP nº 55.728. Takeda Pharma Ltda 

  



 

305 
 

DRENISON® N 

Princípio ativo: Fludroxicortida e sulfato de neomicina 

Classe terapêutica: corticosteróide e anti – infeccioso, aminoglicosídeo 

Apresentação: creme tubo - 0,125 miligrama por grama mais 3,5 miligramas por grama (30 miligramas) 

Via e formas de administração: tópica externa 

Posologia:  

 

Pediatria e adulto:  

- Dermatoses: uma pequena quantidade (fina camada) deve ser aplicada e friccionada cuidadosamente sobre a 

área afetada, duas a três vezes ao dia, ou conforme critério médico 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: prurido, irritação, secura da pele, dermatite de contato alérgica 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

 Monitorização: evolução do quadro 

Observações: 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis; não se sabe se há absorção sistêmica 

suficiente para produzir quantidades detectáveis no leite materno 

1. Lexicomp Fludroxycortide: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 13 de setembro 

de 2018 

2. DRENISON® NFludroxicortida mais sulfato de neomicina. Responsável técnico Dante Alario Junior - CRF - SP nº 5143. Biolab Sanus 

Farmacêutica Ltda. 
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DULCOLAX® 

Princípio ativo: Bisacodil 

Classe terapêutica: estimulante laxativo 

Apresentação: drágea - 5 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria: 

 - Constipação 

Criança 3 - 12 anos: 5 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 

Criança ≥12 anos: 5 - 15 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 

 

Adulto: 

 - Constipação: 5 - 15 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: desconforto abdominal, diarreia, atonia do cólon 
Interações medicamentosas: antiácidos, material alcalino, leite ou laticínios 

 Monitorização: número de dejeções 

Observações: 

- Administrar com o estômago vazio; o paciente deve engolir o comprimido inteiro; não parta ou mastigue o 

comprimido com revestimento entérico 

- Contraindicado em casos de apendicite, obstrução intestinal e gastroenterite 

- Risco potencial na gravidez (categoria B)  

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Bisacodyl: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 13 de setembro de 2018 
2. Lexicomp Bisacodyl: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 13 de setembro de 

2018 

3. Dynamed. Bisacodyl: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 13 de setembro de 2018 

4. DULCOLAX®. Bisacodil. Responsáveltécnico Silvia Regina Brollo - CRF - SP 9.815. Sanofi - Aventis Farmacêutica Ltda. 
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DUROGESIC® D – TRANS 

Princípio ativo: Fentanila 

Classe terapêutica: analgésico opióide 

Apresentação: adesivo transdérmico matricial - 4,2 miligramas 

Via e formas de administração: transdérmico 

Posologia: os adesivos contendo 4,2 miligramas e 8,4 miligramas liberam 25 e 50 microgramas por hora de 
fentanila, respectivamente 
 
Pediatria e adulto: 

 - Dor oncológica, uso crônica ou paciente tolerantes a opióides* (criança ≥2 anos): inicial com sistema de 
liberação 25 microgramas por hora (4,2 miligramas), sendo a dose inicial de fentanil aproximada do equivalente de 
dose de morfina de 24 horas ou equivalente a taxa de infusão ENDOVENOSA anterior de fentanila; trocar o adesivo 
a cada 72 horas 
 
*tolerantes aos opiáceos que recebem pelo menos 60 miligramas equivalentes orais de morfina por dia 
 

Dose oral de morfina  

em 24 horas 
( miligramas por dia) 

Dose do DUROGESIC® 

( microgramas por hora) 

A tabela NÃO deve ser utilizada para converter de fentanil transdérmico (DURAGESIC) 
para outros analgésicos opióides 

Os doentes pediátricos que iniciam a terapêutica com um sistema Duragesic de 25 
micrograma por hora devem ser tolerantes aos opiáceos e receber pelo menos 60 

miligramas de equivalentes orais de morfina por dia 

60 a 134 25 

135 a 224 50 

225 a 314 75 

315 a 404 100 

405 a 494 125 

495 a 584 150 

585 a 674 175 

675 a 764 200 

765 a 854 225 

855 a 944 250 

945 a 1.034 275 

1.035 a 1.124 300 
 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: insônia, sonolência, tontura, náusea, vômito, depressão respiratória 

Interações medicamentosas: azul de metileno, inibidores da monoaminoxidase, outros opióides, talidomida 

 Monitorização: frequência respiratória, pressão arterial, frequência cardíaca, saturação de oxigênio, distensão 
abdominal, sinais e sintomas de hipogonadismo e abuso 
Observações: 

- Ao descontinuar o fentanil transdérmico e não se converter em outro opióide, use uma titulação descendente 

gradual, tal como diminuir a dose em 50% a cada 6 dias, para reduzir a possibilidade de sintomas de abstinência 

- Aplique em pele intacta, limpa com água (não use sabões, loções, álcool, óleos ou outras substâncias que possam 

irritar a pele), seca, não irritada, emregião superior do tronco, flanco ou região superior do braço 

- Aplique o adesivo imediatamente após a remoção do pacote, pressione firmemente no lugar e segure por pelo 

menos 30 segundos 

- Não aplique no mesmo local que o adesivo antigo 

- Lave as mãos após aplicar o adesivo 

- Se o adesivo cair antes das 72 horas, um novo pode ser aplicado a um local diferente 
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- O adesivo transdérmico é um sistema controlado por membrana, portanto não corte o adesivo para administrar 

doses parciais, não use remendos cortados, danificados ou vazando, não utilize se o selo da embalagem estiver 

quebrado 

- Não use sabão, álcool ou outros solventes para remover o gel transdérmico se ele acidentalmente tocar a pele, 

pois eles podem aumentar a absorção transdérmica; use grandes quantidades de água 

- Contraindicado para manejo de dor aguda ou pós - cirúrgica 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; uso no pós parto associado a sedação neonatal; avaliar risco benefício 

1. Micromedex. Fentanyl: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 13 de setembro de 2018 
2. Lexicomp Fentanyl: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 13 de setembro de 2018 

3. Dynamed. Fentanyl: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 13 de setembro de 2018 

4. DUROGESIC® D - TRANS. Fentanila . Responsável técnico Marcos R. Pereira - CRF por SP n° 12.304. Janssen - cilag farmacêutica 

Ltda. 
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ECALTA® 

Princípio ativo: Anidulafungina 

Classe terapêutica: equinocandina, antifúngico 

Apresentação: pó liofilizado injetável - 100 miligramas 

Via e formas de administração: ENDOVENOSO 

Posologia:  

 

Adulto:  

 - Candidemia, candidíase intra- abdominal ou peritoneal: dose inicial 200 miligramas ENDOVENOSO no primeiro 

dia, seguido por 100 miligramas por dia 

 

 - Candidíase esofágica: dose inicial 100 miligramas ENDOVENOSO no primeiro dia, seguido por 50 miligramas por 

dia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste ou reposição de dose 

 Tempo de administração: não exceder 1,1 miligrama por minuto (1,4 mililitro por minuto ou 84 mililitros por 

hora) 

Soluções e volumes compatíveis: 

 

 

Dose 

prescrita 

Volume para reconstituição 

(água para injeção) -  

(C.: 3,33 miligramas por 

mililitro) 

Volume para diluição  

(SF0,9% e SG5%) 

Volume total para infusão 

(0,77 miligramas por 

mililitro) 

Tempo de 

infusão 

100 

miligramas 
30 mililitros 100 mililitros 130 mililitros 90 minutos 

200 

miligramas 
60 mililitros 200 mililitros 260 mililitros 180 minutos 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição:  -  1 hora 

 Após diluição:  -  24 horas 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

 - Conservar sob refrigeração 

 - Quando em temperatura ambiente não exceder 96 horas 

 - O tempo para reconstituição adequada poder levar até 5 

minutos 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: anfotericina B convencional, dantroleno, diazepam, ertapenem, sulfato de 

magnésio, fenitoína, fosfato de potássio, bicarbonato de sódio, fosfato de sódio 

Reações adversas: hipotensão, hipertensão, edema periférico, insônia, hipocalemia, hipomagnesemia, náusea, 

diarreia, vômito, infecção do trato urinário 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

 Monitorização: pressão arterial, eletrólitos, função hepática 

Observações: 
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- Este medicamento contém açúcar, portanto, deve ser usado com cautela em portadores de Diabetes 

- Não deve ser misturado ou coadministrado com outros medicamentos ou eletrólitos 

- Risco potencial na gravidez: efeitos adversos foram observados em estudos de reprodução animal. Atualmente, 

outros agentes são preferidos para o tratamento de infecções por cândida em mulheres grávidas 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis; avaliar risco benefício 

1. Micromedex. Anidulafungin: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 14 de setembro de 2018 
2. Lexicomp Anidulafungin: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 14 de setembro de 

2018 

3. Dynamed. Anidulafungin: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 

- 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 14 de setembro de 2018 

4. ECALTA®. Anidulafungina. Responsável técnico Edina S. M. Nakamura – CRF - SP nº 9258. Wyeth Indústria Farmacêutica Ltda. 
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EFEDRIN® 

Princípio ativo: Sulfato de efedrina 

Classe terapêutica: agonista alfa - beta adrenérgico, simpatomimético 

Apresentação: solução injetável - 50 miligramas por mililitro (1 mililitro) 

Via e formas de administração: intramuscular, subcutâneo ou ENDOVENOSO 

Posologia:  

 

Pediatria:  

 - Hipotensão, indução anestésica: 

 

Lactente, criança e adolescente ≤15 anos: 0,1 - 0,3 miligrama por kg por dose ENDOVENOSO direto, repetir 

conforme necessário; máx.: 25 miligramas por dose; 50 miligramas por dia 

 

Adolescente maior que 15 anos: 5 - 25 miligramas por dose ENDOVENOSO direto, repetir conforme necessário; 

máx.: 50 miligramas por dia 

 

Adulto:  

 - Hipotensão, indução anestésica: 5 - 25 miligramas por dose ENDOVENOSO direito, repetir conforme 

necessário; máx.: 50 miligramas por dia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste; utilizar com cautela em pacientes com insuficiência renal 

 Tempo de administração: ENDOVENOSO direto lento ≥5 minutos 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição: SF0,9%, SG5% - C.: 5 - 10 miligramas por mililitro 

 

 - Pediatria: C.: 1 - 2 miligramas por mililitro  

Estabilidade: 

 
Temperatura ambiente  

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  

(2 - 8ºC) 

Após 

reconstituição: 
 -   -  

 Após diluição:  -   -  

Recomendações específicas para 

o preparo e armazenamento: 
 - Não administrar sem diluição prévia 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: anfotericina B convencional, caspofungina, dantroleno, diazepam, ganciclovir, 

pantoprazol, fenitoína, sulfametoxazol-trimetoprima, tiopental 

Reações adversas: hipertensão, palpitação, taquicardia, náusea, vômito, tontura, agitação 

Interações medicamentosas: derivados da ergotamina, anestésico inalatório, inibidor da monoaminoxidase 

Monitorização: pressão arterial, pulso 

Observações: 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; observar irritabilidade e distúrbio de sono no lactente 

1. Micromedex. Ephedrine: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 14 de setembro de 2018 
2. Lexicomp Ephedrine: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 14 de setembro de 

2018 

3. Dynamed. Ephedrine: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 14 de setembro de 2018 

4. EFEDRIN®. Efedrina. Responsável técnico Dr. José Carlos Modolo – CRF - SP N.º 10446. CRISTÁLIA - Produtos Químicos Farmacêuticos 

Ltda. 
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EFEXOR® XR 

Princípio ativo: Cloridrato de venlafaxina 

Classe terapêutica: inibidor da recaptação de norepinefrina e serotonina, antidepressivo 

Apresentação: cápsula de liberação controlada - 75 miligramas 

 Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Adulto: 

 - Transtorno de ansiedade generalizado por transtorno depressivo maior unipolar: dose inicial 37,5 - 75 

miligramas VIA ORAL uma vez ao dia, dose usual 75 - 225 miligramas por dia; máx.: 375 miligramas por dia 

(administrar pela manhã ou noite) 

Ajuste renal:  

 - ClCr 30 - 89 mililitros por minuto: reduzir a dose em 25 - 50% 

 - ClCr menor que 30 mililitros por minuto ou em hemodiálise: reduzir a dose em 50% ou mais  

 

Ajuste hepático: 

 - Insuficiência leve a moderada (Child - Pugh A e B): reduzir dose total diária em 50% 

 - Insuficiência severa (Child - Pugh C): reduzir dose total diária em 50% ou mais  

Reações adversas: insônia, tontura, sonolência, diaforese, náusea, xerostomia, fraqueza 

Interações medicamentosas: bromoprida, linezolida, azul do metileno, inibidores da monoaminoxidase, 

uroquinase 

 Monitorização: pressão arterial, frequência cardíaca, colesterol total, nível de consciência, sinais por sintomas da 

síndrome serotoninérgica, sódio sérico, pressão intra - ocular e midríase (em pacientes com pressão ocular elevada 

ou com risco de glaucoma de ângulo estreito agudo) 

Observações: 

- Ao descontinuar diminua gradualmente a dose (por exemplo, a cada 2 - 4 semanas) para minimizar a incidência 

de sintomas de abstinência e permitir a detecção de sintomas reemergentes 

- Alternar para outro antidepressivo: descontinuação gradual (1 - 4 semanas) do primeiro antidepressivo 

concomitante o aumento gradual do novo antidepressivo (contraindicado quando inibidores da 

monoaminoxidase)ou troca direta com a interrupção abrupta do primeiro antidepressivo e início do novo 

antidepressivo em dose equivalente ou dose menor e aumento gradual (adequado quando medicamentos de 

mesma classe ou semelhante; quando o primeiro for utilizado menor que 1 semana ou quando descontinuação por 

efeitos adversos) 

- Ao escolher a estratégia de troca, considere o risco de sintomas de descontinuação potencial para interações 

medicamentosas e outras propriedades antidepressivas (meia - vida, efeitos adversos e farmacodinâmica) e o grau 

de controle dos sintomas desejado 

- Quando alternar para inibidores da monoaminoxidase (iMAO): aguarde 14 dias entre a suspensão do iMAO e o 

início da venlafaxina ou permita que decorram 7 - 14 dias entre a interrupção da venlafaxina e o início doiMAO de 

acordo com a rotulagem do fabricante 

- Administrara(s) cápsula(s) inteira(s), não partir, esmagar, mastigar ou diluir em água 

- Nos primeiros dias de uso há aumento do risco de pensamento e comportamento suicidas em criança, 

adolescente e jovens adultos (18 - 24 anos) com diagnóstico de transtorno depressivo maior e outras desordens 

psiquiátricas 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis  

1. Micromedex. Venlafaxine: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 14 de setembro de 2018 
2. Lexicomp Venlafaxine: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 14 de setembro de 

2018 

3. Dynamed. Venlafaxine: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 14 de setembro de 2018 

4. EFEXOR® XR. Venlafaxina. Responsável técnico Edina S. M. Nakamura - CRF - SP n 9258. Wyeth Indústria Farmacêutica Ltda. 
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EFFIENT® 

Princípio ativo: Cloridrato de prasugrel 

Classe terapêutica: antiplaquetário, tienopiridinas 

Apresentação: comprimido revestido - 10 miligramas 

 Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Adulto: 

 - Síndrome coronariana aguda 

 

Intervenção coronariana percutânea (ICP): dose de ataque 60 miligramas VIA ORAL administrada de imediato 

assim que a anatomia coronária é conhecida e não mais de 1 hora após a ICP, dose de manutenção 10 miligramas 

por dia (pacientes com IAMCST, a dose de ataque também pode ser administrada se a ICP for realizada maior que 

24 horas após o tratamento com trombolítico) 

 

Dose de manutenção em baixo peso ( menor que 60 kg): 5 miligramas VIA ORAL um vez ao dia 

 

Conversão do clopidogrel para o prasugrel: a partir de 24 horas após a última dose de clopidogrel (dose de ataque 

ou manutenção), iniciar 10 miligramas de prasugrel uma vez por dia ou uma dose de ataque de 60 miligramas, 

seguido após 24 horas com 10 miligramas uma vez por dia 

Ajuste renal e hepático: sem necessidade de ajuste ou reposição de dose; utilizar com cautela quando 

insuficiência moderada ou severa 

Reações adversas: sangramento 

Interações medicamentosas: uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

 Monitorização: sinais e sintomas de sangramento 

Observações: 

- Pacientes ≥75 anos: uso não recomendado, por ser considerado alto risco para sangramento fatal e 

intracraniano; exceto em situações de alto risco (pacientes com diabetes ou história de infarto do miocárdio) 

- Em situações de ICP emergente triturar o comprimido e misturar com 25 mililitros de água para levar a uma 

absorção rápida 

- Podem ser mastigados e engolidos (gosto amargo) ou esmagados e misturados em alimentos ou líquidos (suco, 

água) e imediatamente administrados por via oral ou sonda gástrica (administração por meio de um tubo enteral 

em ambiente ácido estomacal pode resultar na redução da biodisponibilidade do prasugrel) 

- Fatores de risco para sangramento: menor que 60 kg, propensão a sangramento (trauma ou cirurgia recentes, 

sangramento gastrointestinal recente ou recorrente, úlcera péptica ativa, insuficiência hepática grave ou 

insuficiência renal moderada a grave) e uso concomitante de medicamentos que aumentam o risco de sangramento 

(varfarina, heparina, terapia fibrinolítica, uso a longo prazo de anti-inflamatório não-esteroidal) 

- Descontinuar ≥7 dias antes de qualquer cirurgia 

- Este medicamento contém LACTOSE 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Micromedex. Prasugrel: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 14 de setembro de 2018 
2. Lexicomp Prasugrel: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 14 de setembro de 

2018 

3. Dynamed. Prasugrel: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 14 de setembro de 2018 

4. EFFIENT®. Prasugrel. Responsável técnico Eduardo Mascari Tozzi – CRF - SP nº 38.995.Daiichi sankyo brasil farmacêutica Ltda 
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EFRINALIN® (MAR) 

Princípio ativo: Hemitartarato de epinefrina (adrenalina) 

Classe terapêutica: agonista alfa - beta adrenérgico  

Apresentação: solução injetável 0,1% - 1 miligrama por mililitro (1 mililitro) 

Via e formas de administração: subcutânea, intramuscular, ENDOVENOSA ou intracardíaca 

Posologia: cada ampola contém 1 miligrama por mililitro de epinefrina base para cada 1,82 miligrama de 

hemitartarato de epinefrina 

 

Neonatal:  

- Ressuscitação cardiopulmonar: 0,01 - 0,03 miligrama por kg ENDOVENOSO direto a cada 3 - 5 minutos 

 

- Hipotensão por choque resistente refratário a infusãovolêmica ou refratário a dopamina (prematuros e termo): 

dose inicial 0,05 - 0,3 micrograma por kg por minuto ENDOVENOSO infusão contínua, dose usual 0,05 - 0,5 

micrograma por kg por minuto; máx.: 2,6 microgramas por kg por minuto 

 

Pediatria:  

- Assístole ou parada sem pulso por bradicardia: 0,01 miligrama por kg ENDOVENOSO direto; máx.: 1 miligrama 

por dose, a cada 3 - 5 minutos 

 

- Aumento do débito cardíaco ou estabilização de manutenção por pós - reanimação: 0,05 - 1 micrograma por kg 

por minuto ENDOVENOSO infusão contínua  

 

- Reação de hipersensibilidade por anafilaxia: 0,01 miligrama por kg INTRAMUSCULAR (preferível) ou 

SUBCUTÂNEO ; não exceder: criança pré - puberal: 0,3 miligrama por dose; adolescente: 0,5 miligrama por 

dose; administrado a cada 5 a 15 minutos 

 

*Caso refratário: 0,1 micrograma por kg por minuto ENDOVENOSO infusão, dose usual 0,1 - 1 

micrograma por kg por minuto; máx.: 10 microgramas por minuto 

 

- Hipotensão por choque resistente infusão volêmica: 0,1 - 1 micrograma por kg por minuto ENDOVENOSO 

infusão contínua (taxas maior que 0,3 micrograma por kg por minuto associadas à atividade vasopressora) 

 

Adulto:  

- Assístole por parada sem pulso, fibrilação por taquicardia ventricular sem pulso: 1 miligrama ENDOVENOSO 

direto a cada 3 - 5 minutos  

 

- Bradicardia (sintomática não responsiva a atropina ou estimulação): 2 - 10 microgramas por minuto ou 0,1 - 

0,5 micrograma por kg por minuto ENDOVENOSO infusão contínua (7 - 35 microgramas por minuto quando 

70 kg) 

 

- Reação de hipersensibilidade por anafilaxia: 0,2 - 0,5 miligrama INTRAMUSCULAR (preferível) ou 

SUBCUTÂNEO a cada 5 a 15 minutos 
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*Caso refratário: 0,1 miligrama ENDOVENOSO direto, a cada 5 - 10 minutos; 2 - 15 microgramas por 

minuto ENDOVENOSO infusão contínua 

 

- Hipotensão por choque resistente infusão volêmica 

Choque séptico: 0,05 - 2 microgramas por kg por minuto ENDOVENOSO infusão contínua (3,5 - 140 

microgramas por minuto quando 70 kg), titular a cada 10 - 15 minutos em 0,05 - 0,2 micrograma por kg 

por minuto até atingir a meta de pressão arterial desejada; após estabilização hemodinâmica, pode 

desmamar gradualmente a cada 30 minutos durante 12 - 24 horas 

 

Choque cardiogênico: 0,01 - 0,5 micrograma por kg por minuto ENDOVENOSO infusão contínua 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

 Tempo de administração: ENDOVENOSO direito 3 - 5 minutos; ENDOVENOSO infusão contínua em BIC (acesso 

central) 

 

Taxa de infusão (mililitro por hora) = dose (micrograma por kg por minuto) x peso (kg) x 60 minutos por hora 

dividida pela concentração (microgramas por mililitro) 

Soluções e volumes 

compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição:  

 - ENDOVENOSO direto - SF0,9% (C. máx.: 0,1 miligrama por mililitro) 

 - ENDOVENOSO infusão contínua - SG5%, SF0,9%: 

Neonatal: (C.: 10, 16, 32 ou 64 microgramas por mililitro) 

Pediatria: (C.: 16, 32 ou 64 microgramas por mililitro) 

Adulto: (C.: 1 - 16 microgramas por mililitro) 

 

*Quando reação de hipersensibilidade por anafilaxia: C.: 1 micrograma por 

mililitro (1 miligrama em 1000 mililitro - SF0,9% ou SG5%) 

Estabilidade: 

 
Temperatura ambiente  

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  

(2 - 8ºC) 

Após 

reconstituição: 
 -   -  

 Após diluição: 24 horas 24 horas 

Recomendações específicas 

para o preparo e 

armazenamento: 

- Quando prescrição em C.: 0,1 miligrama por mililitro não há necessidade de 

diluição; a partir da C.: 1 miligrama por mililitro deve ser diluído antes da 

infusão 

- Administrar intramuscular em região anterolateral do terço médio da coxa, 

evitar glúteos; através da roupa conforme necessário 

- Necessário fotoproteção - soluções não devem ser usadas se estiverem 

descoloridas ou contiverem um precipitado 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: aciclovir, anfotericina B convencional, dantroleno, diazepam, ganciclovir, 

micafungina, indometacina, fenobarbital, fenitoína, bicarbonato de sódio, sulfametoxazol-trimetoprima, tiopental 

Reações adversas: flebite, palpitação, palidez, sudorese, náusea, vômito 

Interações medicamentosas: derivados da ergotamina 
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 Monitorização: ECG, frequência cardíaca, pressão arterial, local de infusão 

Observações: 

- Medicamento vesicante, evitar extravasamento; se ocorrer, interromper a infusão imediatamente desconectando 

a bolsa e mantendo o acesso. Em seguida aspirar a solução extravasada (não lavar o acesso), retirar a agulha por 

cânula e iniciar antídoto (fentolamina - 5 - 10 miligramas em 10 - 20 mililitros se SF0,9%) com agulha 

hipodérmica. Posteriormente aplicar compressa seca e quente, e elevar a extremidade 

- Baixas taxas (menor que 0,3 micrograma por kg por minuto) geralmente produzem predominantemente efeitos 

beta - adrenérgicos e taxas mais altas (maior que 0,3 micrograma por kg por minuto) produzem vasoconstrição 

alfa - adrenérgica, mas existe substancial variabilidade individual, assim a taxa de infusão de titulação deve ser 

baseada na resposta clínica 

- Risco potencial na gravidez (categoria B)  

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Epinephrine: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 14 de setembro de 2018 
2. Lexicomp Epinephrine: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 14 de setembro de 

2018 

3. Dynamed. Epinephrine: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 14 de setembro de 2018 

4. EFRINALIN®. Adrenalina. Responsável técnico Eliza Yukie Saito - CRF - SP n° 10.878. Blau Farmacêutica S.A. 
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ELIQUIS® 

Princípio ativo: Apixabana 

Classe terapêutica: anticoagulante inibidor do fator Xa 

Apresentação: comprimido revestido - 2,5 miligramas e 5 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Adulto: 

 - Fibrilação atrial não valvular: 5 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia; quando ≥80 anos, peso corporal ≤60 kg 

ou creatinina sérica ≥1,5 miligramas por decilitro deve ser utilizado 2,5 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia 

 

 - Tromboembolismo venoso (TEV) 

 

Trombose venosa profunda (TVP) por tromboembolismo pulmonar (TEP): 10 miligramas VIA ORAL duas 

vezes ao dia durante 7 dias seguidos de 5 miligramas duas vezes ao dia 

 

Transição entre anticoagulantes: 

 

 - Transição de outro anticoagulante para apixabana: 

Transição de heparina de baixo peso molecular (HBPM) ou fondaparinux (dose terapêutica) para apixabana: 

iniciar apixabana no momento da próxima dose programada do anticoagulante parenteral (quando 

transição de tratamento inicial de TEV iniciar apixabana dentro de 6 a 12 horas após a última dose de um 

regime de HBPM duas vezes ao dia ou dentro de 12 - 24 horas após um regime de uma vez ao dia 

 

Transição da infusão contínua de heparina não fracionada (HNF) para apixabana: iniciar apixabana quando 

a infusão de anticoagulante parenteral é interrompida 

 

Transição da varfarina para apixabana: descontinuar a varfarina e iniciar apixabana assim que o RNI menor 

que 2 

 

 - Transição de apixabana para outro anticoagulante: 

Transição de apixabana para infusão contínua de HNF, HBPM ou fondaparinux: Iniciar o anticoagulante 

parenteral quando a próxima dose de apixabana tiver sido programada para ser administrada 

 

Transição do apixabana para a varfarina: apixabana pode elevar o RNI complicando a interpretação se a 

terapia sobreposta. Alguns especialistas sobrepõem apixabana à varfarina por dois ou mais dias, outra 

alternativa é suspendera apixabana, iniciar a varfarina no mesmo dia e ponte com anticoagulante 

parenteral, se indicado, até que o RNI desejado seja atingido 

 

Transição entre novos anticoagulantes orais diretos: iniciar o novo anticoagulante quando a próxima dose 

do anterior foi programada para ser administrada 
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Ajuste renal:  

 - TVP, TEP: paciente com creatinina maior que 2,5 miligramas por decilitro ou ClCr menor que 25 mililitros por 

minuto (Cockcroft - Gault) foram excluídos dos ensaios clínicos. Assim, evita - se o uso quando insuficiência renal 

grave 

 

 - Fibrilação atrial não valvular: pacientes com creatinina sérica maior que 2,5 miligramas por decilitro ou ClCr 

menor que 25 mililitros por minuto (Cockcroft - Gault) foram excluídos dos ensaios clínicos 

 

Ajuste hepático: insuficiência moderada (Child - Pugh B): não há ajustes de dosagem fornecidos na rotulagem do 

fabricante; usar com cautela; comprometimento grave (Child - Pugh C)uso nãorecomendado 

Reações adversas: hemorragia 

Interações medicamentosas: outros NOACs, indutores do CYP3A4  

 Monitorização: função renal,sinais e sintomas de sangramento 

Observações: 

- A diretriz da Sociedade Internacional sobre Trombose e Hemostasia 2016 sugere evitar o uso de apixabana (e 

outros NOAC) em pacientes com IMC maior que 40 kg por m2 ou peso maior que 120 kg devido à falta de dados 

clínicos nesta população. Sugerindo a mudança para um antagonista da vitamina K 

- Contém LACTOSE 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Micromedex. Apixaban: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 14 de setembro de 2018 
2. Lexicomp Apixaban: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 14 de setembro de 

2018 

3. Dynamed. Apixaban: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 14 de setembro de 2018 

4. ELIQUIS®. Apixabana. Responsável técnico Carolina C.S. Rizoli – CRF - SP nº 27071. Laboratórios Pfizer Ltda. 
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EMLA® CREME 

Princípio ativo: Lidocaína e prilocaína 

Classe terapêutica: anestésico tópico, antiprurítico 

Apresentação: creme tubo - 25 miligramas por grama e 25 miligramas por grama (5 gramas) 

Via e formas de administração: tópico 

Posologia:  

 

Neonatal: 

 - Circuncisão (≥37 semanas): aplicar 1 - 2 gramas sobre o prepúcio e cobrir com curativo oclusivo por 60 - 90 

minutos antes do procedimento 

 

 - Anestésico local tópico (procedimentos dérmicos menores [injeção INTRAMUSCULAR, acesso ENDOVENOSO, 

punção venosa]): menor que 37 semanas aplicar 0,5 gramas no local; ≥37 semanas e menor que 5 kg aplicar até 

1 grama no local e cobrir um curativo oclusivo 60 minutos antes do procedimento; dose total máx.: (para todos os 

locais descritos): 1 grama; área máx. de aplicação: 10 cm2; tempo máximo de aplicação: 1 hora 

 

Pediatria: 

 - Procedimentos dérmicos menores (acesso ENDOVENOSO, punção venosa, injeção intramuscular): 

 

Lactente e criança: 

  

0 - 3 meses ou menor que 5 kg: aplicar até 1 grama em 10 cm2 de cobertura de área com curativo oclusivo 

por 60 minutos antes do procedimento;dose total máx. (para todos os locais descritos): 1 grama; área 

máx. de aplicação 10cm2; tempo máximo de aplicação: 1 hora 

 

3 meses a 12 meses e ≥5 kg a ≤10 kg: aplicar 1 - 2 gramas em área de 10 cm2; cubra com curativo 

oclusivo por pelo menos 60 minutos; dose total máx. (para todos os locais descritos): 2 gramas; área máx. 

de aplicação: 20 cm2; tempo máx. de aplicação: 4 horas 

 

1 – 6 anos e maior que 10 kg a ≤20 kg: aplicar 1 - 2 gramas em área de 10 cm2; cobrir com curativo 

oclusivo por pelo menos 60 minutos; dose máx. total (para todos os locais descritos): 10g; área máx. de 

aplicação: 100 cm2; tempo máx. de aplicação: 4 horas 

 

7 – 12 anos e maior que 20 kg: aplicar 1 - 2 gramas em 10 cm2 de área; cobrir com curativo oclusivo por 

pelo menos 60 minutos; dose total máx. (para todos os locais descritos): 20 gramas; área máx. de 

aplicação: 200 cm2; tempo máximo de aplicação: 4 horas 

 

Adolescente: aplicar 2,5 gramas de creme (metade do tubo de 5 gramas) por 20 – 25 cm2 de área superficial da 

pele por pelo menos 1 hora 

 

 - Procedimentos dérmicos maiores (procedimentos dermatológicos envolvendo uma área de pele maior, como a 

coleta biópsia)(adolescente): aplicar 2 gramas em 10 cm2 de pele por pelo menos 2 horas 

 



 

321 
 

Adulto: 

 - Analgesia 

Procedimentos dérmicos menores (punção venosa): aplicar 2,5 gramas (metade do tubo de 5 gramas) 

sobre 20 – 25 cm2 de área de superfície da pele por pelo menos 1 hora 

 

Procedimentos dérmicos maiores (procedimentos dermatológicos mais dolorosos envolvendo uma área de 

pele maior, coleta de enxerto de pele): aplicar 2 gramas por 10 cm2 de pele por pelo menos 2 horas 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: palidez,eritema local, queimação local 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

 Monitorização:  

Observações: 

- Após aberta a bisnaga, o medicamento é válido por 1 semana, com exceção quando utilizado para o tratamento 

de úlceras de perna, no qual o medicamento é destinado para uso único 

- Somente para uso externo; evitar aplicação em feridas abertas ou perto dos olhos 

- Para obter 1 grama de creme, aperte a tira estreita aproximadamente 1,5 cm 

- Risco potencial na gravidez (categoria B)  

- Uso compatível com a amamentação; substâncias excretadas pelo leite materno em quantidade pequena, sendo 

improvável que a criança seja afetada 

1. Micromedex. Lidocaine and Prilocaine: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 14 de setembro de 2018 
2. Lexicomp Lidocaine and Prilocaine: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 14 de 

setembro de 2018 

3. Dynamed. Lidocaine and Prilocaine: EBSCO, 2018. Disponível em: 

http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess 

miligramasr03. Acesso em: 14 de setembro de 2018 

4. EMLA® CREME. Lidocaína mais prilocaína. Responsável técnico Dra. Gisele H. V. C. Teixeira - CRF - SP nº 19.825. AstraZeneca do 

Brasil Ltda. 
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ENCRISE® 

Princípio ativo: Vasopressina 

Classe terapêutica: análogo do hormônio antidiurético, hormônio da glândula pituitária posterior 

Apresentação: solução injetável - 20 unidades por mililitro (1 mililitro) 

Via e formas de administração: ENDOVENOSO, intramuscular ou subcutâneo  

Posologia:  

 

Pediatria: 

 - Diabetes insipidus: dosagem altamente variável; titulada com base no sódio e osmolalidade séricos e urinários, 

equilíbrio hídrico e débito urinário 

 

Criança e adolescente: 2,5 - 10 unidades INTRAMUSCULAR ou SUBCUTÂNEO 2 - 4 vezes ao dia 

 

Lactente, criança e adolescente: dose inicial 0,5 miliunidades por kg por hora ENDOVENOSO infusão contínua; 

titulada 0,5 miliunidades por kg por hora em intervalos de aproximadamente 10 minutos 

 

Adulto:  

 - Choque cardiogênico (choque resultante de insuficiência ventricular direita, estenose aórtica, estenose mitral ou 

obstrução dinâmica da via de saída do ventrículo esquerdo): 0,02 - 0,04 unidades por minuto ENDOVENOSO 

infusão contínua 

 

 - Diabetes insipidus: dosagem altamente variável; titulada com base no sódio e osmolalidade séricos e urinários, 

equilíbrio hídrico e débito urinário 

5 - 10 unidades INTRAMUSCULAR ou SUBCUTÂNEO 2 - 4 vezes ao dia, conforme necessário 

 

 - Choque, vasodilatador: 

 

Choque pós - cardiotomia: dose inicial: 0,03 unidades por minuto ENDOVENOSO infusão contínua. Se a 

resposta não alcançada, titular em 0,005 unidades por minuto em intervalos de 10 - 15 minutos; máx.: 0,1 

unidades por minuto. Após pressão sanguínea alvo mantida por 8 horas sem o uso de catecolaminas, reduzir em 

0,005 unidades por minuto a cada hora conforme tolerado 

 

- Choque séptico: ≤ 0,03 unidades por minuto ENDOVENOSO infusão contínua em associação com 

noradrenalina para elevar a pressão arterial média ou diminuir a dose de noradrenalina. Usar com cuidado em 

paciente não euvolêmicos ou que necessitam de doses maiores que 0,03 unidades por minuto. Ao descontinuar, 

reduzir 0,01 unidades por minuto a cada 30- 60 minutos para reduzir o risco de hipotensão 

 

 - Conservação de órgãos para doação:dose inicial 1 (uma) unidade ENDOVENOSO bolus,seguido de 

ENDOVENOSO contínua de 0,5 - 4 unidades por hora 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

 Tempo de administração: ENDOVENOSO infusão contínua em BIC - 0,2 - 0,9 unidades por minuto 
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Soluções e volumes 

compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição: SF0,9%, SG5% - (C.: 0,1 - 1 unidade por mililitro) 

Estabilidade: 

 
Temperatura ambiente  

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  

(2 - 8ºC) 

Após 

reconstituição: 
 -   -  

 Após diluição: 18 horas 24 horas 

Recomendações específicas 

para o preparo e 

armazenamento: 

 - Diluir antes da administração ENDOVENOSA;recomendado acesso 

central 

 - Administração intramuscular e subcutânea não necessita diluição 

prévia 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: anfotericina B convencional, anfotericina B complexo lipídico, dantroleno, 

diazepam, fenitoína 

Reações adversas: palidez circumoral, sudorese, tremor, cefaleia, cãibras abdominais, gases abdominais, 

vertigem, náusea, vômito, eructação, braqui por taquiarritmia, flebite 

Interações medicamentosas: furosemida 

 Monitorização: sódio urinário, volume de urina, balanço hídrico, pressão arterial, frequência cardíaca, local de 

infusão 

Observações: 

- Não recomendado para uso crônico 

- Medicamento vesicante, evitar extravasamento; se ocorrer, interromper a infusão imediatamente desconectando 

a bolsa e mantendo o acesso. Em seguida aspirar a solução extravasada (não lavar o acesso), retirar a agulha por 

cânula e iniciar antídoto (nitroglicerina tópica 2%). Posteriormente aplicar compressa seca e quente, e elevar a 

extremidade 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis; a absorção oral por um lactente é improvável, 

pois o medicamento é rapidamente destruído no trato gastrointestinal 

1. Micromedex. Vasopressin: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 14 de setembro de 2018 
2. Lexicomp Argipressin: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 14 de setembro de 

2018 

3. Dynamed. Vasopressin: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 14 de setembro de 2018 

4. ENCRISE®. Vasopressina. Responsável técnico Dr. Dante Alario Junior - CRF - SP nº 5143. Eurofarma laboratórios SA 
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EPITEGEL® 

Princípio ativo: Dexpantenol 

Classe terapêutica: análogo alcoólico do ácido pantotênico 

Apresentação: gel oftálmico - 50 miligramas por grama (10 gramas) 

 Via e formas de administração: tópico oftálmica 

Posologia:  

 

Adulto: 

 - Queratite dendrítica, cauterizações, queimaduras, doenças distróficas da córnea, prevenção e tratamento de 

lesões corneais causadas pelo uso de lentes de contato: instilar 1 (uma) gota no saco conjuntival 3 - 5 vezes ao dia 

ou mais frequentemente, de acordo com a prescrição médica 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: não foram identificadas reações adversas significativas 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

 Monitorização: evolução do quadro 

Observações: 

- Após aberto, válido por 04 semanas 

- Se utilizadoem concomitante com outros colírios ou pomadas oftálmicas, os diferentes medicamentos devem ser 

aplicados em intervalos de pelo menos cinco minutos entre eles. De preferência, EPITEGEL® deve ser aplicado por 

último 

- Retirar as lentes de contato antes do uso 

- Para evitar contaminação, não toque a ponta do frasco gotejador em nenhuma superfície 

- Risco potencial na gravidez (categoria C)  

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. EPITEGEL®. Dexpantenol. Responsável técnico Patrícia Helena Weber - CRF - RS 11.640 BL Indústria Ótica Ltda 

  



 

325 
 

ESMERON® 
Princípio ativo: Brometo de rocurônio 

Classe terapêutica: bloqueador neuromuscular não despolarizante, relaxante muscular de ação periférica 

Apresentação: solução injetável - 10 miligramas por mililitro (5 mililitros) 

 Via e formas de administração: ENDOVENOSO 

Posologia:  

 

Neonatal: TEMPO PARA BLOQUEIO MÁXIMO DO NERVO É MAIOR EM NEONATOS 

 

 - Intubação endotraqueal cirúrgica 

 

Dose inicial: 0,45 - 0,6 miligrama por kg ENDOVENOSO direto 

 

Manutenção: 0,075 - 0,15 miligrama por kg ENDOVENOSO direto, intervalo de dose determinada por 

monitorização; ou 7 - 10 microgramas por kg por minuto (0,42 - 0,6 miligrama por kg por hora) 

ENDOVENOSO infusão contínua 

 

Pediatria: tempo até o bloqueio máximo do nervo é mais curto em Lactente de 1 - 3 meses; a duração do 

relaxamento é mais curta em crianças de 2 - 11 anos e mais longa em Lactente 

 

 - Intubação rápida (criança e adolescente): 0,9 - 1,2 miligrama por kg ENDOVENOSO direto 

 

 - Intubação endotraqueal cirúrgica (lactente, criança e adolescente) 

Dose inicial: 0,45 - 0,6 miligrama por kg ENDOVENOSO direto 

 

Manutenção: 0,075 - 0,15 miligrama por kg ENDOVENOSO direto, intervalo de dose determinada por 

monitorização; ou 7 - 12 microgramas por kg por minuto (0,42 - 0,72 miligrama por kg por hora) 

ENDOVENOSO infusão contínua 

 

Adulto: BASEADO NO PESO CORPORAL IDEAL 

 

 - Paralisia na unidade de terapia intensiva (uso por até 48 horas em pacientes com Síndrome da Angústia 

Respiratória do Adulto precoce com PaO2 por FiO2 menor que 150, para facilitar a ventilação mecânica, ou por 

tremores de hipotermia terapêutica) (off-label): dose inicial 0,6 - 1 miligrama por kg ENDOVENOSO direto, 

seguido por 8 - 12 microgramas por kg por minuto (0,48 - 0,72 miligramas por kg por hora) ENDOVENOSO 

infusão contínua; monitorar a profundidade do bloqueio a cada 2 - 3 horas inicialmente até a dose estável, então 

a cada 8 a 12 horas; ajustar a taxa de administração em incrementos de 10% de acordo com a resposta clínica 

desejada e possivelmente com a estimulação de nervos periféricos. Ou 50 miligramas ENDOVENOSO direto, 

seguido por 25 miligramas quando estimulação nervosa periférica for observada 

 

 - Bloqueio neuromuscular para intubação endotraqueal, cirurgia ou ventilação mecânica (como adjuvante à 

anestesia geral) 
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Intubação rápida: 0,6 - 1,2 miligrama por kg ENDOVENOSO direto 

 

Intubação endotraqueal:  

Dose inicial: 0,45 - 0,6 miligrama por kg ENDOVENOSO direto 

 

Manutenção: 0,1 - 0,2 miligrama por kg ENDOVENOSO direto, repetindo quando necessário, ou 10 - 12 

microgramas por kg por minuto (0,6 - 0,72 miligrama por kg por hora) ENDOVENOSO infusão 

contínua 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste, duração do bloqueio neuromuscular pode variar em pacientes com 

insuficiência renal (neonatos) 

 

Ajuste hepático: sem necessidade de ajustes, entretanto, reduções de dosagem podem ser necessárias em 

pacientes com doença hepática, devido à possibilidade de duração do bloqueio neuromuscular ser prolongada 

devido ao aumento do volume de distribuição 

 Tempo de administração: ENDOVENOSO direito 5 - 10 segundos (não diluído); ENDOVENOSO infusão contínua 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição: SF0,9%, SG5%, RL - (C.: 0,5 - 1 miligrama por mililitro) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição:  -   -  

 Após diluição:  -  24 horas 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 
 - Conservar sob refrigeração (2ºC - 8ºC), não congelar 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: amoxicilina, anfotericina B convencional, anfotericina B complexo lipídico, 

diazepam, furosemida, hidrocortisona, insulina regular, metilprednisolona, micafungina, pantoprazol, fenitoína, 

piperacilina - tazobactam, tiopental 

Reações adversas: aumento da resistência vascular periférica 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

 Monitorização: estimulador de nervos periféricos medindo resposta de contração, frequência cardíaca, pressão 

arterial, estado de ventilação assistida 

Observações: 

- Agentes anestésicos inalatórios prolongam a duração da ação do rocurônio,recomenda-se doses menores e 

intervalo de dosagem guiada pela monitorização com estimulador de nervos periféricos 

- A partir da primeira vez em que for retirado da geladeira, a validade é de 12 semanas 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis; se presente no leite materno a absorção oral 

por um lactente seria mínima 

1. Micromedex. Rocuronium Bromide: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 17 de setembro de 2018 
2. Lexicomp Rocuronium Bromide: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 17 de 

setembro de 2018 

3. Dynamed. Rocuronium Bromide: EBSCO, 2018. Disponível em: 

http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess 

miligramasr03. Acesso em: 17 de setembro de 2018 

4. ESMERON®. Rocurônio. Responsável técnico Marcos C. Borgheti – CRF - SP nº 15.615. Blau Schering - Plough Indústria Farmacêutica 

Ltda. 
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ESTREPTOMICINA 

Princípio ativo: Sulfato de estreptomicina 

Classe terapêutica: aminoglicosídeo, anti-infeccioso 

Apresentação: pó liofilizado para injeção - 1 grama 

Via e formas de administração: intramuscular (preferível) ou ENDOVENOSO 

Posologia:  

 

Neonatal:  

 - Tuberculose multirresistente: 15 - 20 miligramas por kg INTRAMUSCULAR ou ENDOVENOSO um vez ao dia 

(Ministério da Saúde) ou 20 - 40 miligramas por kg INTRAMUSCULAR um vez ao dia 

 

Pediatria:  

 - Endocardite enterocócica resistente a gentamicina (lactente, criança e adolescente): 20 - 30 miligramas por kg 

por dia INTRAMUSCULAR ou ENDOVENOSO doses fraciodada a cada 12 horas; máx.: 2.000 miligramas por dia 

 

 - Complexo Mycobacterium avium (adolescente): 1.000 miligramas INTRAMUSCULAR ou ENDOVENOSO uma 

vez ao dia 

 

 - Tuberculose multirresistente: 15 - 20 miligramas por kg INTRAMUSCULAR uma vez ao dia (Ministério da 

Saúde) ou  

 

Lactente, criança e adolescente menor que 15 anos e ≤40 kg: 15 - 40 miligramas por kg 

INTRAMUSCULAR ou ENDOVENOSO uma vez ao dia; máx.: 1.000 miligramas por dia 

Criança e adolescente menor que 15 anos e maior que 40 kg: 15 miligramas por kg INTRAMUSCULAR ou 

ENDOVENOSO uma vez ao dia; máx.: 1.000 miligramas por dia 

 

 - Meningite (lactente, criança e adolescente): 15 - 40 miligramas por kg INTRAMUSCULAR ou ENDOVENOSO 

uma vez ao dia; máx.: 1.000 miligramas por dia 

 

Adulto:  

 - Endocardite: 1 grama INTRAMUSCULAR a cada 12 horas por duas semanas, seguido por 500 miligramas 

INTRAMUSCULAR a cada 12 horas (para streptococcus) ou 15 miligramas por kg por dia INTRAMUSCULAR ou 

ENDOVENOSO doses dividas a cada 12 horas (para enterococcus) 

 

 - Complexo Mycobacterium avium, HIV - positivo (off-label): 1 grama INTRAMUSCULAR ou ENDOVENOSO uma 

vez ao dia 

 

 - Tuberculose multirresistente: 500 miligramas (20 - 35 kg), 500 - 1000 miligramas (36 - 50 kg), 1000 miligramas 

(maior que 50 kg) INTRAMUSCULAR ou ENDOVENOSO (Ministério da Saúde) ou 15 miligramas por kg 

INTRAMUSCULAR ou ENDOVENOSO uma vez ao dia; máx.: 1 grama 

Ajuste renal: 12 - 15 miligramas por kg por dose INTRAMUSCULAR ou ENDOVENOSO duas ou três vezes por 

semana (Ministério da saúde) 
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Pediátrico: dose baseada na dose 20 - 40 miligramas 

por kg por dia 

 

 - TFG 30 - 50 mililitros por minuto por 1,73m²: 7,5 

miligramas por kg por dose a cada 24 horas 

 

 - TFG 10 - 29 mililitros por minuto por 1,73m²: 7,5 

miligramas por kg por dose a cada 48 horas 

 

 - TFG menor que 10 mililitros por minuto por 1,73m²: 

7,5 miligramas por kg por dose a cada 72 - 96 horas 

 

 - Hemodiálise intermitente: 7,5 miligramas por kg por 

dose a cada 72 - 96 horas 

 

 - Diálise peritoneal: 7,5 miligramas por kg por dose a 

cada 72 - 96 horas 

Adulto: 

 

 - ClCr 10 - 50 mililitros por minuto: a cada 24 - 72 

horas 

 

 - ClCr menor que 10 mililitros por minuto: a cada 72 - 

96 horas 

 

 - Hemodiálise intermitente: metade da dose 

recomendada administrada após hemodiálise nos dias 

da sessão 

 

 - Diálise peritoneal: na bolsa 20 - 40 miligramas por 

mililitro  

 

 - Terapia de substituição renal contínua: a cada 24 - 72 

horas 

 Tempo de administração: infusão ENDOVENOSA 30 - 60 minutos 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: água para injeção -  

 - 1,8 mililitro (volume final 2,6 mililitros) (C.: aproximadamente 400 

miligramas por mililitro) 

 - 3,2 mililitros (volume final 4 mililitros) (C.: 250 miligramas por mililitro) 

 - 4,2 mililitros (volume final 5 mililitros) (C.: 200 miligramas por mililitro) 

 

Diluição: SF0,9%, SG5%: 5 - 10 miligramas por mililitro  

Estabilidade: 

 
Temperatura ambiente  

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  

(2 - 8ºC) 

Após 

reconstituição: 
28 dias 14 dias 

 Após diluição: 24 horas  -  

Recomendações específicas para 

o preparo e armazenamento: 

 - Administrar INTRAMUSCULAR profundo em massa muscular grande; 

realizar rodízio do local de injeção: 

*Músculo da coxa medial (local preferencial para crianças), para 

minimizar o risco de lesão do nervo ciático, não use a periferia do 

quadrante superior externo da região glútea, a menos que seja 

necessário 

*Músculo da coxa medial ou nádegas superiores (adultos) 

 - Administração imediata após preparo 

 - A exposição à luz provoca o escurecimento da solução sem perda 

aparente de potência 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: anfotericina B convencional, heparina sódica 

Reações adversas: bloqueio neuromuscular ou paralisia respiratória (concomitante a anestesia ou relaxante 
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muscular), neurotoxicidade, ototoxicidade, nefrotoxicidade, hipotensão, náusea, vômito, reação de 

hipersensibilidade 

Interações medicamentosas: manitol (sistêmico) 

 Monitorização: Medições audiométricas, função vestibular, função renal, eletrólitos séricos (cálcio, magnésio e 

potássio), função hepática, parâmetros de crescimento 

Observações: 

- Evitar o uso simultâneo ou sequencial de outros medicamentos neurotóxicos ou nefrotóxicos 

- Risco potencial na gravidez (categoria D) 

- Uso criterioso na amamentação; observar exantema e diarreia 

1. Micromedex. Streptomycin: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 17 de setembro de 2018 
2. Lexicomp Streptomycin: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 17 de setembro de 

2018 

3. Dynamed. Streptomycin: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 

- 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 17 de setembro de 2018 

4. FURP - ESTREPTOMICINA. Estreptomicina. Responsável técnico Dr. Gidel Soares - CRF - SP nº 14.652. FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO 

POPULAR – FURP 

5. BRASIL. Manual de recomendações para o controle da tuberculose no Brasil. Brasília, 2011 
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ETAMBUTOL 

Princípio ativo: Cloridrato de etambutol 

Classe terapêutica: tuberculostático 

Apresentação: comprimido revestido - 400 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria: 

- Tuberculose (excluindo meningite) 

 

Lactente, crianças e adolescente menor que 15 anos ou menor que 40 kg: 15 - 25 miligramas por kg por 

dose VIA ORAL uma vez ao dia ou cinco vezes na semana 

 

Criança e adolescente menor que 15 anos e ≥40 kg ou adolescente ≥15 anos 

 

40 - 55 kg: 800 miligramas (14,5 - 20 miligramas por kg por dose) VIA ORAL uma vez ao dia ou cinco 

vezes na semana 

 

56 - 75 kg: 1.200 miligramas (16 - 21,4 miligramas por kg por dose) VIA ORAL uma vez ao dia ou 

cinco vezes na semana 

 

76 - 90 kg: 1.600 miligramas (17,8 - 21,1 miligrama por kg por dose) VIA ORAL uma vez ao dia ou 

cinco vezes na semana 

 

- Complexo Mycobacterium avium, HIV–positivo 

 

Tratamento: 

 

Lactente ou criança: 15 - 25 miligramas por kg por dose VIA ORAL uma vez ao dia; máx.: 2.500 

miligramas por dose 

 

Adolescente:15 miligramas por kg por dose VIA ORAL uma vez ao dia 

 

Terapia supressiva crônica (lactente e criança): 15 - 25 miligramas por kg por dose VIA ORAL um vez ao 

dia; máx.: 2.500 miligramas por dose 

 

Adulto: deve - se basear a dose no peso corporal magro para pacientes dentro de uma faixa de peso normal para 

sua altura (a dosagem ideal para pacientes obesos não foi estabelecida) 

 

- Tuberculose 

40 - 55 kg: 800 miligramas (14,5 - 20 miligramas por kg por dose) VIA ORAL uma vez ao dia ou cinco 

vezes na semana 

56 - 75 kg: 1.200 miligramas (16 - 21,4 miligramas por kg por dose) VIA ORAL uma vez ao dia ou cinco 
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vezes na semana 

76 - 90 kg: 1.600 miligramas (17,8 - 21,1 miligrama por kg por dose) VIA ORAL uma vez ao dia ou cinco 

vezes na semana 

 

Ou (Ministério da Saúde) 

 

20 - 35 kg: 400 - 800 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 

36 - 50 kg: 800 - 1.200 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 

Maior que 50 kg: 1.200 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 

 

- Complexo Mycobacterium avium, HIV–positivo 

 

Doença nodular por bronquiectasia: 25 miligramas por kg VIA ORAL três vezes na semana 

 

Doença nodular por bronquiectásica ou fibrocavitária grave: 15 miligramas por kg VIA ORAL uma vez ao dia 

 

Doença disseminada em pacientes HIV - positivos, tratamento e terapia de manutenção crônica: 15 

miligramas por kg VIA ORAL uma vez ao dia 

Ajuste renal: se ClCr menor que 30 mililitros por minuto ou hemodiálise, 20 - 25 miligramas por kg por dose três 

vezes na semana, após as sessões 

Reações adversas: alterações oftálmicas, náuseas, vômito, irritação gástrica 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: testes visuais basal e periódicos, testes de discriminação de cores,função hepática 

Observações: 

- Administrar nas refeições para minimizar irritação gástrica, não misturar com sucos 

- Administrar 4 horas antes de fazer uso do hidróxido de alumínio oral 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação; observar icterícia no lactente 

1. Micromedex. Ethambutol: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 17 de setembro de 2018 
2. Lexicomp Ethambutol: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 17 de setembro de 

2018 

3. Dynamed. Ethambutol: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 17 de setembro de 2018 

4. FURP–ETAMBUTOL. Etambutol. Responsável técnico Dr. Adivar Aparecido Cristina– CRF - SP nº 10.714. FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO 

POPULAR – FURP 

5. BRASIL. Manual de recomendações para o controle da tuberculose no Brasil. Brasília, 2011 
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ETHAMOLIN® 

Princípio ativo: Oleato de monoetanolamina 

Classe terapêutica: esclerosante 

Apresentação: solução injetável - 50 miligramas por mililitro (2 mililitros) 

Via e formas de administração: ENDOVENOSO local 

Posologia:  

 

Adulto:  

- Varizes esofágicas: 1,5 - 5 mililitros ENDOVENOSO local por varize em intervalos semanais; máx.: 20 mililitros 

por sessão de tratamento 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

 

Ajuste hepático: doentes com insuficiência hepática Child - Pugh C devem receber geralmente doses menores 

que a máxima recomendada 

Reações adversas: dor subesternal, úlcera esofágica 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: evolução dos sinais e sintomas, hemograma, função renal 

Observações: 

- Contraindicações: veias varicosas volumosas, com insuficiência ostial e valvular, lesões cutâneas na pele da 

região a ser tratada, infecções agudas, estados de hipersensibilidade, doenças sistêmicas graves, arteriopatias 

oclusivas, trombose venosa profunda, pacientes senis ou não - cooperativos, gestação (1º e 3º trimestres) e 

aleitamento, úlcera de estase, flebite aguda, edema grave 

- Seringas de 3 mililitros e agulhas de 0,3 mm de diâmetro interno são adequadas tanto para as veias varicosas de 

médio calibre como para as varicosidades ou teleangiectasias 

- Não indicado para o tratamento de varizes esofágicas que não tenham sangrado ou para varicosidades da perna 

- Administração em submucosa não é recomendada devido à ulceração, necrose e complicações tar dias da 

perfuração esofágica 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Micromedex. Ethanolamine Oleate: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 17 de setembro de 2018 
2. Lexicomp Ethanolamine Oleate: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 17 de 

setembro de 2018 

3. ETHAMOLIN®. Oleato de monoetanolamina. Responsável técnico Dra. Marcia Weiss I. Campos CRF - RJ nº 4499. FARMOQUÍMICA S/A 
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ETILEFRIL® 

Princípio ativo: Cloridrato de etilefrina 

Classe terapêutica: agonista direto beta - 1, beta - 2 e alfa - 1 

Apresentação: solução injetável - 10 miligramas por mililitro (1 mililitro) 

Via e formas de administração: ENDOVENOSO, intramuscular ou subcutâneo  

Posologia:  

Pediatria e adulto: 

 - Hipotensão normovolêmica aguda: 

 

Criança menor que 2 anos: 2 - 4 miligramas INTRAMUSCULAR ou SUBCUTÂNEO repetidas a cada 1 - 3 horas, 

ou 0,1 miligrama por minuto ENDOVENOSO infusão contínua (0,05 - 0,2 miligrama por minuto); máx.: 30 

miligramas por dia 

 

Criança 2 - 6 anos: 4 - 7 miligramas INTRAMUSCULAR ou SUBCUTÂNEO repetidas a cada 1 - 3 horas, ou 0,2 

miligrama por minuto ENDOVENOSO infusão contínua (0,1 - 0,4 miligrama por minuto); máx.: 40 miligramas 

por dia 

 

Criança maior que 6 anos, adolescente e adulto: 7 - 10 miligramas INTRAMUSCULAR ou SUBCUTÂNEO repetidas 

a cada 1 - 3 horas, ou 0,4 miligrama por minuto ENDOVENOSO infusão contínua (0,2 - 0,6 miligrama por 

minuto); máx.: 60 miligramas por dia 

 

*Em casos graves de colapso circulatório, pode ser administrado por injeção ENDOVENOSA lenta. Em adultos deve 

- se administrar a metade do conteúdo de uma ampola de 10 miligramas (=0,5 mililitro); as doses para crianças 

devem ser correspondentemente menores 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

 Tempo de administração: ENDOVENOSO direto lento, ENDOVENOSO infusão contínua 

Soluções e volumes compatíveis: 
Reconstituição: não se aplica 

Diluição: SF0,9%, SG5%, RL 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição:  -   -  

 Após diluição:  -   -  

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 
 -  

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados:  

Reações adversas: cefaleia 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

 Monitorização: ECG, pressão arterial, pressão venosa central 

Observações: 

- Risco potencial na gravidez (categoria C): contraindicado no primeiro trimestre de gravidez e durante a lactação 

- Contraindicado durante a amamentação 

1. ETILEFRIL. Etilefrina. Responsável técnico Florentino de Jesus Krencas CRF - SP n o 49136. União química farmacêutica nacional S/A 
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ETNA® 

Princípio ativo e apresentação: 

ETNA® CÁPSULA: Fosfato dissódico de citidina (2,5 miligramas), trifosfato trissódico de uridina (1,5 miligrama), 

acetato de hidroxocobalamina (1 miligrama) 

ETNA® INJETÁVEL: fosfato dissódico de citidina (5 miligramas), trifosfato trissódico de uridina (3 miligramas), 

acetato de hidroxocobalamina (2 miligramas) mais 2 mililitros de diluente contendo cloridrato de lidocaína (20 

miligramas) 

Classe terapêutica: tratamento de distúrbios traumato-compressivos neurais periféricos 

Via e formas de administração:  

ETNA® CÁPSULA: oral 

ETNA® INJETÁVEL: intramuscular 

Posologia:  

 

Adulto: 

- Distúrbios traumato - compressivos neurais periféricos: 2 cápsulas VIA ORAL três vezes ao dia; máx.: 6 

cápsulas (duração limite do tratamento de 30 - 60 dias) ou 1 ampola INTRAMUSCULAR uma vez ao dia por três 

dias; máx.: 1 ampola 

Ajuste renal: sem necessidade 

Tempo de administração:  

Soluções e volumes compatíveis: 
Reconstituição: diluente próprio  

Diluição: não se aplica 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 

 Após diluição: - - 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

 - Injetado imediatamente após a diluição  

 - Utilizar somente o diluente que compõe o produto 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados:  

Reações adversas: náuseas, vômitos, cefaleia, eritema em local de aplicação 

Interações medicamentosas: antivirais análogos dos nucleosídeos pirimidínicos, diidroergotamina 

Monitorização:  

Observações: 

- ETNA® CÁPSULA: pode ser utilizado até 12 horas após ser retirado de sua embalagem 

- ETNA® INJETÁVEL: contém manitol 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. ETNA®. Fosfato dissódico de citidina, trifosfato trissódico de uridina, acetato de hidroxocobalamina. Responsável técnico Marcio 

Machado CRF - RJ: 3045. LABORATÓRIO GROSS S.A. 
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ETOMIDATO 

Princípio ativo: Etomidato 

Classe terapêutica: anestésico geral 

Apresentação: solução injetável - 2 miligramas por mililitro (10 mililitros) 

Via e formas de administração: ENDOVENOSO 

Posologia:  

 

Pediatria:  

- Indução anestésica 

Lactente e criança menor que 10 anos: 0,2 - 0,3 miligrama por kg por dose ENDOVENOSO direto dose 

única 

Criança ≥10 anos: 0,2 - 0,6 miligrama por kg por dose ENDOVENOSO direto dose única 

 

- Sedação para procedimento (lactente ≥6 meses, criança e adolescente): 0,1 - 0,4 miligrama por kg por dose 

ENDOVENOSO direto, conforme necessário repetir a dose 

 

- Intubação rápida (lactente, criança e adolescente): 0,2 - 0,4 miligrama por kg por dose ENDOVENOSO direto; 

máx.: 20 miligramas por dose 

 

Adulto: 

- Anestesia geral: dose inicial 0,2 - 0,6 miligrama por kg ENDOVENOSO direto 

 

- Síndrome de Cushing: dose inicial 0,04 - 0,05 miligrama por kg ENDOVENOSO direto 

 

- Sedação para procedimento: dose inicial 0,1 - 0,2 miligrama por kg ENDOVENOSO direto, seguido por 0,05 

miligrama por kg a cada 3 - 5 minutos 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste; realizar uso com cautela em paciente com insuficiência renal devido 

risco de toxicidade 

Tempo de administração: ENDOVENOSO direto 30 - 60 segundos (não diluído) 

Soluções e volumes compatíveis: 
Reconstituição: não se aplica 

Diluição: não se aplica 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 

 Após diluição: - - 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

- A solução é altamente irritante. Evitar administração em pequenos 

vasos, em alguns casos a pré - administração de lidocaína pode ser 

considerada 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: ácido ascórbico e vencurônio 

Reações adversas: supressão adrenal, mioclonia, náusea, vômito, dor no local de aplicação 

Interações medicamentosas: metronidazol 

Monitorização: ECG, pressão arterial, função renal 
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Observações: 

- Não recomendado para pacientes em choque séptico devido a uma associação entre supressão adrenocortical 

transitória e aumento da taxa de mortalidade 

- Risco potencial na gravidez (categoria C)  

- Uso criterioso durante a amamentação; ausente do leite materno 4 horas após a dose administrada na lactante 

1. Micromedex. Etomidate: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 17 de setembro de 2018 
2. Lexicomp Etomidate: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 17 de setembro de 

2018 

3. Dynamed. Etomidate: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 17 de setembro de 2018 
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EUFLEXXA® 

Princípio ativo: Hialuronato de sódio 

Classe terapêutica: antireumático 

Apresentação: seringa preenchida comsolução injetável - 10 miligramas por mililitro (2 mililitros) 

Via e formas de administração: intra - articular 

Posologia:  

 

Adulto: 

- Osteoartrite do joelho: uma injeção por semana por três semanas 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: descoloração da pele no local de aplicação, hematoma, inchaço, sensibilidade, eritema, 

induração, dor, prurido 

Interações medicamentosas:  

Monitorização: sinais e sintomas de inflamação ou infecção local excessiva 

Observações: 

- Injetar diretamente na articulação do joelho, evitando administração extra - articularmente ou na cápsula sinovial 

ou tecidos 

- Não use desinfetantes contendo sais de amônio quaternário para limpeza da pele antes da injeção 

- Remova o líquido sinovial ou derrame, se presente, antes da injeção  

- Se tratamento bilateral, use uma seringa separada para cada joelho 

- Conservar em temperatura ambiente ou refrigerada, se refrigerada remover e deixar a temperatura ambiente 20 

- 30 minutos antes da aplicada 

- Contraindicado se infecção no local (articulação ou pele) 

- Risco potencial na gravidez (categoria C)  

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Micromedex. Hyaluronate Sodium: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 17 de setembro de 2018 
2. Lexicomp Hyaluronate and Derivatives: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 17 

de setembro de 2018 
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EVICEL® 

Princípio ativo: Fibrinogênio, trombina e cloreto de cálcio 

Classe terapêutica: hemostático por selante de fibrina humana 

Apresentação: solução selante - 55 - 85 miligramas por mililitro, 800 - 1.200 unidades por mililitro e 5,6 - 6,2 

miligramas por mililitro (2 mililitros e 5 mililitros) 

 Via e formas de administração: solução selante para aplicação local via spray ou gotejamento simultâneo no 

tecido 

Posologia: aplicar topicamente em uma camada fina e uniforme (não injetar ENDOVENOSOmente ou em tecido), 

sendo a dose real é baseada no tamanho da superfície a ser coberta; secar as superfícies anteriormente a aplicação 

removendo o excesso de sangue do local de aplicação 

 

Pediatria(lactente maior que 6 meses, criança e adolescente) e adulto:  

 - Hemostasia: pulverizar ou gotejar na superfície com tecido apresentando sangramento com pequenas descargas 

de 0,1 - 0,2 mililitro produzindo uma camada firme e uniforme; se efeito hemostático esperado não alcançado, 

aplique uma segunda camada; dose máxima recomendada 5 mililitros para lactente, 10 mililitros crianças e 20 

mililitros adulto 

 

Volume de apresentação 
Área coberta com uma camada de 

1mm de espessura 

2 mililitros 40 cm2 

5 mililitros 100 cm2 

 

Aplicação por gotejamento: mantenha a ponta do aplicador o mais próximo possível da superfície do tecido, sem 

tocá - lo durante a aplicação, aplique gotas individuais na área a ser tratada. As gotas devem separar - se umas 

das outras e da ponta do aplicador 

 

Aplicação via spray: conecte o tubo curto do dispositivo de aplicação à ponta luer lock “macho” do tubo de gás 

longo. Conecte o luer lock “fêmea” do tubo de gás (com o filtro bacteriostático de 0,2 μm) a um regulador de 

pressão que deve ser usado de acordo com as instruções do fabricante 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

 Tempo de administração:  

Soluções e volumes compatíveis: 
Reconstituição: não se aplica 

Diluição: não se aplica 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 

 Após diluição: - - 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

- Guarde os frascos em posição vertical, conservando - o sob 

congelamento (temperatura abaixo de - 20ºC) com prazo de até 24 

meses, a temperatura de 2 - 8ºC até 30 dias ou até 24 horas a 

temperatura ambiente; protegido da luz 

- Anterior ao uso o produto deve atingir a temperatura de 20 - 30ºC.: 
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*Descongele sob refrigeração entre 2°C - 8°C por um período de 1 

(um) dia 

*À temperatura ambiente, 20ºC - 25ºC,por 1 hora ou  

*A 37ºCpor um tempo não maior que 10 minutos (temperatura 

máxima: 37ºC) 

- Uma vez descongelado, não congelar novamente 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados:  

Reações adversas: fibrilação atrial, hipertensão (pediatria), náusea, diarreia (pediatria), anemia 

Interações medicamentosas:  

Monitorização: pressão arterial, frequência cardíaca, saturação de oxigênio, potássio sérico, CO2 final do 

dispositivo de aplicação durante a pulverização 

Observações: 

- A quantidade a ser administrada depende do método de administração assim como a área a ser coberta  

- Risco potencial na gravidez (categoria C)  

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Lexicomp Etomidate: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 18 de setembro de 

2018 

2. EVICEL® Fibrinogênio, trombina e cloreto de cálcio. Responsável técnico: Nancy Mesas do Rio – CRF–SP nº 10965. Johnson & Johnson 

do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda. 
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EXELON® 

Princípio ativo: Hemitartarato de rivastigmina 

Classe terapêutica: inibidor da acetilcolinesterase central 

Apresentação: cápsula - 1,5 miligrama e 3,0 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Adulto:titulação de dose com base na tolerabilidade individual 

 

- Demência leve a moderada por Alzheimer: dose inicial 1,5 miligrama VIA ORAL duas vezes ao dia, titulando - se 

para 3 miligramas por dia (1,5 miligrama por dose) a cada duas semanas; máx.: 6 miligramas duas vezes ao dia 

 

- Demência leva a moderada por Parkinson: dose inicial 1,5 miligrama VIA ORAL duas vezes ao dia, titulando - se 

para 3 miligramas por dia (1,5 miligrama por dose) a cada quatro semanas; máx.: 6 miligramas duas vez ao dia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste, mas recomenda-se quando insuficiência moderada a severa (ClCr ≤50 

mililitros por minuto) iniciar com 1,5 miligrama VIA ORAL uma vez ao dia com aumento de dose cautelosa 

 

Ajuste hepático: sem necessidade de ajuste, mas recomenda-se quando insuficiência iniciar com 1,5 miligrama 

VIA ORAL uma vez ao dia com aumento de dose cautelosa 

Reações adversas: tontura, cefaleia, agitação, queda, perda de peso, náusea, vômito, diarreia 

Interações medicamentosas: beta - bloqueador, bromoprida, metoclopramida 

Monitorização: função cognitiva, sinais e sintomas de intolerância gastrointestinal, peso 

Observações: 

- Quando paciente de baixo peso: titulação e monitorização cuidadosa, quando menor que 50 kg, monitorar de 

sinas e sintomas de toxicidades (náuseas excessivas e vômitos) e considerar uso de sintomáticos e redução de 

dose se toxicidade se desenvolver ou descontinuação do tratamento 

- Recomenda-se administração com as refeições 

- Medicamento incluso nos critérios de Beers, não recomendado quando ≥65 anos 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso criterioso durante a amamentação; avaliar risco benefício 

1. Micromedex. Rivastigmine: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 18 de setembro de 2018 
2. Lexicomp Rivastigmine: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 18 de setembro de 

2018 

3. Dynamed. Rivastigmine: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 

- 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 18 de setembro de 2018 

4. EXELON® Rivastigmina. Responsável técnico: Flavia Regina Pegorer – CRF - SP 18.150. Novartis Biociências S.A. 
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EXPEC® 

Princípio ativo: Cloridrato de oxomemazina mais iodeto de potássio mais benzoato de sódio mais guaifenesina 

Classe terapêutica: antitussígeno 

Apresentação: solução oral - 0,4 miligramas por mililitro mais 20 miligramas por mililitro mais 4 miligramas por 

mililitro mais 6 miligramas por mililitro (120 mililitros) 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria: 

- Tosse (irritativa, não produtiva, espasmódica, seca): 

Criança maior que 2 a 6 anos: 5 mililitros VIA ORAL 3 - 4 vezes ao dia 

Criança 6 - 12 anos: 5 mililitros VIA ORAL 4 - 6 vezes ao dia 

 

Adulto:  

- Tosse (irritativa, não produtiva, espasmódica, seca): 5 mililitros VIA ORAL seis vezes ao dia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: sonolência 

Interações medicamentosas: poupadores de potássio, agente anticolinérgicos, atropínicos centrais 

Monitorização: evolução do quadro 

Observações: 

- Risco potencial na gravidez: não avaliado; pesar risco – benefício 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. EXPEC® Oxomemazina, iodeto de potássio,benzoato de sódio e guaifenesina. Responsável técnico: Dra. Maria Betânia Pereira – CRF - 

SP nº. 37.788. LEGRAND INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA. 
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EZETROL® 

Princípio ativo: Ezetimiba 

Classe terapêutica: inibidor da absorção de colesterol, agente antilipêmico 

Apresentação: comprimido - 10 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria: 

- Hiperlipidemia (criança ≥5 anos e adolescente): 10 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia  

 

Adulto:  

- Hipercolesterolemia familiar homozigótica, hiperlipidemia primária, sitosterolemia homozigótica: 10 miligramas 

VIA ORAL uma vez ao dia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Ajuste hepático: insuficiência severa (Child - Pugh score 7 - 15) não se recomenda o uso 

Reações adversas: elevação das transaminases hepáticas (quando associado a outros hipolipemiantes) 

Interações medicamentosas: bezafibrato, gemfibrozil 

Monitorização: Perfil de colesterol total anteriormente ao início da terapia ou quando clinicamente indicado ou 

periodicamente, quando em combinação monitorizar transaminases e sintomas de colelitíase 

Observações: 

- Pode ser administrado com as refeições, com um inibidor da redutase da HMG - CoA ou fenofibrato; mas quando 

uso associado à sequestrantes de ácidos biliares, administrar ≥2 horas antes ou ≥4 horas após 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; excretado no leite; pode reduzir a absorção de colesterol pelo lactente 

1. Micromedex. Ezetimibe: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 18 de setembro de 2018 
2. Lexicomp Ezetimibe: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 18 de setembro de 

2018 

3. Dynamed. Ezetimibe: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 18 de setembro de 2018 

4. EZETROL® Ezetimiba. Responsável técnico: Fernando C. Lemos - CRF - SP no 16.243. Merck Sharp & Dohme Farmacêutica Ltda. 
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FASTURTEC® 

Princípio ativo: Rasburicase 

Classe terapêutica: enzima por agente de redução de ácido úrico 

Apresentação: pó liofilizado para solução injetável - 1,5 miligrama mais solução diluente 1 mililitro 

Via e formas de administração: ENDOVENOSO 

Posologia:  

Pediatria: 

- Hiperuricemia associada à neoplasia maligna (lactente, criança e adolescente): 0,2 miligrama por kg por dose 

ENDOVENOSO uma vez ao dia por até 5 dias. Ou alterativamente 0,05 - 0,2 miligrama por kg por dose 

ENDOVENOSO uma vez ao dia por 1 - 7 dias 

 com duração do tratamento dependente dos níveis plasmáticos de ácido úrico e julgamento clínico (pacientes com 

carga tumoral significativa podem requerer um aumento para duas vezes ao dia); os seguintes níveis de dose são 

recomendados com base no risco de síndrome de lise tumoral: 

 

Alto risco e nível de ácido úrico na linha de base maior que 7,5 miligramas por decilitro: 0,2 miligrama por kg 

por dose uma vez ao dia (a duração é baseada nos níveis de ácido úrico no plasma) 

 

Risco intermediário e nível de ácido úrico de referência menor que 7,5 miligramas por decilitro: 0,15 miligrama 

por kg por dose uma vez ao dia (a duração é baseada nos níveis de ácido úrico no plasma); pode considerar 

administrar inicialmente com uma dose única 

 

Baixo risco e nível de ácido úrico de referência menor que 7,5 miligramas por decilitro: 0,1 miligrama por kg 

por dose uma vez ao dia (a duração é baseada no julgamento clínico); dose de 0,05 miligrama por kg foi usada 

em uma tentativa 

 

- Prevenção em pacientes de alto risco com neoplasias hematológicas: 0,2 miligrama por kg por dose 

ENDOVENOSO em dose única 

 

Adulto: 

- Hiperuricemia associada à malignidade: 0,05 - 0,2 miligrama por kg ENDOVENOSO uma vez ao dia por 1 - 7 

diascom duração do tratamento dependente dos níveis plasmáticos de ácido úrico e julgamento clínico (pacientes 

com carga tumoral significativa podem exigir um aumento para duas vezes ao dia); os seguintes níveis de dose são 

recomendados com base no risco de síndrome de lise tumoral: 

 

Risco elevado: 0,2 miligrama por kg uma vez ao dia (a duração é baseada nos níveis de ácido úrico no plasma) 

 

Risco intermediário: 0,15 miligrama por kg uma vez ao dia (a duração é baseada nos níveis plasmáticos de 

ácido úrico) 

 

Baixo risco: 0,1 miligrama por kg uma vez ao dia (a duração é baseada no julgamento clínico) 

 

- Prevenção em pacientes de alto risco com neoplasias hematológicas (off-label): 3 miligramas ENDOVENOSO em 

dose única 
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Ajuste: sem necessidade de ajuste 

 Tempo de administração: infusão ENDOVENOSA em 30 minutos; 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: diluente próprio - 1 mililitro 

 

Diluição: SF0,9% - 50 mililitros 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição:  -  24 horas 

 Após diluição:  -  24 horas 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

- Conservar sob refrigeração (2 - 8ºC); não congelar 

 

- No momento da reconstituição, não agitar vigorosamente ou 

formar vortex 

 

- Não administrar ENDOVENOSO direto 

 

- Durante a administração, não filtrar ou misturar com outros 

medicamentos. Se não for possível administrar em acesso 

separado, o mesmo deve ser lavado com pelo menos 15 

mililitros SF0,9% antes e após a infusão 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados:  

Reações adversas: edema periférico, cefaleia, ansiedade, reação de hipersensibilidade, hipofosfatemia, 

hipervolemia, náuseas, vômitos, dor abdominal, constipação, diarreia, mucosite, hiperbilirrubinemia, aumento do 

TGP 

Interações medicamentosas:  

Monitorização: níveis de ácido úrico plasmático (4 horas após administração da rasburicase, depois a cada 6 - 8 

horas até resolução do quadro), eletrólitos, estado de hidratação, hemograma, rastreio da deficiência de Glicose 6 

fosfato Desidrogenase (em pacientes com alto risco), sinais e sintomas de hipersensibilidade 

Observações: 

- O momento ideal de administração da rasburicase (em relação à administração de quimioterapia) não está 

especificado. Em alguns estudos, a quimioterapia foi administrada 4 - 24 horas após a primeira dose de 

rasburicase; no entanto, rasburicase geralmente pode ser administrada independentemente do tempo de 

quimioterapia 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis; avaliar risco benefício 

1. Micromedex. Tetanus Immune Globulin: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 19 de dezembro de 2018 
2. Up to Date. Rasburicase: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 26 de dezembro 

de 2018 

3. Dynamed. Rasburicase: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 19 de dezembro de 2018 

4. TETANOGAMMA®. Imunoglobulina humana antitétano. Responsável técnico Cristina J. Nakai CRF - SP: 14.848. CSL Behring Comércio 

de Produtos Farmacêuticos Ltda. 
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FELDENE® 

Princípio ativo: Piroxicam 

Classe terapêutica: anti-inflamatório não-esteroidal, analgésico 

Apresentação:  

FELDENE®: cápsula - 20 miligramas 

FELDENE®INJETÁVEL: solução injetável - 20 miligramas por mililitro (2 mililitros) 

Via e formas de administração:  

FELDENE®: oral 

FELDENE®: intramuscular 

Posologia:  

 

Pediatria: 

- Artrite idiopática juvenil (criança e adolescente): 0,2 - 0,4 miligrama por kg por dia VIA ORAL uma vez ao dia; 

máx.: 15 miligramas por dia 

 

Adulto:  

- Osteoartrite, artrite reumatóide: 20 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 

Ajuste renal: quando TFG menor que 30 mililitros por minuto por 1,73 m²: evitar o uso 

Reações adversas: edema, tontura, cefaleia, reação de hipersensibilidade, dispepsia, disfunção renal 

Interações medicamentosas: anti-inflamatório não esteroidecox - 2 seletivo 

Monitorização: evolução do quadro, sangue oculto, hemograma, funções renal e hepática, exames oftalmológicos 

(uso crônico) 

Observações: 

- Pode ser administrado com as refeições se apresentação de irritação gastrointestinal 

- AINE causam um risco aumentado de: 

*eventos trombóticos cardiovasculares sérios (e potencialmente fatais), incluindo infarto do miocárdio e 

acidente vascular cerebral. O risco pode ocorrer precocemente durante o tratamento e pode aumentar com 

a duração do uso 

*inflamação, ulceração, sangramento e perfuração gastrointestinal grave, quando idoso e paciente com 

história de úlcera péptica ou sangramento gastrointestinal apresenta maior risco de eventos 

gastrointestinais graves (podendo ocorrer a qualquer momento durante a terapia e sem aviso prévio 

- Contraindicado em contexto de revascularização do miocárdio 

- Medicamento incluso nos critérios de Beers, não recomendado quando ≥65 anos 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Piroxicam: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 18 de setembro de 2018 
2. Lexicomp Piroxicam: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 18 de setembro de 

2018 

3. Dynamed. Piroxicam: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 18 de setembro de 2018 

4. FELDENE® Piroxicam. Responsável técnico: Edina S. M. Nakamura – CRF - SP n 9258. Wyeth Indústria Farmacêutica Ltda. 
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FENERGAN® 
Princípio ativo:  

 FENERGAN®: Cloridrato de prometazina 

 CREMEFENERGAN®: prometazina 

Classe terapêutica: antagonista histamínico H1 1ª geração, antiemético, sedativo 

Apresentação:  

FENERGAN®: comprimido revestido - 25 miligramas 

FENERGAN® INJETÁVEL: solução injetável - 25 miligramas por mililitro (2 mililitros) 

CREMEFENERGAN® CREME: creme tubo - 20 miligramas por grama (30 gramas) 

Via e formas de administração:  

FENERGAN®: oral 

FENERGAN® INJETÁVEL: intramuscular (preferível) ou ENDOVENOSO 

CREMEFENERGAN®: creme dermatológico 

Posologia:  

 

Pediatria (criança ≥2 anos e adolescente): utilizar a menor dose efetiva 

 

- Tratamento de condições alérgicas: 0,125 miligramas por kg por dose VIA ORAL a cada 6 horas, conforme 

necessário; máx.: 12,5 miligramas por dose 

 

- Náusea e vômito: 0,25 - 1 miligrama por kg por dose VIA ORAL, INTRAMUSCULAR ou ENDOVENOSO a cada 

4 - 6 horas; máx.: 25 miligramas por dose 

 

- Enjôo: 0,5 miligrama por kg VIA ORAL 30 minutos a 1 hora antes do causador, repetindo a cada 12 horas de 

acordo a necessidade; máx.: 25 miligramas por dose 

 

- Prurido por picada de inseto e processos alérgicos tópicos: aplicar sobre a área afetada, devidamente limpa e 

livre de sujidades, espalhando - o de forma uniforme em camada fina sobre a pele, 3 a 4 vezes por dia 

 

Adulto: 

- Tratamento de condições alérgicas: 25 miligramas VIA ORAL à noite ou 12,5 miligramas antes das refeições ou a 

noite; dose usual 6,25 - 12,5 miligramas três vezes por dia); ou 25 miligramas INTRAMUSCULAR ou 

ENDOVENOSO, repetindo a cada 2 horas de acordo a necessidade 

 

- Enjôo: 25 miligramas VIA ORAL 30 minutos a 1 hora antes do causador, repetindo a cada 8 - 12 horas de 

acordo a necessidade; manutenção 25 miligramas duas vezes ao dia 

 

- Náusea e vômito: 12,5 - 25 miligramas VIA ORAL, INTRAMUSCULAR ou ENDOVENOSO a cada 4 - 6 horas, de 

acordo a necessidade 

 

- Prurido por picada de inseto e processos alérgicos tópicos: aplicar sobre a área afetada, devidamente limpa e 

livre de sujidades, espalhando - o de forma uniforme em camada fina sobre a pele, 3 a 4 vezes por dia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 
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Tempo de administração: ENDOVENOSO direto máx.: 25 miligramas por minuto ouinfusão ENDOVENOSA 10 - 

15 minutos  

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição: SF0,9%, SG5%, RL - 10 a 20 mililitros 

 ENDOVENOSO DIRETO: 25 miligramas por mililitro  

 ENDOVENOSO INFUSÃO: (C.: 2,5 - 5 miligramas por mililitro) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 

 Após diluição: 24 horas - 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 
- Necessita fotoproteção 

Este fármaco possui um número elevado de incompatibilidades, assim não se recomenda a mistura em 

mesma solução contendo outros medicamentos, nem administração em Y concomitante a outros 

fármacos 

Reações adversas: flebite, lesões teciduais graves, sonolência, dermatite 

Interações medicamentosas: bromoprida, ipratrópio, azul de metileno, metoclopramida, cloreto por citrato do 

potássio, talidomida 

Monitorização: evolução do quadro, nível de consciência e efeitos em SNC, sinais e sintomas de lesão tecidual 

Observações: 

- Uso intramuscular é preferível, por ser um medicamento vesicante que pode causar necrose tecidual; mas 

quando contraindicada, realizar em acesso venoso calibroso (evitar acesso em mão ou pulso) 

- Medicamento vesicante, evitar extravasamento; se ocorrer, interromper a infusão imediatamente mantendo o 

acesso. Em seguida aspirar a solução extravasada (não lavar o acesso). Posteriormente retirar a agulha por cânula, 

elevar a extremidade e aplicar compressa fria e seca 

- Quando administração intramuscular, realizar em músculo profundo 

- A administração oral pode ser realizada com alimentos ou leite para minimizar desconforto gastrointestinal 

- Depressão respiratória, tem sido relatada em crianças menor que 2 anos de idade, portanto seu uso é 

contraindicado nesse pacientes; e crianças ≥2 anos utilizar menor dose efetiva possível 

- Medicamento incluso nos critérios de Beers, não recomendado quando ≥65 anos 

- Risco potencial na gravidez (categoria C)  

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Promethazine: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 18 de setembro de 2018 
2. Lexicomp Promethazine: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 18 de setembro de 

2018 

3. Dynamed. Promethazine: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 

- 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 18 de setembro de 2018 

4. FENERGAN® Prometazina. Responsável técnico: Silvia Regina Brollo CRF - SP n° 9.815. Sanofi - Aventis Farmacêutica Ltda. 

5. CREMEFENERGAN® Prometazina. Responsável técnico: Silvia Regina Brollo CRF - SP n° 9.815. Sanofi - Aventis Farmacêutica Ltda. 
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FENILEFRINA 

Princípio ativo: Cloridrato de fenilefrina 

Classe terapêutica: agonista alfa - adrenérgico 

Apresentação:  

FENILEFRIN®: solução injetável - 10 miligramas por mililitro (1 mililitro) 

FENILEFRINA: solução oftalmológica 10% - solução oftálmica estéril 100 miligramas por mililitro (5 mililitros) 

Via e formas de administração:  

FENILEFRIN®: subcutânea, intramuscular ou ENDOVENOSA 

FENILEFRINA: solução oftalmológica 10% - tópico oftálmico 

Posologia:  

 

Neonatal: 

- Hipotensão, baixo débito cardíaco: 0,1 - 0,5 micrograma por kg por minuto ENDOVENOSO infusão contínua, 

titulando - se até efeito desejado 

 

Pediatria (lactente, criança e adolescente): 

- Hipotensão, baixo débito cardíaco:  

*100 microgramas por kg por dose INTRAMUSCULAR a cada 1 - 2 horas; máx.: 5.000 microgramas 

 

*5 - 20 microgramas por kg por dose ENDOVENOSO direto a cada 10 - 15 minutos, dose inicial não 

deve exceder 500 microgramas; máx.: 1.000 microgramas 

 

*0,1 - 0,5 micrograma por kg por minuto ENDOVENOSO infusão contínua, titulando - se até efeito 

desejado 

 

- Midríase: administraruma gota saco conjuntival do olho afetado a cada 3 a 5 minutos, conforme necessário; 

máx.: 3 gotas por olho 

 

Adulto: 

- Hipotensão, choque:  

*100 - 500 microgramas por dose ENDOVENOSO direto a cada 10 - 15 minutos, dose inicial não deve 

exceder 500 microgramas 

 

*dose inicial 100 - 180 microgramas por minuto ou 0,5 micrograma por kg por minuto ENDOVENOSO 

infusão contínua, dose usual 0,4 - 9,1 microgramas por kg por minuto  

 

- Midríase: administraruma gota saco conjuntival do olho afetado a cada 3 a 5 minutos, conforme necessário; 

máx.: 3 gotas por olho 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Tempo de administração: ENDOVENOSO direto 20 - 30 segundos; ENDOVENOSO infusão contínua em BIC 
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Soluções e volumes 

compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição:  

ENDOVENOSO DIRETO: água para injeção, SF0,9%, SG5% - (C.: 0,1 - 1 

miligrama por mililitro) 

 

INFUSÃO ENDOVENOSO :  

 - PEDIATRIA: SF0,9%, SG5%(C.: 20 - 60 microgramas por mililitro) 

 

 - ADULTO:  

10 miligramas em 500 mililitros de SF0,9% ou SG5% (C.: 20 microgramas 

por mililitro) 

50 miligramas em 500 mililitros de SF0,9% (C.: 100 microgramas por 

mililitro) 

100 miligramas em 500 mililitros de SF0,9% (C.: 200 microgramas por 

mililitro) 

Estabilidade: 

 
Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após 

reconstituição: 
- - 

 Após diluição: 24 horas - 

Recomendações específicas 

para o preparo e 

armazenamento: 

 - A solução oftalmológica após aberta é válida por até 60 dias 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: aciclovir, anfotericina B convencional, anfotericina B complexo lipídico, 

dantroleno, diazepam, ganciclovir, insulina regular, fenitoína, sulfametoxazol-trimetoprima, tiopental 

Reações adversas:  

Interações medicamentosas: derivados da ergotamina, hialuronidase, inibidores da monoaminoxidase,  

Monitorização: frequência cardíaca, pressão arterial, pressão venosa central, gasometria arterial (choque), local 

de infusão 

Observações: 

- Administração ENDOVENOSA em acesso central é preferida 

- Medicamento vesicante, evitar extravasamento; se ocorrer, interromper a infusão imediatamente desconectando 

a bolsa e mantendo o acesso. Em seguida aspirar a solução extravasada (não lavar o acesso), retirar a agulha por 

cânula e iniciar antídoto (fentolamina - 5 - 10 miligramas em 10 - 20 mililitros se SF0,9%) com agulha 

hipodérmica. Posteriormente aplicar compressa seca e quente 

- A Society of Critical Care Medicine não recomenda fenilefrina para choque séptico, exceto nas seguintes 

circunstâncias: quando a norepinefrina (agente de primeira linha) está associada a arritmias graves, quando se 

sabe que o débito cardíaco é alto e a pressão arterial persistentemente baixa ou quando a combinação de 

inotrópico por vasopressor associada a baixa dose de vasopressina não conseguiu atingir a pressão arterial média 

alvo, então a fenilefrina é usada como terapia de resgate 

- Medicamento incluso nos critérios de Beers, não recomendado quando ≥65 anos 

- Risco potencial na gravidez (categoria C)  

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis; risco teórico de diminuição da produção láctea 

1. Micromedex. Phenylephrine: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 18 de setembro de 2018 
2. Lexicomp Phenylephrine: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 18 de setembro de 

2018 

3. Dynamed. Phenylephrine: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - 

f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 18 de setembro de 2018 

4. FENILEFRIN® Fenilefrina. Responsável técnico: Dr. José Carlos Módolo - CRF - SP nº 10.446. Cristália Produtos Químicos 

Farmacêuticos Ltda. 

5. FENILEFRINA. Solução oftálmica. Responsável técnico: Elizabeth Mesquita CRF - SP nº 14.337. Allergan Produtos Farmacêuticos LTDA 
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FENOBARBITAL 

Princípio ativo: Fenobarbital 

Classe terapêutica: anticonvulsivante barbitúrico, hipnótico, sedativo 

Apresentação:  

FENOCRIS®: solução injetável - 100 miligramas por mililitro (2 mililitros) 

GARDENAL®: comprimido - 100 miligramas 

GARDENAL® SOLUÇÃO: solução oral (gotas) - 40 miligramas por mililitro (20 mililitros) 

Via e formas de administração:  

FENOCRIS®: intramuscular ou ENDOVENOSO 

GARDENAL®: oral 

Posologia: recomenda-se aguardar após cada dose, para se determinar seu efeito, 15 minutos ou mais antes de 

atingir níveis máximos no cérebro 

 

GARDENAL® SOLUÇÃO (GOTAS): cada mililitro equivale a 40 gotas e 1 gota equivale a 1 miligrama 

 

Neonatal: 

- Status epilepticus, convulsão: dose inicial 15 - 20 miligramas por kg ENDOVENOSO direto dose única, podendo 

repetir 5 - 10 miligramas por kg a cada 15 - 20 minutos; máx. dose total: 40 miligramas por kg 

 

- Convulsões, terapia de manutenção: 3 - 4 miligramas por kg ENDOVENOSO direto ou VIA ORAL uma vez ao 

dia 12 - 24 horas após dose de ataque; titulando para 5 miligramas por kg por dia conforme necessário 

 

 - Síndrome de abstinência do recém - nascido 

Dose de ataque: 16 miligramas por kg ENDOVENOSO diretoou 16 miligramas por kg VIA ORAL em dose 

fracionada duas vezes ao dia com intervalo de 4 - 6 horas 

 

Dose de manutenção: dose inicial 5 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO direto ou VIA ORAL em 

dose fracionada a cada 12 horas, ajustando de acordo com escores de abstinência e concentrações séricas, 

dose usual 2 - 8 miligramas por kg por dia; após estabilização, diminua a dose em 20% a cada dois dias ou 

de tal forma que a concentração do fármaco diminua de 10% a 20% por dia 

 

Pediatria: 

- Status epilepticus: dose inicial 15 - 20 miligramas por kg ENDOVENOSO direto dose única (dose máx.: 1000 

miligramas), podendo repetir a cada 10 - 15 minutos; máx. dose total: 40 miligramas por kg 

 

- Tratamento de manutenção, convulsão aguda: iniciada 12 - 24 horas após dose de ataque 

Dose inicial: 

Lactente e criança ≤5 anos: 3 - 5 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO direto em dose fracionada 1 - 

2 vezes ao dia 

 

Criança maior que 5 anos: 2 - 3 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO direto em dose fracionada 1 - 2 

vezes ao dia 
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Adolescente: 1 - 3 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO direto em dose fracionada 1 - 2 vezes ao dia 

 

Dose usual: 

Lactente: 5 - 6 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO direto em dose fracionada 1 - 2 vezes ao dia 

 

Criança 1 - 5 anos: 6 - 8 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO direto em dose fracionada 1 - 2 vezes 

ao dia 

 

Criança 5 - 12 anos: 4 - 6 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO direto em dose fracionada 1 - 2 vezes 

ao dia 

 

Lactente, criança e adolescente: 3 - 6 miligramas por kg VIA ORAL uma vez ao dia 

 

- Sedação (criança e adolescente): 2 miligramas por kg por dose VIA ORAL três vezes ao dia; máx.: 40 

miligramas por dose 

 

Adulto: 

- Sedação: 30 - 120 miligramas por dia INTRAMUSCULAR ou ENDOVENOSO em dose fracionada 2 - 3 vezes ao 

dia; máx.: 400 miligramas por dia 

 

- Status epilepticus: 15 miligramas por kg ENDOVENOSO direto dose única, podendo ser repetida a cada 10 - 15 

minutos  

 

- Tratamento de manutenção, convulsão aguda: 20 - 320 miligramas INTRAMUSCULAR ou ENDOVENOSO ou 2 

miligramas por kg por dia ENDOVENOSO direto em dose fracionada 6 horas após dose de ataque 

 

- Convulsões, dose de manutenção: 60 - 200 miligramas por dia ou 50 - 100 miligramas VIA ORAL 2 - 3 vezes ao 

dia, 12 horas após a dose de ataque 

Ajuste renal:  

 

Pediatria: 

- TFG menor que 10 mililitros por minuto por 1,73 m²: 

Diminuir a dose normal em 50% e administrar a cada 

24 horas 

 

- Hemodiálise intermitente (dialisável 20 - 50%): dose 

suplementar pode ser necessária durante e após a 

diálise, dependendo do limiar de convulsão individual 

 

- Diálise peritoneal: 40% a 50% é removido, variando a 

dose a depender do número de ciclos 

 

- CVVHDF: dose normal e monitorar os níveis 

 

Adulto: 

- ClCr menor que 10 mililitros por minuto: doses 

administradas a cada 12 - 16 horas 

 

- Hemodiálise intermitente(dialisável 20 - 50%): 

administrar antes e 50% da dose após a sessão 

 

- Diálise peritoneal: 35 - 40% é removido, administrar 

50% da dose 

 

- CVVHDF: dose normal e monitorizar nível sérico 
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Ajuste hepático: recomenda-se redução da dose e utilização cautelosa 

Tempo de administração: ENDOVENOSO direto3 - 5 minutos; máx.: 30 miligramas por minuto para pediatria e 

60 miligramas por minuto para adultos ≥60 kg (não exceder 1 miligrama por kg por minuto) 

 

Infusão ENDOVENOSO : 10 - 15 minutos 

 

*The Neurocritical Care Societyrecomenda nas circunstâncias de status epilepticus a taxa de administração seja 50 

- 100 miligramas por minuto 

Soluções e volumes 

compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição:  

ENDOVENOSO DIRETO: SF0,9% - (C. máx.: 10 miligramas por mililitro) 

ENDOVENOSO INFUSÃO: SF0,9%, SG5%, RL - (C. máx.: 0,32 miligramas por 

mililitro) 

Estabilidade: 

 
Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após 

reconstituição: 
- - 

 Após diluição: 24 horas 
72 horas (SF0,9%, C.: 10 miligramas 

por mililitro) 

Recomendações específicas 

para o preparo e 

armazenamento: 

 - Para administração intramuscular, realizar em musculatura larga e 

profunda (não exceder 5 mililitros por local de aplicação em adultos) 

Este fármaco possui um número elevado de incompatibilidades, assim não se recomenda a mistura em 

mesma solução contendo outros medicamentos, nem administração em Y concomitante a outros 

fármacos 

Reações adversas: depressão respiratória, apneia, laringoespasmo ou hipotensão associada a infusão rápida; 

flebite, sonolência, agitação, agressividade, náusea, vômito, dermatite alérgica, contratura de Dupuytren 

Interações medicamentosas: apixabana, bromoprida, itraconazol,nifedipino, nimodipino, praziquantel, 

rivaroxabana, sofosbuvir, somatostatina, tenofovir, talidomida, ticagrelor, vincristina, voriconazol 

Monitorização: evolução do quadro, enzimas hepáticas, hemograma, função renal, nível de consciência, 

frequência respiratória, frequência cardíaca, pressão arterial, local de infusão 

Observações: 

- Medicamento incluso nos critérios de Beers, não recomendado quando ≥65 anos 

- Não administrar intra - arterialmente, evitar extravasamento, via subcutânea não é recomendada; fazer uso em 

acesso calibroso 

- Fenobarbital aumenta o metabolismo hepático da vitamina D para compostos inativos e reduz a absorção de 

cálcio 

- A administração muito rápida pode causar vasodilatação, queda da pressão arterial, depressão respiratória, 

apneia ou laringoespasmo 

- Contraindicação: insuficiência hepática acentuada, dispneia ou obstrução das vias aéreas, porfiria (manifesta e 

latente), pacientes com histórico de dependência sedativa por hipnótica; pacientes nefríticos (grandes doses) 

- Risco potencial na gravidez (categoria D)  

- Uso criterioso durante a amamentação; observar sonolência no lactente 

1. Micromedex. Phenobarbital: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 18 de setembro de 2018 
2. Lexicomp Phenobarbital: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 18 de setembro de 

2018 

3. Dynamed. Phenobarbital: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 

- 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 18 de setembro de 2018 

4. FENOCRIS® Fenobarbital. Responsável técnico: Dr. José Carlos Módolo - CRF - SP nº 10.446. Cristália Produtos Químicos 

Farmacêuticos Ltda. 
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FENTANIL® (MAR) 

Princípio ativo: Citrato de fentanila 

Classe terapêutica: anestésico geral, analgésico narcótico 

Apresentação: solução injetável - 50 microgramas por mililitro (2 mililitros, 5 mililitros e 10 mililitros) 

Via e formas de administração: epidural, ENDOVENOSO ou intramuscular 

Posologia: as doses devem ser tituladas a depender do grau desejado de analgesia por anestesia, do ambiente 

clínico, do estado do paciente e da presença de tolerância aos opióides. Doses iniciais mais baixas são 

recomendadas para pacientes não ventilados 

 

Neonatal: 

- Analgesia: 1 - 2 microgramas por kg por dose ENDOVENOSO direto, podendo ser repetida a cada 2 - 4 horas 

ou dose inicial 1 - 2 microgramas por kg por hora ENDOVENOSO infusão contínua, seguido por 0,5 - 1 

micrograma por kg por hora; dose usual 1 - 3 microgramas por kg por hora 

 

- Analgesia ou sedação contínua por pacientes em ventilação mecânica: 1 - 2 microgramas por kg por dose 

ENDOVENOSO direto, seguido por 0,5 - 1 micrograma por kg por hora ENDOVENOSO infusão contínua 

 

- Analgesia ou sedação contínua durante oxigenação por membrana extracorpórea: 5 - 10 microgramas por kg 

ENDOVENOSO direto em 10 minutos, seguido por 1 - 5 microgramas por kg por hora 

 

- Intubação endotraqueal: 1 - 4 microgramas por kg ENDOVENOSO direto 

 

Pediatria: indicações para uso a curto prazo 

- Dor aguda 

Lactente: 1 - 2 microgramas por kg por dose ENDOVENOSO direto, repetindo a cada 2 - 4 horas; máx.: 

4 microgramas por kg por dose 

 

Criança: 1 - 2 microgramas por kg por dose ENDOVENOSO direto, repetindo a cada 30 - 60 minutos 

 

Adolescente menor que 18 anos, alguns pacientes requerem intervalo de dose de 30 minutos: 

Menor que 50 kg: dose inicial 0,5 - 1 micrograma por kg por dose ENDOVENOSO direto, 

repetindo a cada 1 - 2 horas  

 

≥50 kg: 25 - 50 microgramas ENDOVENOSO direto, repetindo a cada 1 - 2 horas 

 

- Anestesia geral 

Criança 2 - 12 anos: 2 - 3 microgramas por kg por dose ENDOVENOSO direto 

 

Adolescente menor que 18 anos: 

Dose baixa: 0,5 - 2 microgramas por kg por dose 

 

Dose moderada: 2 - 20 microgramas por kg por dose ENDOVENOSO direito, seguido por 1 - 2 

microgramas por kg por hora ENDOVENOSO infusão contínua 
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Dose elevada:20 - 50 microgramas por dose ENDOVENOSO direto 

 

- Analgesia ou sedação contínua 

Lactente e criança: 1 - 2 microgramas por kg ENDOVENOSO direto, seguido por 1 micrograma por kg 

por hora ENDOVENOSO infusão contínua; dose usual 1 - 3 microgramas por kg por hora; alguns 

pacientes requerem até 5 microgramas por kg por hora) 

 

Adolescente menor que 18 anos: 

Menor que 50 kg: dose inicial 0,5 - 2 microgramas por kg por dose ENDOVENOSO direto, 

seguido por 0,5 - 2 microgramas por kg por hora ENDOVENOSO infusão contínua 

 

≥50 kg: 25 - 50 microgramas ENDOVENOSO direto, repetindo a cada 1 - 2 horas, alguns 

pacientes requerem intervalo de dose de 30 minutos 

 

- Intubação endotraqueal (lactente e criança): 1 - 5 microgramas por kg por dose 

 

Adulto: intervalos listados não representam as doses máximas necessárias em alguns pacientes. Doses e 

intervalos devem ser titulados para alívio da dor 

 

- Manejo da dor: 25 - 35 microgramas ou 0,35 - 0,5 micrograma por kg ENDOVENOSO direto ou 

INTRAMUSCULAR, a cada 30 - 60 minutos; ou 25 - 100 microgramas via epidural (sem conservantes), alívio 

de até 8 horas, dose única ou 25 - 100 microgramas por hora via epidural contínua 

 

INFUSÃO CONTÍNUA (off-label): 50-700 microgramas por hora ou 0,7-10 microgramas por kg por 

hora. Quando a dor não for controlada, administrar pequena dose adicional em bolus (25-50 microgramas) 

antes de aumentar a taxa de infusão 

Ajuste renal: quando insuficiência renal, realizar uso com cautela 

 

Pediatria: 

- TFG 10 - 50 mililitros por minuto por 1,73 m²: administrar 75% da dose usual 

- TFG menor que 10 mililitros por minuto por 1,73 m²: administrar 50% da dose usual 

- Hemodiálise intermitente por diálise peritoneal: administrar 50% da dose usual 

- CVVHDF: administrar 75% da dose usual 

 Tempo de administração:  

- ENDOVENOSO direto lento 

Neonato: 15 - 30 minutos  

Lactente, criança, adolescente: 3 - 5 minutos; dose maior que 5 microgramas por kg 5 - 10 minutos 

Adulto: 1 - 2 minutos 

 

- ENDOVENOSO infusão contínua em BIC 
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Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição: SF0,9% - (C.: 5 - 20 microgramas por mililitro), SG5% 

(C.: 20 - 40 microgramas por mililitro) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 

 Após diluição: 24 horas (SG5% - 3 horas) - 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 
- Administração intramuscular deve ser lenta 1 - 2 minutos 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: dantroleno, hidroxocobalamina, pantoprazol, fenitoína, sulfametoxazol-

trimetoprima 

Reações adversas: depressão respiratória, confusão, tontura, sonolência, fadiga, dor de cabeça, estado sedado, 

desidratação, constipação, náusea, vômito, astenia 

Interações medicamentosas: azul de metileno, inibidores da monoaminoxidase, outros opióides, talidomida 

Monitorização: frequência respiratória, pressão arterial, frequência cardíaca, saturação de oxigênio, distensão 

abdominal, sinais e sintomas de hipogonadismo ou hipoadrenalismo 

Observações: 

- A interrupção da infusão de fentanil 30 - 60 minutos antes do término da cirurgia geralmente permitirá ventilação 

adequada 

- O uso prolongado de opióides durante a gravidez pode causar síndrome de abstinência neonatal no recém - 

nascido, o que pode ser fatal se não for reconhecido e tratado 

- Idosos são duas vezes mais sensíveis que os pacientes mais jovens aos efeitos do fentanil. Ao escolher uma dose, 

leve em consideração: idade, peso, estado físico, estados de doença subjacentes, outros medicamentos usados, 

tipo de anestesia utilizada e o procedimento cirúrgico a ser realizado 

- Risco potencial na gravidez (categoria C)  

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Fentanyl: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 19 de setembro de 2018 
2. Lexicomp Fentanyl: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 19 de setembro de 2018 

3. Dynamed. Fentanyl: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 19 de setembro de 2018 

4. FENTANIL® Fentanila. Responsável técnico: Marcos R Pereira– CRF por SP - 12304. JANSSEN - CILAG FARMACÊUTICA LTDA. 
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FILGRASTIM 

Princípio ativo: Filgrastim 

Classe terapêutica: fator estimulante de colônia granulocítica, agente hematopoiético 

Apresentação:  

 FILGRASTIM®: solução injetável - 300 microgramas 

 GRANULOKINE®: seringa preenchida - 30 milhões de unidade (300 microgramas) por 0,5 mililitro (0,5 mililitro) 

 Via e formas de administração: SUBCUTÂNEO ou ENDOVENOSO 

Posologia: não administrar no período de 24 horas antes a 24 horas após a quimioterapia citotóxica 

1 microgramas = 100.000 unidades 

 

Neonatal: 

 - Neutropenia com sepse: 10 microgramas por kg por dia ENDOVENOSO ou SUBCUTÂNEO em dose fracionada a 

cada 12 - 24 horas 

 

Pediatria: 

 - Transplante de medula óssea, enxerto lento (lactente, criança e adolescente): 5 microgramas por kg dia 

SUBCUTÂNEO ou ENDOVENOSO administrado ≥24 horas após a quimioterapia citotóxica e ≥24 horas após a 

infusão da medula óssea 

 

- Neutropenia induzida por quimioterapia (lactente, criança e adolescente): 5 microgramas por kg dia 

SUBCUTÂNEO ou ENDOVENOSO uma vez ao dia, começando ≥24 horas após a quimioterapia; as recomendações 

para a duração da terapia variam. Para ciclos de quimioterapia subseqüentes, a dose pode ser titulada em 5 

microgramas por kg com base na resposta anterior do paciente à terapia, juntamente com a duração e gravidade 

da neutropenia; intervalo reportado 4-8 microgramas por kg dia 

 

- Síndrome hematopoiética da síndrome de radiação aguda, aguda (lactente, criança e adolescente): 10 

microgramas por kg dia SUBCUTÂNEO uma vez por dia 

 

- Neutropenia, grave, crônica (lactente, criança e adolescente): 

 

Congênita: iniciar com 6 microgramas por kg dia SUBCUTÂNEO em 2 em dose fracionada; ajustando a 

dose com base na contagem absoluta de neutrófilos e resposta clínica; dose usual 6 microgramas por kg 

dia 

 

Idiopática: iniciar 5 microgramas por kg dia SUBCUTÂNEO em 1 ou 2 em dose fracionada; ajustando a 

dose com base na contagem absoluta de neutrófilos e resposta clínica; dose usual 1,2 micrograma por kg 

dia 

 

Cíclico: iniciar 5 microgramas por kg dia SUBCUTÂNEO em 1 ou 2 em dose fracionada; ajustando a dose 

com base na contagem absoluta de neutrófilos e resposta clínica; dose usual microgramas por kg dia 

 

- Neutropenia devido à zidovudina para tratamento do HIV (lactente, criança e adolescente): 5-10 microgramas 

por kg dia SUBCUTÂNEO uma vez ao dia 
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- Mobilização de célula progenitora de sangue periférico, transplante autólogo de medula óssea (lactente, criança e 

adolescente): 10 microgramas por kg dia SUBCUTÂNEO ou ENDOVENOSO administrados por 4-5 dias antes do 

procedimento de aférese 

 

Adulto: 

- Receptores de quimioterapia mielossupressora com malignidades não mieloides por Leucemia mieloide aguda 

após quimioterapia de indução ou consolidação: 5 microgramas por kg por dia ENDOVENOSO ou SUBCUTÂNEO , 

podendo aumentar em 5 microgramas por kg (para cada ciclo de quimioterapia) de acordo com a duração e 

gravidade da neutropenia 

 

- Receptores de quimioterapia mielossupressora com malignidades não mieloides: 5 microgramas por kg por dia 

SUBCUTÂNEO  

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Tempo de administração:  

- infusão ENDOVENOSA : 15 - 30 minutos 

- infusão SUBCUTÂNEO : não exceder 10 mililitros por 24 horas 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição: SG5% - Quando o produto for diluído a uma 

concentração inferior a 1,5 miliunidades por mililitro (15 

microgramas por mililitro) de filgrastim, deve - se adicionar 

albumina sérica humana até uma concentração final de 2 miligramas 

por mililitro 

 

* Incompatível com SF0,9% 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 

 Após diluição: - 24 horas 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

- Conservar sob refrigeração (entre 2 e 8°C); não congelar 

- Não reutilizar o frasco - ampola após retirar a dose a ser 

administrada. Desprezar o resto do produto após 24 horas em 

temperatura ambiente 

- Não agitar 

- Não deve ser diluído em C.: menor que 5 microgramas por mililitro  

- Em seringas tubertulina, é estável por 24 horas em temperatura 

ambiente e por 7 dias refrigerado 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: anfotericina B convencional, cefepima, cefotaxima, ceftriaxona, cefuroxima, 

clindamicina, furosemida, heparina, manitol, metilprednisolona, metronidazol, piperacilina 

Reações adversas: dor abdominal, tontura, fatiga, dor, reação de hipersensibilidade, náusea, trombocitopenia, 

esplenomegalia 

Interações medicamentosas:  
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Monitorização: hemograma, sinais e sintomas de reação de hipersensibilidade 

Observações: 

- Quando administração subcutânea: aplicarem região exterior do braço, abdômen (poupando região do umbigo), 

anterior da coxa ou na área externa superior das nádegas. Realizar rodíziodo local da aplicação; não injetar em 

áreas sensíveis, vermelhas, machucadas, endurecidas, escamosas ou com cicatrizes ou locais com estrias. Realizar 

rodízio do local de aplicação 

- Uma vez diluído, o produto pode ser adsorvido por vidro ou materiais plásticos. Entretanto, se a diluição for 

realizada conforme as instruções acima, o preparado é compatível com vidro e com uma variedade de materiais 

plásticos, como PVC, poliolefina (copolímero do polipropileno e polietileno) e polipropileno 

- Risco potencial na gravidez (categoria C)  

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Micromedex. Filgrastim: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 19 de setembro de 2018 
2. Lexicomp Filgrastim: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 19 de setembro de 

2018 

3. Dynamed. Filgrastim: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 19 de setembro de 2018 

4. FILGRASTIM® Filgrastim. Responsável técnico: Alberto Jorge Garcia Guimarães - CRF - SP nº 12.449. Biosintética Farmacêutica Ltda. 

5. GRANULOKINE® Filgrastim. Responsável técnico: Monica Carolina Dantas Pedrazzi CRF - SP 30.103. A miligramasen Biotecnologia do 

Brasil Ltda 
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FLIXONASE® SPRAY 

Princípio ativo: Propionato de fluticasona 

Classe terapêutica: corticosteróide 

Apresentação: spray nasal aquoso - 50 microgramas por dose (120 doses) 

 Via e formas de administração: intranasal 

Posologia: cada dose libera 100 miligramas da suspensão e contém 50 microgramas de propionato de fluticasona 

 

Pediatria: 

 - Rinite não alérgica (criança ≥4 anos e adolescente): dose inicial uma aplicaçãoem cada narina uma vez ao 

dia;dose diária total 100 microgramas por dia. Se a resposta inadequada, aumente para duasaplicações por narina 

uma vez ao dia; dose diária total: 200 microgramas por dia. Uma vez controlado os sintomas, reduzir a dose para 

umaaplicação por narina uma vez ao dia; máx.: duasaplicações por narina 

 

 - Rinite alérgica: 

Criança de 4 - 11 anos: uma aplicaçãopor narina uma vez ao dia 

 

Criança ≥12 anos e adolescente: dose inicial duasaplicações por narina uma vez por dia durante 1 semana, 

depois ajustar para 1 - 2 aplicações por narina uma vez por dia 

 

Adulto:  

 - Alergias em trato respiratório superior: duas aplicações em cada narina uma vez ao dia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: cefaleia, disgeusia, cacosmia, ressecamento nasal, irritação nasal, ressecamento na garganta, 

irritação na garganta 

Interações medicamentosas:  

 Monitorização: evolução do quadro 

Observações: 

 - Instruções de uso:  

1) Antes de usar, assoe o nariz levemente 

2) Agite o frasco e remova a tampa do aplicador 

3) Se o spray estiver sendo utilizado pela primeira vez, teste o produto acionando - o 6 vezes antes da utilização. 

Se não foi utilizado durante uma semana ou mais, teste o produto acionando - o 1 vez antes da utilização. Para 

isso, pressione o aplicador para baixo com os dedos indicador e médio, usando o polegar para sustentar a base do 

frasco 

4) Feche uma das narinas pressionando, com o polegar, o meato nasal. Coloque o aplicador na outra narina. 

Depois pressione 

5) Respire através da boca. Se for preciso usar duas doses em cada narina 

6) Repita o processo com a outra narina 

7) Quando terminar de usar o produto, limpe - o com um lenço ou pano e coloque a tampa no aplicador 

 - Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Fluticasone: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 19 de setembro de 2018 
2. Lexicomp Fluticasone: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 19 de setembro de 

2018 

3. Dynamed. Fluticasone: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 19 de setembro de 2018 

4. FLIXONASE® Flucatisona. Responsável técnico: Edinilson da Silva Oliveira CRF - RJ Nº 18875. GlaxoSmithKline Brasil Ltda. 
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FLOGO - ROSA® 

Princípio ativo: Cloridrato de benzidamina 

Classe terapêutica: anti-inflamatório local 

Apresentação: envelopes contendo pó - 53,2 miligramas por grama (9,4 gramas) 

Via e formas de administração: tópico externo 

Posologia:  

 

Pediatria (criança maior que 2 anos) e adulto:  

- Vulvovaginite aguda: dissolver o conteúdo de 1 - 2 envelopes em 1 litro de água e usar em lavagens vaginais, 1 - 

2 vezes por dia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas:  

Interações medicamentosas:  

Monitorização: evolução do quadro 

Observações: 

- Não ingerir 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. FLOGO - ROSE® Benzidamina. Responsável técnico: Gabriela Mallmann – CRF - SP 30.138. Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A. 
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FLORALYTE® 45 

Princípio ativo: Cloreto de sódio, citrato de potássio monoidratado, citrato de sódio di - hidratado e glicose anidra 

Classe terapêutica:  

Apresentação: solução hidroeletrolítica pronta para uso - sódio: 45 mEq por litro; potássio: 20 mEq por litro; 

cloreto 35 mEq por litro; citrato 30 mEq por litro; glicose 126 mmol por litro 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria e adulto:  

- Prevenção da desidratação ou manutenção da hidratação: oferecer com frequência ao paciente, alternando com 

outros líquidos (água, leite, sucos, chás, sopas) e também após cada evacuação líquida 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas:  

Interações medicamentosas:  

Monitorização: prega cutânea, evolução do quadro 

Observações: 

- Após aberto, valido por 15 dias. Conservar em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C) 

- Recomenda-se sua administraçãoutilizando - se de preferência por colher ou copo, dependendo da idade do 

paciente.  

- Em caso de vômitos, deve - se continuar administrando por colher, em pequenas quantidades, pois normalmente 

os vômitos cessam logo que o organismo começa a recuperar a hidratação 

- Risco potencial na gravidez (categoria A) 

- Uso compatível com a amamentação; ofertar o leite materno nos intervalos da administração do medicamento 

1. FLORALYTE® 45.Cloreto de sódio, citrato de potássio monoidratado,citrato de sódio di - hidratado e glicose anidra. Responsável 

técnico: Alexandre Canellas de Souza – CRF - RJ 23277. MERCK S.A. 
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FLORATIL® 

Princípio ativo: Saccharomyces boulardii 

Classe terapêutica: probiótico, suplemento dietético 

Apresentação:  

FLORATIL®: cápsula - 100 miligramas e 200 miligramas 

FLORATIL®: envelope contendo pó liofilizado - 200 miligramas (1 grama) 

Via e formas de administração: oral 

Posologia: cada cápsula contém pó liofilizado 

 

Pediatria e adulto: 

- Probiótico 

Manutenção da flora intestinal: 250 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia 

 

Diarreia produzida por Clostridium difficile: 500 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: constipação, flatulência, sede 

Interações medicamentosas:  

Monitorização: evolução do quadro 

Observações: 

- Pode ser administrado nas refeições. Não misture em bebidas carbonatadas, muito quentes (maior que 60ºC) ou 

gelados, assim como bebidas ou alimentos que contenham álcool 

- As cápsulas podem ser engolidas inteiras ou abertas e o conteúdo esvaziado na língua ou sobre alimentos 

semissólidos 

- Recomenda-se uso em jejum ou 30 minutos antes das refeições 

- Risco potencial na gravidez (categoria A) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Micromedex. Saccharomyces boulardii: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 19 de setembro de 2018 
2. Lexicomp Saccharomyces boulardii: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 19 de 

setembro de 2018 

3. FLORATIL® Saccharomyces boulardii. Responsável técnico: Alexandre Canellas de Souza CRF - RJ nº 23277. MERCK S.A. 
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FLORINEFE® 

Princípio ativo: Acetato de fludrocortisona 

Classe terapêutica: corticosteróide 

Apresentação: comprimido - 0,1 miligrama 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Neonatal: 

- Hiperplasia adrenal congênita: 0,05 - 0,2 miligrama VIA ORAL em dose fracionada em 1 - 2 vezes ao dia 

 

Pediatria: 

- Insuficiência adrenal, auto - imune (doença de Addison, componente da deficiência de aldosterona) por 

terapêutica de substituição: 0,05 - 0,2 miligrama VIA ORAL uma vez ao dia 

 

- Hiperplasia adrenal congênita: 

Lactente, criança e adolescente: 0,05 - 0,3 miligrama VIA ORAL em dose fracionada em 1 - 2 vezes ao dia 

Adolescente: 0,05 - 0,2 miligrama VIA ORAL uma vez ao dia 

 

Adulto: 

- Doença de Addison (primária ou secundária): 0,1 miligrama VIA ORAL uma vez ao dia; se houver hipertensão 

transitória, reduza a dose para 0,05 miligrama por dia; intervalo de dosagem de manutenção: 0,1 miligrama três 

vezes por semana a 0,2 miligrama por dia 

 

- Síndrome adrenogenital com perda de sal (ou hiperplasia adrenal congênita): 0,1 - 0,2 miligrama VIA ORAL uma 

vez ao dia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: hipertensão, edema, hipertrofia cardíaca, insuficiência cardíaca congestiva, perda de potássio 

e alcalose hipocalêmica 

Interações medicamentosas:  

Monitorização: pressão arterial, sinais de edema, eletrólitos, glicemia, pressão intra - ocular (uso crônico), 

crescimento (pediatria), sinais de infecção 

Observações: 

- Para minimizar os efeitos gastrointestinais, pode ser administrado na(s) refeição(ões) 

- Medicamento incluso nos critérios de Beers, não recomendado quando ≥65 anos 

- Conservar o produto sob refrigeração (entre 2º e 8ºC) 

- Colocar o produto novamente na geladeira imediatamente após cada uso 

- Evitar exposição do produto à temperatura ambiente 

- Manusear apenas os comprimidos a serem tomados em cada dose 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Micromedex. Fludrocortisone: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 19 de setembro de 2018 
2. Lexicomp Fludrocortisone: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 19 de setembro 

de 2018 

3. Dynamed. Fludrocortisone: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - 

f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 19 de setembro de 2018 

4. FLORINEFE® Fludrocortisona. Responsável técnico: Dra. Viviane L. Santiago Ferreira CRF - ES – 5139. Aspen Pharma Indústria 

Farmacêutica Ltda. 
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FLUCONAZOL 

Princípio ativo: Fluconazol 

Classe terapêutica: antifúngico 

Apresentação:  

FLUCONAZOL, ZOLTEC® INJETÁVEL: solução para infusão 0,2% - 2 miligramas por mililitro (100 mililitros) 

ZOLTEC®: cápsula - 50 miligramas, 100 miligramas e 150 miligramas 

Via e formas de administração: ENDOVENOSO 

Posologia: a dose diária de fluconazol é a mesma para administração oral e ENDOVENOSA 

Neonatal: 

- Candidíase: 

 

Profilaxia: 

Idade gestacional menor que 30 semanas: 

Menor que 7 dias: 3 miligramas por kg por dose ou 6 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO 

duas vezes por semana 

 

≥7 - 42 dias: 3 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO uma vez ao dia ou 6 miligramas por kg 

por dose ENDOVENOSO a cada 72 horas 

 

 maior que 42 dias: 6 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 48 horas 

 

Idade gestacional 30 - 40 semanas: 6 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 48 horas 

 

Tratamento:  

Sistêmica: 12 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO uma vez ao dia 

 

Oral: 

≤14 dias: dose inicial 6 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO, seguido por 3 miligramas por 

kg por dose a cada 24 - 72 horas 

 

Maior que 14 dias: dose inicial 6 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO, seguido de 3 

miligramas por kg por dose uma vez ao dia 

 

Esofágica: 

≤14 dias: dose inicial 6 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO, seguido de 3 miligramas por 

kg por dose a cada 24 - 72 horas 

 

Maior que 14 dias: dose inicial 6 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO seguida por 3 

miligramas por kg por dose uma vez ao dia 

 

- Criptocócica, doença do SNC (meningite):  

Maior que 14 dias: 12 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO, seguido de 6 - 12 miligramas por kg por 

dia 
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Prevenção de recidiva: 6 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO uma vez ao dia 

 

Pediatria: 

- Dosagem geral, infecção suscetível: dose inicial 6 - 12 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO ou VIA ORAL, 

seguida de 3 - 12 miligramas por kg por dose uma vez ao dia; máx.: 600 miligramas por dia 

 

Adulto: 

- Dosagem geral, infecção suscetível: dose inicial 150 miligramas ENDOVENOSO ou VIA ORAL ou dose de ataque 

200 - 800 miligramas, seguido por dose de manutenção 200 - 800 miligramas uma vez ao dia 

 

- Candidíase: 

 

Candidemia (pacientes neutropênicos e não - neutropênicos) (dose off-label): dose de ataque: 800 miligramas (12 

miligramas por kg) ENDOVENOSO ou VIA ORAL no dia 1, seguido por 400 miligramas (6 miligramas por kg por 

dia) uma vez ao  

 

Candidíase do SNC.: 400 - 800 miligramas (6 - 12 miligramas por kg por dia) ENDOVENOSO ou VIA ORAL uma 

vez ao dia 

 

Terapia empírica, suspeita de candidíase invasiva (pacientes não - neutropênicos na UTI)(uso off-label): dose de 

ataque 800 miligramas (12 miligramas por kg) ENDOVENOSO ou VIA ORAL no dia 1, seguido por 400 miligramas 

(6 miligramas por kg por dia) uma vez ao dia 

 

Esofágico: dose de ataque 200 miligramas ENDOVENOSO ou VIA ORAL no dia 1, seguido por dose de 

manutenção 100 - 400 miligramas uma vez ao dia  

Ajuste renal:  

 

Pediatria: administrar dose de ataque e em seguida 

ajustar as doses diárias da seguinte forma: 

 

- TFG 10 - 50 mililitros por minuto por 1,73 m²: 50% da 

dose em intervalo normal 

 

- TFG menor que 10 mililitros por minuto por 1,73 m²: 

50% da dose a cada 48 horas 

 

- Hemodiálise intermitente (dialisável 50%): dose 

normal após cada sessão 

 

- Diálise peritoneal: 50% da dose a cada 48 horas 

 

- Terapia de substituição renal contínua: 6 miligramas 

por kg por dose a cada 24 horas 

Adulto: administrar dose de ataque de 50 - 400 

miligramas, em seguida, ajustar as doses diárias da 

seguinte forma: 

 

- ClCr ≤50 mililitros por minuto (sem diálise): reduzir a 

dose em 50% 

 

- Hemodiálise intermitente: dose normal após cada 

sessão 

 

- CVVH: dose de ataque de 400 - 800 miligramas, 

seguida de 200 - 400 miligramas a cada 24 horas 

 

- CVVHD por CVVHDF: dose de ataque 400 - 800 

miligramas, seguida de 400 - 800 miligramas a cada 24 

horas ou 800 miligramas a cada 24 horas 
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 Tempo de administração: infusão ENDOVENOSA - 1 - 2 horas; não exceder 200 miligramas por hora 

 

*Recomenda-se taxa de infusão maior que 2 horas para doses maior que 8 - 10 miligramas por kg  

Soluções e volumes compatíveis: 
Reconstituição: não se aplica 

Diluição: não se aplica 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 

 Após diluição: - - 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 
 -  

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados:  

Reações adversas: cefaleia, reação de hipersensibilidade, alteração dos marcadores hepáticos 

Interações medicamentosas: domperidona, eritromicina, Saccharomyces boulardii, voriconazol 

Monitorização: função hepática, função renal, hemograma 

Observações: 

- O fluconazol infusão ENDOVENOSA é preparado em solução de cloreto de sódio 0,9%, sendo que cada 200 

miligramas (100 mililitros de solução) contém 15 mmol de Na + e Cl -  

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Fluconazole: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 19 de setembro de 2018 
2. Lexicomp Fluconazole: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 19 de setembro de 

2018 

3. Dynamed. Fluconazole: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 19 de setembro de 2018 

4. FLUCONAZOL. Responsável técnico: Kerusa Gurgel Tamiarana CRF - CE nº 1462.Isofarma Industrial Farmacêutica Ltda. 

5. ZOLTEC®. Fluconazol. Responsável técnico Edina S. M. Nakamura – CRF - SP n° 9258. Wyeth Indústria Farmacêutica Ltda. 
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FLUIMUCIL® 

Princípio ativo: Acetilcisteína 

Classe terapêutica: antídoto, mucolítico 

Apresentação:  

FLUIMUCIL® INJETÁVEL: solução injetável - 100 miligramas por mililitro (3 mililitros) 

FLUIMUCIL® D: granulado para solução oral - 600 miligramas (envelope com 5 gramas) 

FLUIMUCIL®: granulado para solução oral - 200 miligramas (envelope com 5 gramas) 

FLUIMUCIL®: granulado para solução oral - 100 miligramas (envelope com 5 gramas) 

 Via e formas de administração:  

FLUIMUCIL® INJETÁVEL: ENDOVENOSO e inalatório 

FLUIMUCIL®: oral 

Posologia:  

 

Neonatal: 

- Envenenamento por acetaminofeno (paracetamol): consiste em três doses, sendo a dose total administrada de 

300 miligramas por kg ENDOVENOSO (regime de 21 hora) 

 

Dose de ataque: 150 miligramas por kg infundido durante 60 minutos 

Segunda dose: 50 miligramas por kg infundida durante 4 horas 

Terceira dose: 100 miligramas por kg com infusão durante 16 horas 

 

Pediatria: 

- Envenenamento por acetaminofeno (paracetamol): consiste em três doses, sendo a dose total administrada de 

300 miligramas por kg ENDOVENOSO (regime de 21 hora) 

 

Dose de ataque: 150 miligramas por kg infundido durante 60 minutos 

Segunda dose: 50 miligramas por kg infundida durante 4 horas 

Terceira dose: 100 miligramas por kg com infusão durante 16 horas 

 

- Condições respiratórias, terapia adjuvante: receber um broncodilatador em aerossol de 5 - 10 minutos antes da 

acetilcisteína: 

 

Inalação por máscara facial, bocal ou traqueostomia: 

 

Lactente: 2 - 4 mililitros de solução a 10% (não diluída); administrar 3 - 4 vezes ao dia 

 

Criança: 6 - 10 mililitros de solução a 10% (não diluída); administrar 3 - 4 vezes ao dia 

 

Adolescente: 6 - 10 mililitros de solução a 10% (não diluída); administrar 3 - 4 vezes ao dia faixa 

Dosagem usual a 10%: 2 a 20 mililitros a cada 2 - 6 horas 
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Adulto: 

- Envenenamento por acetaminofeno (paracetamol): consiste em um total de 18 doses, sendo a dose total 

administrada de 1.330 miligramas por kg VIA ORAL (regime de 72 horas) 

 

Dose de ataque: 140 miligramas por kg 

 

Dose de manutenção: 70 miligramas por kga cada 4 horas,repita a dose se episódio de êmese ocorrer 

dentro de 1 hora após a administração 

 

Regime de 21 hora, ENDOVENOSO : 

Dose de ataque: 150 miligramas por kg (máx.: 15 gramas) infundido durante 60 minutos 

Segunda dose: 50 miligramas por kg (máx.: 5 gramas) infundida durante 4 horas 

Terceira dose: 100 miligramas por kg (máx.: 10gramas) com infusão durante 16 horas 

 

Pacientes obesos: maior que 100 kg, recomenda-se o seguinte regime de dosagem: 

 

Regime de 72 horas, VIA ORAL : Consiste em 18 doses; dose total administrada: 142,5 gramas 

 

Dose de ataque: 15 gramas 

 

Dose de manutenção: 7,5 gramas a cada 4 horas 

 

Regime de 21 hora, ENDOVENOSO : Consiste em três doses; dose total administrada: 30g 

 

Dose de ataque: 15 gramas infundido durante 60 minutos 

Segunda dose: 5 gramas com infusão durante 4 horas 

Terceira dose: 10 gramas com infusão durante 16 horas 

 

- Terapia adjuvante em condições respiratórias: receber um broncodilatador em aerossol de 10 - 15 minutos antes 

da dose 

 

Inalação por máscara facial, bocal ou traqueostomia: 6 - 10 mililitros de solução a 10% 3 - 4 vezes ao dia; 

dose usual 2 a 20 mililitros de solução a 10% a cada 2 - 6 horas 

 

 via oral : grânulos para solução: 400 - 600 miligramas por dia em 1 - 3 em dose fracionada  

 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Tempo de administração: vide acima 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição: SG5%, SF0,9%: dose de ataque em 200 

mililitros, segunda dose em 500 mililitros e terceira dose em 
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1000 mililitros 

 

O volume de líquido deve ser reduzido em pacientes com peso ≤40 kg, de acordo com a tabela a seguir: 

Peso 

corporal 

(kg) 

Dose de ataque Segunda dose Terceira dose 

Acetilcisteína 

(mililitros) 

Diluente 

(mililitros) 

Acetilcisteína 

(mililitros) 

Diluente 

(mililitros) 

Acetilcisteína 

(mililitros) 

Diluente 

(mililitros) 

40 30 100 10 250 20 500 

30 22,5 100 7,5 250 15 500 

21 15,75 100 5,25 250 10,5 500 

20 15 60 5 140 10 280 

15 11,25 45 3,75 105 7,5 210 

10 7,5 30 2,5 70 5 140 

5 3,75 15 1,25 35 2,5 70 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura 

refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 

 Após diluição: 24 horas  

Recomendações específicas para o preparo e 

armazenamento: 

- Solução oral por inalatória uma vez aberta à temperatura 

ambiente, conservar sob refrigeração por 96 horas 

(alteração de cor pode ser observada em frascos abertos, 

para rosa ou roxo, o que não afeta sua eficácia e 

segurança) 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: cefepime, ceftazidima 

Reações adversas:  

- Uso inalatório: hipersensibilidade, broncoespasmo, rinorreia, estomatite, vômito, náusea, urticária, rash (erupção 

cutânea) e prurido 

- Uso ENDOVENOSO: choque anafilático, reação anafilática, reação anafilactóide, hipersensibilidade, taquicardia, 

broncoespasmo, dispneia, vômito,náusea, angioedema, urticária, rubor, erupção cutânea, prurido, edema facial, 

hipotensão e tempo prolongado de protrombina 

Interações medicamentosas:  

Monitorização: reação de hipersensibilidade, marcadores de lesão e função hepática, função renal, glicemia, 

hemograma; avaliar evolução com náusea, vômito e rash cutâneo após administração oral 

Observações: 

- VIA INALATÓRIA: pode ser administrado não diluído (solução 10%) ou diluído em SF0,9% (1:1) 

- Na intoxicação acidental ou voluntária por paracetamol, a terapia com acetilcisteína deve ser iniciada o quanto 
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antes. O tratamento deve ser iniciadodentro de 0 - 8 horas da ingestão do paracetamol 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Micromedex. Acetylcysteine: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 20 de setembro de 2018 
2. Lexicomp Acetylcysteine: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 20 de setembro de 

2018 

3. Dynamed. Acetylcysteine: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - 

f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 20 de setembro de 2018 

4. FLUIMUCIL® Acetilcisteína. Responsável técnico: Juliana Paes de O. Rodrigues - CRF - SP 56.769. ZAMBON Laboratórios Farmacêuticos 

Ltda. 
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FLUOXETINA 

Princípio ativo: Cloridrato de fluoxetina 

Classe terapêutica: inibidor da receptação seletivo de serotonina 

Apresentação:  

FLUOXETINA: cápsula - 10 miligramas 

PROZAC®: cápsula - 20 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria: 

- Ansiedade com fobias associadas e ataques de pânico (criança 2 - 6 anos): 5 miligramas por dose ou 0,25 

miligramas por kg por dose VIA ORAL uma vez ao dia 

 

- Terapia adjuvante da bulimia nervosa com terapia cognitivo - comportamental: (criança ≥12 anos e adolescente: 

dose inicial 20 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia durante 3 dias, seguido por 40 miligramas uma vez ao dia 

durante 3 dias e por fim 60 miligramas uma vez ao dia 

 

- Depressão: 

Criança ≤11 anos: dose inicial 5 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia; máx.: 40 miligramas por dia 

 

Criança ≥12 anos e adolescente: dose inicial 10 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia; máx.: 40 

miligramas por dia 

 

- Transtorno obsessivo - compulsivo: 

Criança menor que 7 anos: dose inicial 5 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 

 

Criança ≥7 anos e adolescente:  

Baixo peso: dose inicial 10 miligramas uma vez ao dia, titulando - se para dose usual 20 - 30 miligramas 

por dia, conforme necessário 

 

Não baixo peso: dose inicial 10 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia, titulando - se para dose usual 20 - 

60 miligramas por dia, conforme necessário 

 

Adulto: 

- Bulimia nervosa: 60 miligramas por dia VIA ORAL, titulando - se a dose para 60 miligramas por dia, conforme 

necessário 

 

- Depressão: dose inicial 20 miligramas por dia VIA ORAL; máx.: 80 miligramas por dia 

 

- Transtorno obsessivo - compulsivo: dose inicial 20 miligramas por dia VIA ORAL, dose usual 20 - 60 miligramas 

por dia; máx.: 80 miligramas por dia 

 

- Transtorno do pânico: dose inicial 10 miligramas por dia VIA ORAL; titulando - se 20 miligramas por dia, 
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conforme necessário 

Ajuste renal: o medicamento não é removido por hemodiálise, não sendo necessário ajuste ou dose adicional; 

usar com cautela em paciente com insuficiência renal com indicação de terapia crônica, pois pode ocorrer 

acumulação adicional de fluoxetina 

 

Ajuste hepático: a meia - vida de eliminação é prolongada quando insuficiência hepática, doses menores são 

recomendadas 

Reações adversas: insônia, cefaleia, sonolência, ansiedade, diminuição da libido, náusea, diarreia, anorexia, 

xerostomia, tremores 

Interações medicamentosas: bromoprida, claritromicina, haloperidol, linezolida, azul de metileno, inibidores da 

monoaminoxidase, propafenona, tamoxifeno,  

Monitorização: função hepática, peso, glicemia, sódio sérico (em pacientes com depleção de volume), monitorizar 

erupções cutâneas e sinais ou sintomas de reações anafilactóides, altura e o peso (pediatria), evolução do quadro 

Observações: 

- Nos primeiros dias de uso há aumento do risco de pensamento e comportamento suicidas em criança, 

adolescente e jovens adultos (18 - 24 anos) com diagnóstico de transtorno depressivo maior e outras desordens 

psiquiátricas 

- Descontinuação da terapia: diminua gradualmente a dose para minimizar a incidência de sintomas de abstinência 

e permitir a detecção de sintomas recidivantes. As diretrizes da American Psychiatric Association e do National 

Institute for Health and Care Excellence sugerem a redução da terapia parcimoniosa, consideração da meia - vida 

do antidepressivo, o que pode levar semanas (antidepressivos com meia - vida mais curta precisam ser mais 

conservadores) 

- Recomendação de aprazamento específica: 

*Transtorno depressivo maior e transtorno obsessivo compulsivo: pela manhã; se duas vezes ao dia a 

dose, tomar pela manhã e meio - dia 

*Transtorno bipolar I e depressão resistente ao tratamento: à noite 

*Bulimia: pela manhã 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Fluoxetine: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 20 de setembro de 2018 
2. Up to Date. Fluoxetine: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 20 de setembro 

de 2018 

3. Dynamed. Fluoxetine: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 20 de setembro de 2018 

4. PROZAC®. Fluoxetina. Responsável técnico: Márcia A. Preda – CRF - SP nº 19189. ELI LILLY DO BRASIL LTDA. 
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FOLACIN® 

Princípio ativo: Ácido fólico 

Classe terapêutica: suplemento alimentar 

Apresentação:  

FOLACIN®: comprimido revestido - 5 miligramas 

FOLACIN® GOTAS: solução gotas - 0,20 miligrama por mililitro (30 mililitros) 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Neonatal: 

- Recomendações diárias enterais, ingestão adequada 

Prematuros: 25 - 50 microgramas por kg VIA ORAL uma vez ao dia 

Termos: 65 microgramas VIA ORAL uma vez ao dia 

 

Pediatria: 

- Recomendações diárias: 

1 - 3 anos: 150 microgramas VIA ORAL uma vez ao dia 

4 - 8 anos: 200 microgramas VIA ORAL uma vez ao dia 

9 - 13 anos: 300 microgramas VIA ORAL uma vez ao dia 

Adolescente ≥14 anos: 400 microgramas VIA ORAL uma vez ao dia 

 

- Anemiamegaloblástica e macrocítica por deficiência de ácido fólico, tratamento: 

Lactente: 0,1 miligrama VIA ORAL uma vez ao dia 

Criança menor que 4 anos: até 0,3 miligrama VIA ORAL uma vez ao dia 

Criança maior que 4 anos e adolescente: 0,4 miligrama por dia VIA ORAL uma vez ao dia 

 

Adulto: 

- Anemia megaloblástica e macrocítica por deficiência de ácido fólico, tratamento: dose inicial 0,4 - 1 miligrama 

VIA ORAL uma vez ao dia; dose de manutenção: 0,4 miligrama por dia. Mulheres grávidas e lactentes: manutenção 

com 0,8 miligrama por dia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas:  

Interações medicamentosas:  

Monitorização: hemograma 

Observações: 

- Risco potencial na gravidez (categoria A) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Norfloxacin: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 20 de setembro de 2018 
2. Up to Date. Norfloxacin: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 20 de setembro 

de 2018 

3. Dynamed. Norfloxacin: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 20 de setembro de 2018 

4. FOLACIN® Ácido fólico. Responsável técnico: Dra. Lucineia Nascimento N. de S. Machado - CRF - SP nº 31.274. Arese Pharma Distr. de 

Med. Ltda - ME 
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FOLINATO DE CÁLCIO 

Princípio ativo: Folinato de cálcio por ácido folínico 

Classe terapêutica: derivado do ácido fólico, antídoto, modulador de quimioterapia 

Apresentação:  

Solução injetável - 10 miligramas por mililitro (30 mililitros) 

Pó liofilizado para solução injetável - 50 miligramas 

Via e formas de administração: ENDOVENOSO ou intramuscular 

Posologia:  

 

Pediatria: 

- Anemia megaloblástica secundária à deficiência de folato (lactente, criança e adolescente): ≤1 miligrama por dia 

INTRAMUSCULAR ou ENDOVENOSO  

 

- Resgate quando uso de altas doses metotrexato (lactente, criança e adolescente): dose inicial 15 miligramas 

(aproximadamente 10 miligramas por m2) INTRAMUSCULAR ou ENDOVENOSO a cada 6 horas; iniciar 24 horas 

após o início da administração de metotrexato (com base numa dose de 12 - 15 gramas por m2 ENDOVENOSO 

durante 4 horas) 

 

- Toxicidade hematológica secundário a pirimetamina, prevenção:  

Toxoplasmose congênita (Toxoplasma gondii): 

Tratamento (lactente): 10 miligramas INTRAMUSCULAR com cada dose de pirimetamina 

 

Adulto: 

- Anemia megaloblástica por deficiente em folato: ≤1 miligrama INTRAMUSCULAR ou ENDOVENOSO uma vez 

ao dia 

 

- Resgate quando uso de altas doses metotrexato: dose inicial 15 miligramas (aproximadamente 10 miligramas por 

m2) INTRAMUSCULAR ou ENDOVENOSO; iniciar 24 horas após o início da infusão de metotrexato 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Tempo de administração: ENDOVENOSO direto não exceder 160 miligramas por minuto; infusão ENDOVENOSA 

15 - 120 minutos 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: água para injeção (uso imediato) - 5 mililitros 

quando 50 miligramas, 10 mililitros quando 100 miligramas ou 20 

mililitros quando 200 miligramas, 17,5 mililitros quando 350 

miligramas (C.: 20 miligramas por mililitro) 

 

Diluição: SG5%, SF0,9%, RL - (C.: 0,5 - 1 miligrama por mililitro) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 

 Após diluição: 72 horas 72 horas 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

- Conservar o folinato de cálcio SOLUÇÃO INJETÁVEL sob 

refrigeração, não congelar 
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- Reconstituir somente no momento em que for administrado 

- Quando reconstituído em água bacteriostática (contendo álcool 

benzílico) o medicamento poderá ser armazenado a temperatura 

ambiente por até 7 dias (quando doses maior que 10 miligramas por 

m², deverá ser reconstituído com água estéril para injeção e 

utiliazado imediatamente)  

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: bicarbonato de sódio 

Reações adversas: diarreia, náusea, dispepsia, vômitos, fatiga 

Interações medicamentosas: trimetoprima 

Monitorização: evolução do quadro clínico 

Observações: 

- Não deve ser administrado concomitantemente com metotrexato 

- Toxicidade para tecidos pode ser irreversível se o folinato de cálcio não for iniciado após aproximadamente 40 

horas do início do metotrexato 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Leucovorin: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 20 de setembro de 2018 
2. Lexicomp Leucovorin: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 20 de setembro de 

2018 

3. Dynamed. Leucovorin: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 20 de setembro de 2018 

4. FOLINATO DE CÁLCIO, Solução injetável. Responsável técnico: Dra. Sônia Albano Badaró – CRF - SP 19.258.EUROFARMA 

LABORATÓRIOS S.A. 

5. FOLINATO DE CÁLCIO, Pó liofilizado. Responsável técnico: Dra. Maria Benedita Pereira – CRF - SP 30.378.EUROFARMA LABORATÓRIOS 

S.A. 
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FORADIL® 

Princípio ativo: Fumarato de formoterol di - hidratado 

Classe terapêutica: agonista beta - 2 adrenérgico de longa ação 

Apresentação: cápsula contendo pó seco - 12 microgramas 

Via e formas de administração: inalatória 

Posologia:  

 

Pediatria (criança ≥5 anos e adolescente): 

- Tratamento de manutenção, asma: 12 microgramas via inalatória a cada 12 horas; máx.: 24 microgramas por 

dia 

 

- Prevenção de broncoespasmo por esforço físico: 12 microgramas via inalatória 15 minutos antes do exercício, não 

realizar dose adicional em até 12 horas; máx.: 24 microgramas por dia 

 

Adulto: 

- Asma por doença pulmonar obstrutiva crônica: 12 microgramas via inalatória a cada 12 horas; máx.: 24 

microgramas por dia 

 

- Prevenção de broncoespasmo por esforço físico: 12 microgramas via inalatória 15 minutos antes do exercício, não 

realizar dose adicional em até 12 horas; máx.: 24 microgramas por dia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: exacerbação da asma, cefaleia, tremor, palpitações 

Interações medicamentosas: outro beta - 2 de longa duração, beta - bloqueadores,  

Monitorização: Valor Expiratório Forçado no Primeiro segundo (volume Expiratório Forçado no 1º segundo), pico 

de fluxo ou outros testes de função pulmonar, pressão arterial, frequência cardíaca, estimulação do SNC, glicemia, 

potássio sérico 

Observações: 

- Retire a cápsula do blister apenas quando for administrá - lo, com auxílio de um dispositivo aerossolizador: 

1) Coloque a cápsula na câmara na base do dispositivo (as cápsulas não devem ser engolidas) 

2) Pressione os dois botões laterais apenas uma vez e depois solte 

3) Mantenha o inalador numa posição nivelada e horizontal para evitar o deslocamento do pó 

4) Expire todo o ar dos pulmões (não exale no inalador) 

5) Incline a cabeça ligeiramente para trás e inspire o pó (rápida, constante e profundamente) 

6) Prenda a respiração o maior tempo possível 

7) Se algum pó permanecer na cápsula, expire e inspire novamente. Repita até a cápsula estar vazia 

8) Ao final descarte a cápsula vazia; não a deixe no inalador 

- Não utilizar água para limpar o dispositivo inalador 

- Para o controle da asma, os beta2 agonistas de longa ação devem ser usados em combinação com 

corticosteróides inalatórios e não como monoterapia 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Micromedex. Formoterol: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 20 de setembro de 2018 
2. Up to Date. Formoterol: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 20 de setembro 

de 2018 

3. Dynamed. Formoterol: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 20 de setembro de 2018 

4. FORADIL® Formoterol. Responsável técnico: Flavia Regina Pegorer – CRF - SP 18.150.Novartis Biociências S.A. 
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FORASEQ® 
Princípio ativo: Fumarato de formoterol di - hidratado mais budesonida 

Classe terapêutica: agonista beta - 2 adrenérgico de longa ação mais corticosteróide 

Apresentação:  

Cápsula contendo pó seco - 12 microgramas mais 200 microgramas 

Cápsula contendo pó seco - 12 microgramas mais 400 microgramas 

Via e formas de administração: inalatória 

Posologia:  

 

Pediatria (criança ≥5 anos e adolescente): 

- Tratamento de manutenção, asma:  

Criança maior que 6 anos: 12 por 200 - 400 microgramas via inalatória a cada 12 horas; máx.: 24 

microgramas por dia de formoterol e 800 microgramas por dia de budesonida 

 

Adulto: 

 

- Asma por doença pulmonar obstrutiva crônica: 12 - 24 por 200 - 400 microgramas via inalatória a cada 12 horas; 

máx.: 48 microgramas por dia de formoterol e 1.600 microgramas por dia de budesonida 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: exacerbação da asma, cefaleia, tremor, palpitações, tosse 

Interações medicamentosas: outro beta - 2 de longa duração, beta - bloqueadores, desmopressina 

Monitorização: Expiratório Forçado no Primeiro segundo (volume Expiratório Forçado no 1º segundo), pico de 

fluxo ou outros testes de função pulmonar, pressão arterial, frequência cardíaca, estimulação do SNC, glicemia, 

potássio sérico, crescimento (pediatria), pressão ocular (uso crônico) 

Observações: 

- Retire a cápsula do blister apenas quando for administrá - lo, com auxílio de um dispositivo aerossolizador: 

1) Coloque a cápsula na câmara na base do dispositivo (as cápsulas não devem ser engolidas) 

2) Pressione os dois botões laterais apenas uma vez e depois solte 

3) Mantenha o inalador numa posição nivelada e horizontal para evitar o deslocamento do pó 

4) Expire todo o ar dos pulmões (não exale no inalador) 

5) Incline a cabeça ligeiramente para trás e inspire o pó (rápida, constante e profundamente) 

6) Prenda a respiração o maior tempo possível 

7) Se algum pó permanecer na cápsula, expire e inspire novamente. Repita até a cápsula estar vazia 

8) Ao final descarte a cápsula vazia; não a deixe no inalador 

- Não utilizar água para limpar o dispositivo inalador 

- A menor dose em uma única cápsula é de 200 microgramas. Se uma única dose com menos de 200 microgramas 

for necessária, este medicamento não pode ser utilizado 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

5. Micromedex. Formoterol: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 20 de setembro de 2018 
6. Up to Date. Formoterol: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 20 de setembro 

de 2018 

7. Dynamed. Formoterol: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 20 de setembro de 2018 

8. FORASEQ® Formoterol mais budesonida. Responsável técnico: Flavia Regina Pegorer – CRF - SP 18.150.Novartis Biociências S.A. 
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FORTAZ® 

Princípio ativo: Ceftazidima pentaidratada 

Classe terapêutica: cefalosporina de 3ª geração, anti-infeccioso 

Apresentação: pó liofilizado para solução injetável - 1 grama 

Via e formas de administração: ENDOVENOSO ou intramuscular 

Posologia:  

 

Neonatal: 

- Dosagem geral, infecção suscetível: 

 

Peso corporal menor que 1 kg: 

≤14 dias: 50 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR a cada 12 horas 

 

15 - 28 dias: 50 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR a cada 8 a 12 horas 

 

Peso corporal 1 - 2 kg: 

≤7 dias: 50 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR a cada 12 horas 

 

8 - 28 dias: 50 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR a cada 8 a 12 horas 

 

Peso corporal maior que 2 kg: 

≤7 dias: 50 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR a cada 12 horas 

 

8 - 28 dias: 50 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR a cada 8 horas 

 

- Meningite: 

≤7 dias: 100 - 150 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO fracionadas a cada 8 a 12 horas 

 

Maior que 7 dias: 150 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO fracionadas a cada 8 horas 

 

Pediatria(lactente, criança e adolescente): 

- Dosagem geral, infecção suscetível: 

 

Infecções leves a moderadas: 90 - 150 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR 

doses fracionadas a cada 8 horas; max.: 3.000 miligramas por dia 

 

Infecções graves: 200 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR em dose 

fracionada a cada 8 horas; máx.: 6 gramas por dia; doses mais elevadas (300 miligramas por kg por dia) 

são recomendadas para pacientes com fibrose cística 

 

- Fibrose cística por Pseudomonas spp: 150 - 400 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO fracionadas a cada 6 - 

8; máx.:12 gramas por dia 
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- Endocardite, tratamento (criança e adolescente): 100 - 150 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO 

fracionadas a cada 8 horas; máx.: 4.000 miligramas por dia 

 

- Infecções intra-abdominais, complicadas: 50 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 8 horas; máx.: 

6g por dia 

 

- Meningite: 150 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO fracionadas a cada 8 horas; máx.: 6g por dia 

 

- Peritonite (diálise peritoneal): 

 

Intermitente: 20 miligramas por kg por doseintraperitoneal a cada 24 horas 

 

Contínuo: dose de carga 500 miligramasintraperitoneal por litro de dialisado; dose de manutenção: 125 

miligramas por litro 

 

- Infecção do trato urinário (lactente e criança 2- 24 meses): 100 - 150 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO 

fracionadas a cada 8 horas 

 

Adulto: 

- Fibrose Cística: 90 - 400 miligramas por kg por diainfusão ENDOVENOSA a cada 6 - 8 horas ou 100 - 200 

miligramas por kg por dia ENDOVENOSO infusão contínua; máx.: 12 gramas por dia 

 

- Terapia empírica em pacientes imunocomprometidos: 2 gramas ENDOVENOSO a cada 8 horas 

 

- Infecção intra- abdominal grave: 2 gramas ENDOVENOSO a cada 8 horas 

 

- Pneumonia: 

 

Não complicada: 500 - 1000 miligramas INTRAMUSCULAR ou ENDOVENOSO a cada 8 horas 

 

Adquiridos no hospital ou associados ao ventilador (off-label): 2 gramas ENDOVENOSO a cada 8 horas 

 

- Infecção de prótese articulada, Pseudomonas aeruginosa: 2 gramas ENDOVENOSO cada 8 horas  

 

- Infecções da pele e tecidos moles: 500 miligramas - 1000 miligramas INTRAMUSCULAR ou ENDOVENOSO a 

cada 8 horas 

 

- Infecções graves, incluindo meningite, infecção do SNC, osteomielite, ginecológico: 2 gramas ENDOVENOSO a 

cada 8 horas 

 

- Infecções do trato urinário: 

 

Descomplicada: 250 miligramas INTRAMUSCULAR ou ENDOVENOSO a cada 12 horas 
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Complicado: 500 miligramas INTRAMUSCULAR ou ENDOVENOSO a cada 8 a 12 horas 

Ajuste renal:  

Pediatria: 

- TFG 30 - 50 mililitros por minuto por 1.73 m2: 50 

miligramas por kg por dose a cada 12 horas 

 

- TFG 10 - 29 mililitros por minuto por 1.73 m2: 50 

miligramas por kg por dose a cada 24 horas 

 

- TFG menor que 10 mililitros por minuto por 1.73 m2: 

50 miligramas por kg por dose a cada 48 horas 

 

- Hemodiálise intermitente (50 - 100% dialisável): 50 

miligramas por kg por dose a cada 48 hours, após as 

sessões 

 

- Diálise peritoneal: 50 miligramas por kg por dose a 

cada 48 horas 

 

- Terapia de substituição renal contínua: 50 

miligramas por kg por dose a cada 12 hours 

Adulto: 

 

- ClCr 31 - 50 mililitros por minuto: 1 grama a cada 12 

horas 

 

- ClCr 16 - 30 mililitros por minuto: 1 grama a cada 24 

horas 

 

- ClCr 6 - 15 mililitros por minuto: 500 miligramas a cada 

24 horas 

 

- ClCr menor que 5 mililitros por minuto: 500 miligramas 

a cada 48 horas 

 

- Hemodiálise intermitente (50 - 100% dialisável): 500 

miligramas - 1000 miligramas a cada 24 horas ou 1 - 2 

gramas a cada 48 a 72 horas 

 

- Diálise peritoneal:  

Intermitente: dose de ataque 1 grama, seguida 

de 500 miligramas a cada 24 horas 

 

Contínua: dose de ataque 1 grama, seguida de 

500 miligramas a cada 24 horas 

 

- CVVH: dose de carga de 2 grama, seguida de 1 a 2 

grama a cada 12 horas 

 

- CVVHD ou CVVHDF: dose de ataque 2 gramas seguida 

por 1 grama a cada 8 horas ou 2 gramas a cada 12 horas 

Tempo de administração: ENDOVENOSO direto lento 3 - 5 minutos; infusão ENDOVENOSA 15 - 30 minutos; 

ENDOVENOSO infusão contínua 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição:  

Injeção INTRAMUSCULAR : água para injeção, bacteriostática ou 

cloridrato de lidocaína 0,5 - 1%, adicionar 1,5 mililitros a cada 500 

miligramas e 3 mililitros a cada 1000 miligramas (C.: 280 

miligramas por mililitro) 

 

ENDOVENOSO direto: água para injeção, 500 miligramas em 5,3 

mililitros (volume final 5,7 mililitros), 1 grama ou 2 gramas em 10 

mililitros (volume final 10,8 e 11,5 mililitros) (C.: 100 e 170 

miligramas por mililitro) 
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Diluição: SG5%, SF0,9%, RL - 100 mililitros (1 - 2 gramas) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: 18 horas 72 horas 

 Após diluição: 24 horas 72 horas 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

- Administração intramuscular: injeção profunda em massa muscular 

grande, como o quadrante superior externo do glúteo máximo ou 

parte lateral da coxa 

- Agitar o frasco após a reconstituição; dióxido de carbono é liberado 

à medida que o fármaco se dissolve e a solução se torna clara 

dentrode 1 - 2 minutos 

- Quando retirar uma dose de frascos reconstituídos, considere que 

a solução pode conter algumas bolhas de dióxido de carbono que 

devem ser expelidas da seringa antes da injeção 

- A solução varia do amarelo claro ao âmbar, dependendo da 

concentração, do diluente e das condições de conservação, sem 

afetar a potência 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: acetilcisteína, amiodarona, azitromicina, caspofungina, doxorubicina, 

eritromicina, midazolam, fenitoína 

Reações adversas: náusea, vômito, diarreia, reação de hipersensibilidade, flebite 

Interações medicamentosas:  

Monitorização: função renal, evolução do quadro 

Observações: 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. ceftazidima: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 20 de setembro de 2018 

2. Up to Date. ceftazidima: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 20 de setembro 

de 2018 

3. Dynamed. ceftazidima: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 20 de setembro de 2018 

4. FORTAZ® Ceftazidima. Responsável técnico: Edinilson da Silva Oliveira CRF - RJ Nº: 18875. GlaxoSmithKline Brasil Ltda. 
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FOSFATO DE POTÁSSIO(MAR) 

Princípio ativo: Fosfato de potássio monobásico mais fosfato de potássio dibásico 

Classe terapêutica: eletrólito parenteral 

Apresentação: solução injetável - 2 mEq por mililitro (10 mililitros) 

Via e formas de administração: ENDOVENOSO 

Posologia: cada ampola contém 2,0 mEq por litro fosfato e 2,0 mEq por litro de potássio, equivalente a 1,1 mmol 

por mililitro de fósforo 

 

Neonatal: 

- Nutrição parenteral: 1 - 2mmol por kg por dia ENDOVENOSO como um aditivo à solução de nutrição parenteral 

 

Pediatria: 

- Hipofosfatemia: a dose inicial pode ser aumentada em 25 - 50% se o paciente for sintomático e diminuído de 25 - 

50% se o paciente estiver hipercalcêmico 

 

Criança e adolescente:  

 

Dose baixa: 0,08 mmol por kg ENDOVENOSO durante 6 horas 

 

Dose intermediária: 0,16 - 0,24 mmol por kg ENDOVENOSO ao longo de 4 a 6 horas; se o nível 

de fósforo sérico 0,5 - 1 miligrama por decilitro (0,16 - 0,32 mmol por litro) 

 

Dose elevada: 0,36 mmol por kg ENDOVENOSO durante 6 horas; se fósforo sérico menor que 0,5 

miligrama por decilitro ( menor que 0,16 mmol por litro) 

 

 - Nutrição parenteral, como um aditivo à solução de nutrição parenteral: 

 

Lactente e criança ≤50 kg: 0,5 – 2 mmol por kg por dia ENDOVENOSO  

 

Criança maior que 50 kg e adolescente: 10 – 40 mmol por dia ENDOVENOSO  

 

Adulto: 

- Tratamento agudo de hipofosfatemia:a dose inicial pode ser aumentada em 25 - 50% se o paciente for 

sintomático e diminuído de 25 - 50% se o paciente estiver hipercalcêmico 

 

Baixa dose: dose inicial 0,08 mmol por kg durante 6 horas ENDOVENOSO  

 

Dose intermédia: dose inicial 0,16 mmol por kg ENDOVENOSO por dose durante 6 horas; se nível de 

fósforo sérico for menor que 1 miligrama por decilitro (menor que 0,32 mmol por litro) 

 

Dose máx.: 0,24mmol por kg por dose (ou 16,9mmol para um paciente de 70 kg) 

 

- Pacientes críticosem uso de nutrição enteral por parenteral concomitante: doses redondas para os 7,5 mmol mais 
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próximos para facilitar a preparação. Se administrar com nutrição parenteral contendo fosfato, não exceda 15 

mmol por litro dentro da nutrição parenteral. 

 

Baixa dose: 0,16 - 0,32 mmol por kg ENDOVENOSO em 4 a 6 horas,se sérico de fósforo de 2,3 - 3 

miligramas por decilitro (0,74 - 0,96 mmol por litro) 

 

Dose intermédia: 0,32 - 0,64 mmol por kg ENDOVENOSO em 4 a 6 horas,se sérico de fósforo entre 1,6 - 

2,2 miligramas por decilitro (0,51 - 0,71 mmol por litro) 

 

Dose elevada: 0,64 – 1 mmol por kg ENDOVENOSO durante 8 a 12 horas, se fósforo sérico menor que 

1,5 miligrama por decilitro (menor que 0,5 mmol por litro) 

 

*Pacientes obesos: usar peso corporal ajustado para pacientes que pesem maior que 130% do peso corporal ideal 

(IMC menor que 40 kg por m2) com base no cálculo: Peso corporal ideal mais 0,25 (peso corporal atual–peso 

corporal ideal) 

 

- Nutrição parenteral: 10 – 15 mmol a cada 1.000 kcal ou 20 - 40mmol por 24 horas ENDOVENOSO  

Ajuste renal: em pacientes com disfunção renal ou hipofosfatemia severa, taxas de administração menores ( 

maior que 4 - 6 horas) devem ser realizadas ou repleção oral é recomendada 

 

*Contraindicado quando insuficiência renal menor que 30% da função normal, hiperfosfatemia ou hipercalemia 

Tempo de administração: dose, concentração da infusão e a taxa de administração dependem da condição do 

paciente e da política específica da instituição 

 

- Infusão ENDOVENOSO 4 - 6 horas (hipofosfatemia leve ou moderada) ou 8 - 12 horas (hipofosfatemia severa) 

 

*Pediatria: não exceder 0,06 mmol por kg por hora 

 

*Adulto com hipofosfatemia severa (menor que 1,5 miligrama por mililitro), pode ser administrado em até 15mmol 

por hora (22,5 mEq por hora), via acesso central 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição:  

- Pediatria: SF0,9%, SF0,45%, SG5% 

 

Acesso periférico: C. máx.: 0,05mmol por mililitro  

Acesso central: C.máx.: 0,12mmol por mililitro  

 

- Adulto: SF0,9%, SF0,45%, SG5% - 100 - 250 mililitros (C. usual: 

0,15 - 0,6 mmol por mililitro) 

 

Acesso central: C. máx.: 26,8 mmoL de fosfato de potássio por 100 

mililitros (40 mEq de potássio por 100 mililitros) 

 

Acesso periférico: C. máx.: 6,7mmoL de fosfato de potássio por 100 

mililitros (10 mEq de potássio por 100 mililitros) 

Estabilidade:  
Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 
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Após reconstituição: - - 

 Após diluição: - - 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 
 -  

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: aciclovir, amiodarona, anfotericina B complexo lipídico, anfotericina B 

lipossomal, acetato de cálcio, cloreto de cálcio, gluconato de cálcio, caspofungina, ceftarolina, ciprofloxacino, 

doxorubicina, furosemida, micofenolato de mofetila, pantoprazol, rocurônio  

Reações adversas: hipercalemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia tetânica 

Interações medicamentosas:  

Monitorização: ECG, potássio, fósforo e cálcio séricos, função renal 

Observações: 

- As concentrações máximas foram determinadas considerando - se as concentrações de potássio 

- O tempo de infusão não deve exceder as taxas de infusão de potássio aceitáveis:  

Taxas de infusão pediátrica: 0,3 - 0,5 mEq por kg por hora; máx.: 1 mEq por kg por hora até 40 mEq por 

hora 

- Medicamento vesicante: evitar extravasamento; se ocorrer, interromper a infusão imediatamente desconectando 

a bolsa e mantendo o acesso. Em seguida aspirar a solução extravasada (não lavar o acesso) e iniciar antídoto 

(hialuronidase: 1 - 1,7 mililitro [15 unidades por mililitro] via intradérmica ou subcutânea em cinco aplicações de 

0,2 - 0,3 mililitro na região do extravasamento com agulha de calibre 25). Posteriormente retirar a agulha por 

cânula, aplicar compressa fria e elevar a extremidade 

- A reposição da hipofosfatemia grave deve ser feita via ENDOVENOSA, pois grandes doses de fosfato oral podem 

causar diarreia e a absorção intestinal pode não ser confiável 

- Reservar infusão ENDOVENOSA intermitente para situações de depleção grave, o que exigemonitorização 

cardíaca contínua a depender da taxa de administração de potássio (maior que 10 mEq por hora em adulto ou 

maior que 0,5 mEq por kg por hora em pediatria) 

- Se a infusão de potássio for maior que 4,0 mEq por litro considerar a estratégia de substituição por fosfatos de 

sódio 

- Taxas de infusão de potássio maior que 10 mEq por hora devem ser administradas via acesso central para 

minimizarrisco de flebite 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Potassium Phosphate: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 21 de setembro de 2018 

2. Up to Date. Potassium Phosphate: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 21 de 

setembro de 2018 

3. Dynamed. Potassium Phosphate: EBSCO, 2018. Disponível em: 

http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess 

miligramasr03. Acesso em: 21 de setembro de 2018 

4. Lexicomp Potassium Phosphate: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 21 de 

setembro de 2018 

5. FOSFATO DE POTÁSSIO. Responsável técnico: Kerusa Gurgel Tamiarana CRF - CE n° 1462. Isofarma Industrial Farmacêutica Ltda. 
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FRONTAL® 

Princípio ativo: Alprazolam 

Classe terapêutica: benzodiazepínico, ansiolítico 

Apresentação: comprimido - 0,25 miligrama, 0,5 miligrama, 1,0 miligrama e 2,0 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria: 

- Transtorno de ansiedade  

Criança ≥7 anos e adolescente menor que 18 anos: dose inicial 0,005 - 0,02 miligrama por kg por dose VIA ORAL 

três vezes ao dia, titulando - se 0,125 - 0,25 miligrama por dose, dose usual 0,375 - 3 miligramas por dia; máx.: 

0,02 miligrama por kg por dose ou 0,06 miligrama por kg por dia 

 

Adolescente ≥18 anos: dose inicial 0,25 - 0,5 miligrama VIA ORAL três vezes ao dia; máx.: 4 miligramas por dia 

 

- Transtorno do pânico (adolescente ≥18 anos): dose inicial 0,5 miligrama VIA ORAL três vezes ao dia, titulando - 

se em ≤1 miligrama por dia, dose usual 5 - 6 miligramas por dia, máx.: 10 miligramas por dia 

 

Adulto: 

- Transtorno de ansiedade: 0,25 - 0,5 miligrama VIA ORAL três vezes ao dia; máx.: 4 miligramas por dia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: tontura, fatiga, sedação, ataxia, alterações na memória, irritabilidade, disfunção cognitiva, 

disartria, sonolência 

Interações medicamentosas: itraconazol, cetoconazol, olanzapina, talidomida 

Monitorização: evolução do quadro, status cardiovascular, frequência respiratória 

Observações: 

- Descontinuação da terapia: interrupção abrupta deve ser evitada, sendo a dose diária reduzido a cada 3 dias, no 

entanto alguns pacientes podem necessitar de redução mais lenta. Se ocorrerem sintomas de abstinência, retome 

a dose anterior e continue com redução parcimoniosa 

- Pode ser administrado por via sublingual se a administração oral não for possível, sendo a absorção e início do 

efeito é comparável à administração oral 

- Uso concomitante de benzodiazepínicos e opióides podem resultar em sedação profunda, depressão respiratória, 

coma e morte. Reservar a prescrição concomitante quando opções alternativas de tratamento são inadequadas 

- Contraindicado quando diagnóstico de glaucoma agudo de ângulo estreito, emuso concomitante com cetoconazol, 

itraconazol ou outros inibidores do CYP3A4 

- Medicamento incluso nos critérios de Beers, não recomendado quando ≥65 anos 

- Risco potencial na gravidez (categoria D) 

- Uso criterioso durante a amamentação; evitar uso prolongado 

1. Micromedex. Alprazolam: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 21 de setembro de 2018 

2. Up to Date. Alprazolam: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 21 de setembro 

de 2018 

3. Dynamed. Alprazolam: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 21 de setembro de 2018 

4. Lexicomp Alprazolam: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 21 de setembro de 

2018 

5. FRONTAL®. Alprazolam. Responsável técnico: Edina S. M. Nakamura – CRF - SP nº 9.258. Wyeth Indústria Farmacêutica Ltda. 
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FURESEMIDA 

Princípio ativo: Furosemida 

Classe terapêutica: diurético de alça, anti - hipertensivo 

Apresentação:  

PRODUTO MANIPULADO: solução oral - 10 miligramas por mililitro (50 mililitros) 

LASIX®: comprimido - 40 miligramas 

LASIX® INJETÁVEL: solução injetável - 10 miligramas por mililitro (2 mililitros) 

Via e formas de administração:  

PRODUTO MANIPULADO e LASIX®: oral 

LASIX®: ENDOVENOSO ou intramuscular 

Posologia: doses orais e parenterais (ENDOVENOSO, INTRAMUSCULAR) não são intercambiáveis; devido a 

diferenças na biodisponibilidade, as doses orais são tipicamente superiores a ENDOVENOSA 

 

Neonatal: 

- Edema: 1 miligrama por kg por dose VIA ORAL 1 - 2 vezes ao dia 

 

ou 

Idade gestacional menor que 31 semanas: 1 miligrama por kg por dose ENDOVENOSO ou 

INTRAMUSCULAR a cada 24 horas 

 

Idade gestacional ≥31 semanas: 1 - 2 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO direto ou 

INTRAMUSCULAR a cada 12 - 24 horas 

 

ou 

0,2 miligrama por kg por hora ENDOVENOSO infusão contínua, om incrementos de 0,1 miligrama por kg 

por hora a cada 12 - 24 horas; taxa máx. de infusão de 0,4 miligrama por kg por hora 

 

- Edema pulmonar: 1 - 2 miligramas por kg por dose via inalação diluída em 2 mililitros de SF0,9% em dose única 

 

Pediatria: 

- Edema: 

 

ORAL (lactente, criança e adolescente): dose inicial 0,5-2 miligramas por kg a dose a cada 6-24 horas; se for 

ineficaz, aumentar em incrementos de 1-2 miligramas por kg a dose; máx.: 6 miligramas por kg ao dia para não 

exceder a dose diária máxima do adulto de 600 miligramas ao dia; ajustar a dose à dose mínima eficaz para 

manutenção 

 

INTRAMUSCULAR e ENDOVENOSO INTERMITENTE (lactente, criança e adolescente): dose inicial 0,5-2 

miligramas por kg a dose a cada 6-12 horas; se ineficaz após 2 horas, aumentar a dose em 1 miligrama por kg a 

dose; máx.: 6 miligramas por kg a dose para não exceder a dose máxima em adultos de 200 miligrama a dose; 

ajustar a dose eficaz mínima para manutenção 

 

ENDOVENOSO INFUSÃO CONTÍNUA 
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Lactente e criança: dose inicial ENDOVENOSO DIRETO de 0,1 miligrama por kg seguida de INFUSÃO 

ENDOVENOSA CONTÍNUA de 0,05-0,4 miligrama por kg a hora 

 

Adolescente: dose inicial ENDOVENOSO DIRETO de 0,1 miligrama por kg, dose  dose usual 40-100 miligramas 

durante 1-2 minutos; seguido por INFUSÃO ENDOVENOSA CONTÍNUA de 0,1-0,4 miligrama por kg a hora; faixa 

de dosagem usual para adultos de 10-40 miligramas a hora 

 

Adulto: 

- Edema: dose inicial 20 - 80 miligramas por dose VIA ORAL 1 - 2 vezes ao dia, se a resposta não for adequada, 

repetir a mesma dose ou aumentar a dose em de 20 - 40 miligramas por dose em intervalos de 6 - 8 

horas;titulando - se até 600 miligramas por dia (iniciar com dose menor, 20 miligramas, em pacientes idosos) 

 

ou  

20 - 40 miligramas por dose ENDOVENOSO direto ou INTRAMUSCULAR, se a resposta não for 

adequada, acrescentar 20 miligramas por dose após 1 - 2 horas da última dose; máx.: 200 miligramas por 

dose 

 

ou 

dose inicial 40 - 100 miligramas ENDOVENOSO infusão contínua em 1 - 2 minuto, seguido por 10 - 40 

miligramas por hora, repita a dose de ataque antes de aumentar a taxa de infusão 

 

 

- Edema pulmonar: dose inicial 40 miligramas por dose ENDOVENOSO direto, se resposta não adequada em até 

1 hora, aumentar a dose 80 miligramas por dose; máx.: 200 miligramas por dose 

 

- Insuficiência cardíaca: dose inicial 20 - 40 miligramas VIA ORAL 1 - 2 vezes ao dia; máx.: 600 miligramas por 

dia 

 

- Hipertensão (agente alternativo): dose inicial 20 - 40 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia, dose usual: 20 - 

80 miligramas por dia VIA ORAL em dose fracionada duas vezes ao dia 

Ajuste renal: não recomendado uso quando oligúria 

Tempo de administração:  

- ENDOVENOSO direto 20 - 40 miligramas por minuto (1 - 2 minutos) 

- Infusão ENDOVENOSO (não exceder 4 miligramas por minuto; quando neonatal e pediatria taxa de infusão 

máxima de 0,5 miligrama por kg por minuto) 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição: SF0,9%, SG5%, RL (C. máx.: 10 miligramas por mililitro) 

 

ENDOVENOSO INFUSÃO:  

SG5% - 0,2 - 0,6 miligramas por mililitro  

SF0,9% - 0,2 - 8 miligramas por mililitro  

RL - 0,6 - 1 miligrama por mililitro  

 

- Neonatos (recomenda-se a partir de C.: 2 miligramas por mililitro) 

- Pediatria e adulto (recomenda-se a partir de 1 miligrama por 

mililitro) 
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Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição:  -   -  

 Após diluição:  -  24 horas 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

- Quando exposto à luz, pode ocorrer descoloração. Não use se 

soluçãotomar uma coramarela forte 

- A refrigeração pode resultar em precipitação ou cristalização, 

entretanto a solubilização em temperatura ambiente ou aquecimento 

pode ser realizada sem afetar a estabilidade do fármaco 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: atracúrio, caspofungina, ciprofloxacino, claritromicina, codeína, dantroleno, 

diazepam, diltiazem, dimenidrinato, difenidramina, filgrastim, haloperidol, cetamina, levofloxacino, micofenolato de 

mofetila, ondansetrona, papaverina, pancurônio, fenitoína, fosfatos de potássio, rocurônio, sulfametoxazol-

trimetoprima, vancomicina, verapamil 

Reações adversas: hiperuricemia, hipomagnesemia, hipocalemia, espasmos da bexiga, hipotensão ortostática, 

ototoxicidade 

Interações medicamentosas: desmopressina 

Monitorização: eletrólitos, função renal, pressão arterial, acuidade auditiva (quando altas doses) 

Observações: 

- PRODUTO MANIPULADO: descarte o frasco aberto da solução após 90 dias 

- Os níveis séricos de furosemida podem ser diminuídos se ingeridos com alimentos, recomenda-se administração 

com estômago vazio 

- Medicamento incluso nos critérios de Beers, não recomendado quando ≥65 anos 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis; risco teórico de diminuição da produção láctea 

1. Micromedex. Furosemide: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 01 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Furosemide: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 01 de outubro 

de 2018 

3. Dynamed. Furosemide: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 01 de outubro de 2018 

4. Lexicomp Furosemide: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 01 de outubro de 

2018 

5. LASIX® Furosemida. Responsável técnico: Silvia Regina Brollo CRF - SP n° 9.815. Sanofi - Aventis Farmacêutica Ltda 

 

 

  



 

392 
 

GELAFUNDIN® 

Princípio ativo: Succinilgelatina 

Classe terapêutica: expansor plasmático, colóide 

Apresentação: solução de gelatina 4% - 4 gramas por 100 mililitros (500 mililitros) 

Via e formas de administração: ENDOVENOSO 

Posologia: o volume e taxa de infusão dependerão da quantidade de perda sanguínea e dos parâmetros 

circulatórios 

 

Contém 154 mEq por litro de sódio e 120 mmol por litro de cloreto 

 

Adulto: 

- Expansão do volume plasmático: 500 - 2.000 mililitros, administrando os 20 - 30 mililitros iniciais lentamente e 

sob observação, devido risco de reação de hipersensibilidade; máx.: 20 mililitros por kg por dia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste; utilizar com cautela em paciente com insuficiência renal 

Tempo de administração: infusão ENDOVENOSA lenta em BIC 

 

*quadros de emergência com risco de vida: 500 mililitros podem ser infundido em 5 - 10 minutos até que os sinais 

de hipovolemia sejam resolvidos 

Soluções e volumes compatíveis: 
Reconstituição: não se aplica 

Diluição: não se aplica 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 

 Após diluição: - - 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

- Após a perfuração do recipiente, o produto deve ser utilizado 

dentro de 24 horas 

- A solução deve ser aquecida à temperatura corporal antes da 

infusão 

- Retirar o todo ar dos recipientes e do equipo de infusão antes da 

solução ser administrada 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados:  

Reações adversas: reação de hipersensibilidade 

Interações medicamentosas:  

Monitorização: pressão arterial, hemoglobina, hematócrito, eletrólitos séricos, função renal, coagulação, função 

hepática 

Observações: 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Lexicomp phenobarbital: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 21 de setembro de 

2018 

2. GELAFUNDIN®Succinilgelatina. Responsável técnico: Rosane G.R da Costa – CRF - RJ nº 3213. Laboratórios B. Braun S.A. 
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GENTAMICINA 

Princípio ativo: Sulfato de gentamicina 

Classe terapêutica: aminoglicosídeo, anti-infeccioso 

Apresentação:  

 Solução injetável - 40 miligramas por mililitro (2 mililitros) 

 Solução injetável - 20 miligramas por mililitro (1 mililitro) 

Via e formas de administração: intramuscular, ENDOVENOSO, subconjuntival, subcapsular, subcapsular 

(cápsula de tenon), nebulização ou instilação intratraqueal direta 

Posologia:  

 

Neonatal:a dosagem deve basear - se no peso real, a menos que o paciente tenha hidropsia fetal.  

 

 - Dosagem geral, infecção suscetível: considerar prolongamento do intervalo entre doses quando co - 

administrado com ibuprofeno, indometacina ou recém - nascidos com história dos seguintes sintomas: depressão 

ao nascer, hipóxia por asfixia no nascimento ou cardiopatia congênita cianótica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosagem dirigida pelo peso 

Peso corporal Idade pós - natal Dose 

Menor que 1 kg 
≤14 dias 5 miligramas por kg por dose a cada 48 horas 

15 - 28 dias 5 miligramas por kg por dose a cada 36 horas 

1 - 2 kg 
≤7 dias 5 miligramas por kg por dose a cada 48 horas 

8 - 28 dias 5 miligramas por kg por dose a cada 36 horas 

Maior que 2 kg 

≤7 dias 4 miligramas por kg por dose a cada 24 horas 

8 - 28 dias 4 - 5 miligramas por kg por dose a cada 24 horas 

 

Dosagem dirigida pela idade 

Idade gestacional Idade pós - natal Dose 

Menor que 30 semanas 

≤14 dias 5 miligramas por kg por dose a cada 48 horas 

≥15 dias 5 miligramas por kg por dose a cada 36 horas 

30 - 34 semanas 

≤10 dias 4.5 miligramas por kg por dose a cada 36 horas 

≥11 dias 5 miligramas por kg por dose a cada 36 horas 

≥35 semanas 

≤7 dias 4 miligramas por kg por dose a cada 24 horas 

≥8 dias 5 miligramas por kg por dose a cada 24 horas 
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Pediatria: a dose deve basear - se numa estimativa do peso corporal ideal. Em crianças com obesidade mórbida, 

adolescente e adultos, a necessidade de dosagem pode ser melhor estimada usando um peso de dosagem de Peso 

corporal ideal mais 0,4(peso corporal atual–peso corporal ideal) 

 

- Dosagem geral, infecção suscetível (lactente, criança e adolescente):  

 

Dosagem convencional: 2 - 2,5 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR a cada 8 horas 

 

Dosagem de intervalo extendido: (não recomendado em pacientes em sepse por choque séptico, ascite, 

queimaduras cobrindo maior que 20% da área total da superfície corporal, fibrose cística, doença renal em estágio 

terminal (dialíticos), endocardite, Lactente ou infecções por micobactérias) 

 

Dirigida pelo peso: 4,5 - 7,5 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 24 horas em pacientes com 

função renal normal 

 

Direcionada pela idade: 

 

Lactente≥3 meses a criança menor que 2 anos: 9,5 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 24 

horas 

 

Criança 2 a menor que 8 anos: 8,5 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 24 horas 

 

Criança ≥8 anos e adolescente: 7 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 24 horas 

 

- Infecção do sistema nervoso central; meningite: 

 

Lactente e criança: 7,5 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO em dose fracionada a cada 8 horas 

Adolescente: 5 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO em dose fracionada a cada 8 horas 

 

- Fibrose cística, infecção pulmonar: 

 

Dosagem convencional: 3,3 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR a cada 8 

horas 

 

Dosagem de intervalo estendido: 10 - 12 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 24 horas 

 

- Endocardite, tratamento: 

 

Dosagem de sinérgia (criança e adolescente): 3 - 6 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO em dose 

fracionada a cada 8 horas em combinação com outros antibióticos, ajustando a dose para atingir um pico de 

concentração alvo de 3 - 4 microgramas por mililitro e concentração mínima menor que 1 microgramas por 

mililitro  
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S. aureus (resistente à meticilina), válvula por material protético (lactente, criança e adolescente): 3 

miligramas por kg por dia ENDOVENOSO em dose fracionada a cada 8 horas em combinação com 

vancomicina e rifampicina 

 

Dose de tratamento (organismos gram negativos) (criança e adolescente): 7,5 miligramas por kg por dia 

ENDOVENOSO em dose fracionada a cada 8 horas, ajustando para atingir uma concentração máxima alvo de 

5 - 10 microgramas por mililitro e concentração mínima menor que 1 - 1,5 micrograma por mililitro  

 

- Infecção intra- abdominal complicada (lactente, criança e adolescente): 3 - 7,5 miligramas por kg por dia 

ENDOVENOSO em dose fracionada a cada 8 - 24 horas 

 

- Peritonite (diálise peritoneal) (lactente, criança e adolescente): 

 

Intermitente, INTRAPERITONEAL: 

 

Anúrico: 0,6 miligrama por kg por dose a cada 24 horas na longa permanência 

 

Não - anúrico: 0,75 miligrama por kg por dose a cada 24 horas na longa permanência 

 

Contínuo, INTRAPERITONEAL: dose de ataque 8 miligramas por litro de dialisado, dose de manutenção 4 

miligramas por litro 

 

- Infecção do trato urinário: 

 

Lactente e criança menor que 5 anos: 7,5 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 24 horas 

 

Crianças 5 - 10 anos: 6 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 24 horas 

 

Criança 11 - 12 anos: 4,5 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 24 horas 

 

Adulto:pacientes com baixo peso e não obesos, o uso do peso corporal atual determina a dose inicial da terapia. O 

peso corporal ideal também pode ser utilizado para determinar doses para pacientes que não estão abaixo do peso 

nem obesos 

 

- Intervalos de dose usual: 

 

Dosagem convencional: 3 - 5 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR em dose 

fracionada a cada 8 horas 

 

Dosagem de intervalo extendido: 5 - 7 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO uma vez por dia (não 

recomendado em pacientes em sepse por choque séptico,ascite, queimaduras cobrindo maior que 20% da 

área total da superfície corporal, fibrose cística, doença renal em estágio terminal [dialíticos], endocardite, 

Lactente, infecções por micobactérias ou gravidez) 
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- Endocardite, tratamento: 

 

Enterococcus (válvula nativa ou protética) (off-label): 3 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO ou 

INTRAMUSCULAR em dose fracionada 2 - 3 vezes ao dia em combinação com um beta - lactâmico ou 

vancomicina (a escolha do antibiótico e a duração do tratamento dependem da teste de sensibilidade do 

organismo e fonte de infecção) 

 

S. aureus (válvula protética, resistente à meticilina ou resistente à meticilina) (off-label): 3 miligramas por kg 

por dia ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR em dose fracionada 2 - 3 vezes ao dia (uso concomitante com 

outros antibióticos dependente do teste de sensibilidade do organismo) 

 

Streptococcus do grupo viridans e S. bovis (válvula nativa ou protética) (off-label): 3 miligramas por kg por 

dia ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR uma vez ao dia (preferencial) ou em 3 em dose fracionada 

(alternativa) em combinação com outros antibióticos (a escolha e a duração do tratamento dependem do teste 

de sensibilidade do organismo e da origem da infecção) 

 

- Meningite bacteriana devida a Enterococcus spp, Listeria monocytogenes, Streptococcus agalactiae ou 

Pseudomonas aeruginosa: 5 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO em dose fracionada a cada 8 horas 

(administrada com outros antimicrobi anos [varia de acordo com o organismo causador e suscetibilidade]) 

 

- Infeções intra - abdominais (off-label): 5 - 7 miligramas por kg ENDOVENOSO uma vez ao dia 

 

- Pneumonia, adquirida no hospital ou associada ao ventilador (off-label): 5 - 7 miligramas por kg por dia 

ENDOVENOSO uma vez ao dia (usar em combinação com um agente ativo contra S. aureus e um agente 

antipseudomonal adicional) 

 

- Sepse por choque séptico (terapia empírica ou dirigida) (off-label): 5 - 7 miligramas por kg ENDOVENOSO uma 

vez ao dia 

 

- Sinergia (para infecções gram - positivas): 3 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR 

em dose fracionada em 1 - 3 vezes ao dia (com ampicilina) 

Ajuste renal:  

 

Pediatria: baseadas em doses de 2,5 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR a cada 8 

horas: 

 

- TFG 30 - 50 mililitros por minuto por 1,73 m²: a cada 12 - 18 horas 

- TFG 10 - 29 mililitros por minuto por 1,73 m²: a cada 18 - 24 horas 

- TFG menor que 10 mililitros por minuto por 1,73 m²: a cada 48 - 72 horas 

- Hemodiálise intermitente: 2 miligramas por kg por dose,ajustar conforme concentração sérica 

- Diálise peritoneal: 2 miligramas por kg por dose, ajustar conforme concentração sérica 

- Terapia de substituição renal contínua: 2 - 2,5 miligramas por kg por dose a cada 12 - 24 horas, monitorizando 

as concentrações séricas 

 

Adulto: 

 

DOSAGEM CONVENCIONAL: dose usual como dose inicial, depois ajustar dividindo - a pelo nível de creatinina 

sérica do paciente (em miligramas por decilitro) e administrar a cada 8 horas 
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ALTERNATIVA: baseadas em doses de 1,7 miligrama por kg por dose a cada 8 horas ou 5 - 7 miligramas por kg por 

dose uma vez ao dia 

 

- TFG 10 - 50 mililitros por minuto: a cada 12 - 48 horas 

 

- TFG menor que 10 mililitros por minuto: a cada 48 - 72 horas 

 

DOSAGEM DE INTERVALO ESTENDIDO:  

 

- ClCr 40 - 59 mililitros por minuto: a cada 36 horas 

 

- ClCr 20 - 39 mililitros por minuto: a cada 48 horas 

 

- ClCr menor que 20 mililitros por minuto: monitorar os níveis séricos e ajustar quando nível sérico menor que 1 

microgramas por mililitro ou usar dosagem convencional 

 

- Hemodiálise intermitente: administrar após sessão (aproximadamente 50% dialisável, mas variável a dependente 

do filtro, duração e tipo) 

 

Dose de ataque de 2 - 3 miligramas por kg seguida por: 

 

Infecção do trato urinário leve ou sinergia: 1 miligrama por kg por dose a cada 48 - 72 horas 

 

Infecção do trato urinário moderada a grave: 1 - 1,5 miligrama por kg por dose a cada 48 - 72 horas 

 

Infecção por bastonete gram - negativo sistêmico: 1,5 - 2 miligramas por kg por dose a cada 48 - 72 horas 

 

- Terapia de substituição renal contínua: varia a depender do tipo de filtro e taxa de fluxo (CVVH, CVVHD ou 

CVVHDF): 

 

Infecção do trato urinário leve ou sinergia: dose de ataque 2 - 3 miligramas por kg por dose, seguida de 1 

miligrama por kg a cada 24 - 36 horas 

 

Infecção do trato urinário moderada a grave: dose de ataque 2 - 3 miligramas por kg por dose, seguida de 

1 - 1,5 miligrama por kg a cada 24 - 36 horas 

 

Infecção gram - negativa sistêmica: dose de ataque 2 - 3 miligramas por kg por dose seguida de 1,5 - 2,5 

miligramas por kg a cada 24 - 48 horas 

Tempo de administração: ENDOVENOSO direto ≥5 minutos (doses convensionais); infusão ENDOVENOSA 30 - 

120 minutos (doses maiores) 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição: SF0,9%, SG5%, RL 

- PEDIATRIA: (C.: 10 miligramas por mililitro) 

 

- ADULTO:  

ENDOVENOSO DIRETO: (C.: 1 - 20 miligramas por mililitro) 

 

INFUSÃO ENDOVENOSO : (C.: 0,16 - 1 miligrama por mililitro) 

*RL, Manitol 20%: INFUSÃO ENDOVENOSO (C.: 0,12 miligrama por 

mililitro) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 

 Após diluição: 48 horas 48 horas 48 horas 
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Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

- Administração intramuscular: administrar não diluído em músculo 

profundo. Em pacientes paralisados, sugere - se a via ENDOVENOSA, 

devido a absorção mais lenta e menores concentrações de pico devido 

à má circulação no músculo atrófico 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: anfotericina B convencional, anfotericina B complexo lipídico, anfotericina B 

lipossomal, dantroleno, diazepam, ganciclovir, ácido fólico (sal de sódio), idarubicina, endometacina, metotrexato, 

oxacilina, fenitoína, propofol, sulfametoxazol-trimetoprima,  

Reações adversas: nefrotoxicidade, neurotoxicidade (ototoxicidade), hemograma,  

Interações medicamentosas: manitol (sistêmico - em gestantes) 

Monitorização: função renal, debito urinário, concentração sérica* 

Observações: 

*Os níveis plasmáticos iniciais e periódicos do fármaco (pico e vale com dosagem convencional, pós dose em um 

tempo pré - especificado com dosagem de intervalo estendido) devem ser determinados, particularmente em 

pacientes graves com infecções graves ou em estados de doença conhecidos por alterar significativamente 

farmacocinética dos aminoglicosídeos (fibrose cística, queimaduras ou grandes cirurgias) 

- Alguns pacientes pediátricos podem necessitar de doses maiores (pacientes submetidos à hemofiltração contínua, 

com queimaduras graves, granulocitopênicos febris) 

- Modificar a dose com base nas necessidades individuais do paciente, conforme determinado pela função renal, 

concentrações séricas e parâmetros clínicos específicos 

- Risco potencial na gravidez (categoria D) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Gentamicin: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 05 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Gentamicin: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 05 de outubro de 

2018 

3. Dynamed. Gentamicin: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 05 de outubro de 2018 

4. Lexicomp Gentamicin: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 05 de outubro de 

2018 

5. HYTAMICINA®. Getamicina. Responsável técnico: Dr. Augusto César Garoufo de Andrade CRF – miligramas 13603. Hypofarma - Instituto de 

Hypodermia e Farmácia Ltda 
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GLICERINA - SUPOSITÓRIO 

Princípio ativo: Glicerina 

Classe terapêutica: laxativo osmótico 

Apresentação: supositório 

Via e formas de administração: retal 

Posologia:  

 

Neonatal: 

- Fezes infrequentes: uma ponta do supositório pediátrico via retal 

 

Pediatria: 

- Desintegração fecal rápida (lactente e criança menor que 2 anos): um supositório pediátrico via retal uma vez ao 

dia 

 

- Obstipação:  

Criança 2 - 5 anos: um supositório pediátrico via retal uma vez ao dia, conforme necessário 

 

Criança ≥6 anos e adolescente: um supositório adulto via retal uma vez ao dia, conforme necessário  

 

Adulto: 

- Obstipação: um supositório adulto via retal uma vez por dia, conforme necessário 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas:  

Interações medicamentosas:  

Monitorização: evacuações 

Observações: 

- Conservar sob refrigeração 

- Inserir o supositório no ânus o mantendo por 15 minutos 

- O supositório não precisa derreter para produzir resposta 

- Risco potencial na gravidez (categoria D) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis; provavelmente seguro para uso via retal 

1. Up to Date. Glycerin: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 21 de setembro de 

2018 

2. Lexicomp Glycerin: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 21 de setembro de 2018 
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GLICOSE (MAR) 

Princípio ativo: Glicose (dextrose) 

Classe terapêutica: antídoto 

Apresentação: solução injetável - 25% e 50% 

Via e formas de administração: ENDOVENOSA 

Posologia:  

 

Pediatria: 

- Hipoglicemia:  

 

Lactente e criança:  

Glicose 25%: 0,5 - 1 grama por kg por dose (2 - 4 mililitros por kg por dose) ENDOVENOSO ; 

máx.: 25 gramas por dose 

 

Adolescente:  

Glicose 50%: 0,5 - 1 grama por kg por dose (1 - 2 mililitros por kg por dose) ENDOVENOSO ; 

máx.: 25 gramas por dose 

 

- Hipercalemia, solução polarizante (uso off-label): uma unidade de insulina para cada de 4 - 5 gramas de glicose 

 

Lactente, criança e adolescente: 0,5 - 1 grama por kg por dose (glicose 25% ou 50%) combinado com 

insulina regular durante 15 - 30 minutos; dose pode ser repetida conforme necessário 

 

*Em alguns casos ENDOVENOSO contínua pode ser necessária 

 

Adulto: 

- Hipoglicemia: 10 - 25 gramas (40 - 100 mililitros de glicose 25% ou 20 - 50 mililitros de glicose 50%) 

ENDOVENOSO ; repita conforme necessário em casos graves 

 

- Hipercalemia, solução polarizante: 25 gramas de (50 mililitros glicose 25%) ENDOVENOSO durante 5 - 30 

minutos, administrar com insulina regular 10 unidades; repita conforme necessário 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Tempo de administração: ENDOVENOSO direto - máx.: 200 miligramas por kg em ≥1 hora; ENDOVENOSO 

infusão contínua 4,5 - 15 miligramas por kg por minuto  

 

*Neonato hiperinsulinêmico: 15 - 25 miligramas por kg por minuto  

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição:  

 - Acesso periférico: (C. máx.: 12,5%) 

 

*somente em situações de emergência, 25% e 50% de 

glicosedevem ser administras sem diluir 
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Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 

 Após diluição: - - 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 
 -  

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados:  

Reações adversas: flebite 

Interações medicamentosas:  

Monitorização: glicemia, eletrólitos séricos, ingestão calórica,local de infusão 

Observações: 

- Medicamento vesicante, evitar extravasamento; se ocorrer, interromper a infusão imediatamente desconectando 

a bolsa e mantendo o acesso. Em seguida aspirar a solução extravasada (não lavar o acesso) e iniciar antídoto 

(hialuronidase). Posteriormente retirar a agulha por cânula, aplicar compressa fria e elevar a extremidade 

Hialuronidase: 

 

*Glicose 10 - 50%: injete 1 - 1,7 mililitro (15 unidades por mililitro) intradérmica ou subcutâneo em cinco 

aplicações separadas de 0,2 - 0,3 mililitro (usando uma agulha de calibre 25) da área de extravasamento 

  

*Glicose≥50%: injete 1 mililitro (150unidades por mililitro) intradérmica ou subcutâneo em cinco 

aplicações separadas de 0,2 mililitro administradas ao redor da área de extravasamento 

 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Dynamed. Glucose: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 21 de setembro de 2018 

2. Lexicomp Glucose: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 21 de setembro de 2018 

3. SOLUÇÃO DE GLICOSE. Responsável técnico: Kerusa Gurgel Tamiarana CRF - CE n° 1462. Isofarma Industrial Farmacêutica Ltda. 
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GLUCANTIME® 

Princípio ativo: Antimoniato de meglumina 

Classe terapêutica: antiprotozoário 

Apresentação: solução injetável - 300 miligramas por mililitro (5 mililitros) 

Via e formas de administração: ENDOVENOSO ou intramuscular 

Posologia: cada ampola contém 1,5 grama de antimoniato de meglumina (antimoniato de N - metilglucamina) 

equivalente a 405 miligramas de antimônio pentavalente (Sb+5), correspondendo a 81 miligrama por mililitro. 1,5 

grama não deve ser utilizado para cálculo do medicamento. A prescrição é baseada no antimônio pentavalente 

(Sb+5) 

 

Pediatria e adulto:  

- Tratamento de leishmaniose visceral (exceto L. aethiopica): 20 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO ou 

INTRAMUSCULAR de antimônio pentavalente (Sb+5) durante 20 dias consecutivos 

 

- Tratamento de leishmaniose tegumentar: 

 

Cutâneas localizada e disseminada: 10 - 20 miligramas ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR de Sb+5 por Kg por 

dia. Sendo a dose usual de 15 miligramas de Sb+5 por Kg por dia durante 20 dias consecutivos. Se não houver 

cicatrização completa no período de três meses (12 semanas) do término do tratamento, o esquema deverá ser 

repetido, prolongando - se, desta vez, a duração da série para 30 dias 

 

Na forma difusa, recomenda-se a dose é de 20 miligramas de Sb+5 por Kg por dia durante 20 dias 

consecutivos. São frequentes as múltiplas recidivas, sendo necessário encaminhar o paciente para 

serviços especializados 

 

Mucosas: em todas as formas de acometimento mucoso, a dose recomendada é de 20 miligramas de Sb+5 por 

Kg por dia durante 30 dias consecutivos, de preferência em ambiente hospitalar. Se não houver cicatrização 

completa no período de três meses (12 semanas) do término do tratamento, o esquema deverá ser repetido 

apenas uma vez 

Ajuste renal:  

Tempo de administração: INTRAMUSCULAR lentamento, ENDOVENOSO direto maior que 5 minutos (não 

diluído); ENDOVENOSO infusão 60 minutos 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição: SG5% - 250 - 50 mililitros 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 

 Após diluição: - - 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

- A via intramuscular pode apresentar o inconveniente da dor 

local. Sugere - se, então, alternância dos locais de aplicação, 

preferindo - se a região glútea 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados:  
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Reações adversas: flebite 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: melhora do quadro, função cardíaca, hepática e renal 

Observações: 

- Evitar atividades físicas intensas durante o tratamento 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Meglumine antimoniate: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 19 de dezembro de 2018 
2. Up to Date. Meglumine antimoniate: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 19 

de dezembrode 2018 

3. GLUCANTIME®. Antimoniato de meglumina. Responsável técnico Silvia Regina Brollo - CRF - SP 9.815. Sanofi - Aventis Farmacêutica 

Ltda. 
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GLUCOBAY® 

Princípio ativo: Acarbose 

Classe terapêutica: inibidor alfa – glicosidase, antidiabético 

Apresentação: comprimido - 50 miligramas e 100 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria(criança ≥10 anos e adolescente)e adulto: 

- Diabetes Mellitus tipo 2: dose inicial 25 miligramas VIA ORAL três vezes ao dia junto as refeições principais ou 

iniciar com 25 miligramas uma vez ao dia titulando até 25 miligramas três vezes ao dia, conforme tolerado; máx.: 

50 miligramas por dose quando ≤60 kg, 100 miligramas por dose quando maior que 60 kg 

Ajuste renal: se creatinina sérica maior que 2 miligramas por decilitro ou ClCr menor que 25 mililitros por minuto 

por 1,73 m2: uso não recomendado 

Reações adversas: flatulência, diarreia, dor abdominal 

Interações medicamentosas:  

Monitorização: glicemia de jejum,glicemia pós - prandial, creatinina sérica, hemoglobina A1c,função hepática 

Observações: 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Micromedex. Acarbose: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 21 de setembro de 2018 

2. Up to Date. Acarbose: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 21 de setembro de 

2018 

3. Dynamed. Acarbose: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 21 de setembro de 2018 

4. Lexicomp Acarbose: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 21 de setembro de 

2018 

5. GLUCOBAY® Acarbose. Responsável técnico: Dra. Dirce Eiko Mimura CRF - SP nº 16532. Bayer S.A. 
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GLUCONATO DE CÁLCIO (MAR) 

Princípio ativo: Gluconato de cálcio 

Classe terapêutica: eletrólito parenteral, antídoto 

Apresentação: solução injetável 10% (10 mililitros) 

Via e formas de administração: ENDOVENOSO ou intramuscular 

Posologia: contém 9,79 gramas de gluconato de cálcio e 0,45 grama de sacarato de cálcio para cada 100 

mililitros, correspondendo a 0,46 mEq por mililitro de cálcio 

 

Neonatal: dose expressa em gluconato de cálcio 

 

- Parada cardíaca associada à hipercalemia, hipocalcemia ou hipermagnesemia por toxicidade com bloqueador dos 

canais de cálcio: 60 - 100 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO direto, repetir em 10 minutos, conforme 

necessário 

 

- Hipocalcemia: 200 miligramas por kg ENDOVENOSO direto a cada 6 - 12 horas ou 400 miligramas por kg por 

dia em ENDOVENOSO contínua, adepender do estado clínico e da concentração sérica de cálcio; 

 

Quando sintomático (convulsões, tetania): 100 - 200 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO direto em 5 - 10 

minutos; seguido de 500 - 800 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO contínua 

 

- Nutrição parenteral (dose expressa em cálcio elementar): 2 - 4 mEq por kg por dia ENDOVENOSO direto 

 

Pediatria: Dose expressa em gluconato de cálcio 

 

- Parada cardíaca associado à hipercalemia, hipocalcemia ou hipermagnesemia ou toxicidade dos bloqueadores dos 

canais de cálcio (lactente, criança e adolescente): 60 - 100 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO, repetindo 

- se após 10 minutos, conforme necessário; máx.: 3.000 miligramas; pode repetir em 10 minutos, conforme 

necessário 

 

- Toxicidade do bloqueador do canal de cálcio por distúrbios de hipotensão ou condução (lactente, criança e 

adolescente): 60 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO direto em 30 - 60 minutos 

 

- Hipocalcemia:  

 

Lactente, criança e adolescente:200 - 500 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO contínua ou fracionada 

emquatro doses ENDOVENOSO direto; máx.: 1.000 miligramas por dose (lactente e criança) eadolescente: 2.000 

- 3.000 miligramas por dose (adolescente), adepender do estado clínico e da concentração sérica de cálcio 

 

Sintomático (convulsões, tetania) (lactente, criança e adolescente): 100 - 200 miligramas por kg por dose 

ENDOVENOSO direto em 5 - 10 minutos; dose usual em adultos 1.000 - 2.000 miligramas por dose 

ENDOVENOSO direto; repetindo - se após 6 horas ou seguir com 200 - 800 miligramas por kg por dia 

ENDOVENOSO infusão contínua 
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- Nutrição parenteral (dose expressa em cálcio elementar):  

 

Lactente e criança ≤50 kg: 0,5 - 4 mEq por kg por dia ENDOVENOSO direto 

 

Criança maior que 50 kg e adolescente: 10 - 20 mEq por dia ENDOVENOSO direto 

 

 

Adulto: 

- Hipocalcemia:  

 

Leve (cálcio ionizado: 4 - 5 miligramas por decilitro [1 - 1,2mmol por litro]): 1.000 - 2.000 miligramas 

ENDOVENOSO direto em 2 horas 

 

Moderado a grave (sem convulsão ou tetania; cálcio ionizado: menor que 4 miligramas por decilitro [ 

menor que 1mmol por litro]): 4.000 miligramas ENDOVENOSO direto em 4 horas 

 

Sintomático grave (convulsão, tetania): 1.000 - 2.000 miligramas ENDOVENOSO direto em 10 minutos, 

repetindo - se a cada 60 minutos até que os sintomas desapareçam 

 

*Considerar a infusão contínua se a hipocalcemia devido a perda contínua: 5 - 20 miligramas por kg por hora 

ENDOVENOSO infusão contínua 

 

- Hipocalcemia induzida por terapia de substituição renal contínua à base de citrato (off-label):  

 

Cálcio ionizado: 

Menor que 3.6 miligramas por decilitro (menor que 0,9 mmol por litro): notifique o serviço de nefrologia 

 

3,6-4 miligramas por decilitro (0,9 – 1 mmol por litro): 1.400 miligramas por hora ENDOVENOSO em via 

linha de retorno 

 

4-4,4 miligramas por decilitro (1 - 1,1 mmol por litro): 1.200 miligramas por hora ENDOVENOSO em via 

linha de retorno 

 

4,4-5,2 miligramas por decilitro (1,1 - 1,3 mmol por litro): 1.000 miligramas por hora ENDOVENOSO em 

via linha de retorno 

 

Maior que 5,2 miligramas por decilitro ( maior que 1,3mmol por litro): notifique o serviço de nefrologia 

 

*Anteriormente ao início da diálise, verificar o cálcio ionizado e administrar gluconato de cálcio se menor que 4 

miligramas por decilitro ( menor que 1 mmol por litro) até maior que 4 miligramas por decilitro (maior que 1 mmol 

por litro) 

 

- Parada cardíaca ou cardiotoxicidade associada à hipercalemia, hipocalcemia ou hipermagnesemia: 1.500 - 3.000 

miligramas ENDOVENOSO direto em 2 - 5 minutos 
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- Toxicidade com beta - bloqueador (off-label) por distúrbios de hipotensão ou condução: 60 miligramas por kg 

ENDOVENOSO direto em 5 - 10 minutos, seguido 60 - 150 miligramas por kg por hora ENDOVENOSO infusão 

contínua titulando - se até resposta hemodinâmica adequada  

 

- Nutrição parenteral (dose expressa cálcio elementar): 10 - 20 mEq ENDOVENOSO direto uma vez ao dia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste; mas em paciente com insuficiência renal acúmulo pode ocorrer 

requerendo ajustes posteriores baseando-se na concentração de cálcio sérico 

Tempo de administração:  

- ENDOVENOSO direto não diluído lento: não exceder 100 miligramas por mililitro em paciente pediátrico ou 200 

miligramas por minuto em adultos, exceto em situações emergenciais [vide acima]) em acesso calibroso 

 

- Infusão ENDOVENOSO : não exceder 200 miligramas por minuto 

 

- ENDOVENOSO infusão contínua: ajustado segundo cálcio ionizado sérico 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição: SF0,9%, SG5%. RL -  

ENDOVENOSO DIRETO: (C.: 10 - 50 miligramas por mililitro) 

 

ENDOVENOSO INFUSÃO por CONTÍNUO:(C.: 5,8 - 10 miligramas por 

mililitro) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 

 Após diluição: 24 horas - 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

- Durante o preparo observe se presença de partículas na ampola;se 

partículas observadas, coloque o frasco em banho - maria entre 60 - 

80°C por 15 - 30 minutos (ou até que a solução esteja limpa) e 

agitar vigorosamente para dissolver. Esfriar atétemperatura 

ambiente antes do uso 

- Não fazer uso de partículas não se dissolverem 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: anfotericina B convencional, anfotericina B complexo lipídico, anfotericina B 

lipossomal, ceftriaxona, dantroleno, diazepam, metilprednisolona, micofenolato de mofetila, oxacilina, fenitoína, 

fosfato de potássio, bicarbonato de sódio, fosfato de sódio, sulfametoxazol-trimetoprima 

Reações adversas: alterações de ritmo cardiovascular, hipotensão, bradicardia 

Interações medicamentosas: acetato de cálcio,  

Monitorização: cálcio (preferência para o ionizado) a cada 4 horas quando infusão intermitente, ou cada 1 - 4 

horas quando infusão contínua, fosfato e magnésio séricos, frequência cardíaca, ECG 

Observações: 

- A solução injetável de gluconato de cálcio 10% pode ser administrada por via oral em pacientes pediátricos 

jovens 

- Medicamento vesicante, evitar extravasamento; se ocorrer, interromper a infusão imediatamente desconectando 
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a bolsa e mantendo o acesso. Em seguida aspirar a solução extravasada (não lavar o acesso) e iniciar antídoto 

(hialuronidase: 1 - 1,7 mililitro [15 unidades por mililitro] via intradérmica ou subcutânea em cinco aplicações de 

0,2 - 0,3 mililitro na região do extravasamento com agulha de calibre 25). Posteriormente retirar a agulha por 

cânula, aplicar compressa fria e elevar a extremidade 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Calcium Gluconate: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 24 de setembro de 2018 

2. Up to Date. Calcium Gluconate: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 24 de 

setembro de 2018 

3. Dynamed. Calcium Gluconate: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - 

f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 24 de setembro de 2018 

4. Lexicomp Calcium Gluconate: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 24 de 

setembro de 2018 

5. GLICONATO DE CÁLCIO. Responsável técnico:Kerusa Gurgel Tamiarana CRF - CE nº 1462. Isofarma Industrial Farmacêutica Ltda. 
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GLUCOVANCE® 

Princípio ativo: Cloridrato de metformina e glibenclamida 

Classe terapêutica: antidiabético 

Apresentação: comprimido revestido - 500 miligramas e 5 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Adulto: 

- Diabetes Mellitus tipo 2:  

 

Pacientes com controle glicêmico inadequado, inicialmente com tratamento não medicamentoso (dieta e 

exercícios): dose inicial250 miligramas por 1,25 miligrama VIA ORAL uma vez ao dia associado a refeição; 

pacientes com HbA1c maior que 9% ou glicemia de jejum maior que 200 miligramas por decilitro podem iniciar250 

miligramas por 1,25 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia.Titulando - se 250 miligramas por 1,25 miligrama por 

dia, em intervalos a cada 2 semanas; máx.: 2.000 miligramas por 10 miligramaspor dia (dose de 500 miligramas 

por 5 miligramas não devem ser usadas como terapia inicial, devido ao risco de hipoglicemia) 

 

Pacientes com controle de glicêmico inadequado em uso desulfoniluréias ou metformina: dose inicial 500 

miligramas por 2,5 miligramas ou 500 miligramas por 5 miligramas duas vezes ao dia com as refeições. Titulando – 

se 500 miligramas por 5 miligramas; máx.: 2.000 miligramas por 20 miligramas 

Ajuste renal: é contraindicado se TFG menor que 30 mililitros por minuto por 1,73 m² 

 

Ajuste hepático: evitar em pacientes com insuficiência hepática 

Reações adversas: hipoglicemia, sintomas gastrointestinais, diarreia, acidose lática 

Interações medicamentosas: álcool etílico 

Monitorização: sinais e sintomas de hipoglicemia, glicemia, hemoglobina glicada, função renal, hemograma 

Observações: 

- Todas as doses devem ser administradas associadas a refeição, sendo assim quando uso duas vezes ao dia deve 

ser administrada com as refeições da manhã e da noite 

- Pacientes em ingestão zero ou necessitam de redução da ingestão calórica podem suspender o uso para evitar 

hipoglicemia 

- Medicamento incluso nos critérios de Beers, não recomendado quando ≥65 anos 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Glyburide por Metformin Hydrochloride: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 24 de setembro de 2018 

2. Up to Date. Acarbose: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 24 de setembro de 

2018 

3. Lexicomp Glibenclamide [Glyburide] and Metformin: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. 

Acesso em: 24 de setembro de 2018 

4. GLUCOVANCE® Metformina mais glibenclamida. Responsável técnico: Alexandre Canellas de Souza CRF - RJ nº 23277. MERCK S.A. 
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GLYCOPHOS® 

Princípio ativo: Glicerofosfato de sódio pentaidratado 

Classe terapêutica: nutriente parenteral 

Apresentação: solução injetável - 216 miligramas por mililitro (20 mililitros) 

 Via e formas de administração: ENDOVENOSO 

Posologia: ao converter de fosfato inorgânico (isto é, fosfato de sódio e fosfato de potássio), mantenha a mesma 

quantidade de mmol de fosfato 

 

306,1 miligrama de glicerofosfato de sódio pentaidratado corresponde a 216 miligramas de glicerofosfato 

de sódio por mililitro, que equivale a 1 mmol de fosfato e 2 mmol (2 mEq) de sódio. As doses estão listadas como 

mmol de fosfato 

 

Neonatal: 

- Nutrição parenteral, necessidade de manutenção: 1 – 2 mmol por kg por dia ENDOVENOSO misturado com 

solução de nutrição parenteral 

 

Pediatria:  

- Nutrição parenteral, necessidade de manutenção: a dose deve ser individualizada e misturada na solução de 

nutrição parenteral: 

 

Lactente e criança ≤50 kg: 0,5 – 2 mmol por kg por dia ENDOVENOSO  

 

Criança maior que 50 kg e adolescente: 10 – 40 mmol por dia ENDOVENOSO  

 

- Hipofosfatemia aguda: as doses ENDOVENOSO podem ser incorporadas aos fluidos ENDOVENOSOs, sendo a 

infusão ENDOVENOSA intermitente reservada para situações de depleção grave requerindo monitoramento 

cardíaco contínuo 

 

Criança e adolescente:  

Nota: não existem estudos prospectivos de reposição parenteral de fosfato em pediatria, mas as seguintes 

diretrizes baseadas no peso para dosagem em adultos podem ser cautelosamente empregadas em pacientes 

pediátricos. As diretrizes diferem com base no grau de doença, uso de nutrição parenteral e gravidade da 

hipofosfatemia 

 

A dose inicial pode ser aumentada em 25 - 50% se o paciente for sintomático secundário a hipofosfatemia e 

reduzida de 25 - 50% se estiver hipercalcémico 

 

Diretrizes gerais de substituição: 

 

Dose baixa: 0,08mmol por kg ENDOVENOSO durante 6 horas; usar se a perda for recente e não complicada 

 

Dose intermediária: 0,16 - 0,24 mmol por kg ENDOVENOSO ao longo de 4 - 6 horas; usar se fósforo sérico for 

0,5 - 1 miligrama por decilitro (0,16 - 0,32 mmol por litro) 
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Dose elevada: 0,36 mmol por kg ENDOVENOSO durante 6 horas; usar se fósforo sérico menor que 0,5 

miligrama por decilitro (menor que 0,16 mmol por litro) 

 

Pacientes recebendo nutrição parenteral: 

 

Dose baixa: 0,16mmol por kg ENDOVENOSO ao longo de 4 - 6 horas; usar se fósforo sérico de 2,3 - 3 

miligramas por decilitro (0,73 - 0,96 mmol por litro) 

 

Dose intermédia: 0,32 mmol por kg ENDOVENOSO durante 4 - 6 horas; usar se fósforo sérico 1,6 - 2,2 

miligramas por decilitro (0,51 - 0,72 mmol por litro) 

 

Dose elevada: 0,64 mmol por kg ENDOVENOSO ao longo de 8 - 12 horas; usar se fósforo sérico menor que 

1,5 miligramas por decilitro (menor que 0,5 mmol por litro) 

 

Pacientes adultos com traumatismo crítico que recebem nutrição parenteral: 

 

Dose baixa: 0,32 mmol por kg ENDOVENOSO durante 4 - 6 horas; usar se fósforo sérico 2,3 - 3 miligramas 

por decilitro (0,73 - 0,96 mmol por litro) 

 

Dose Intermediária: 0,64 mmol por kg ENDOVENOSO ao longo de 4 - 6 horas; usar se fósforo sérico 1,6 - 2,2 

miligramas por decilitro (0,51 - 0,72 mmol por litro) 

 

Dose alta: 1 mmol por kg ENDOVENOSO durante 8 - 12 horas; usar se fósforo sérico menor que 1,5 miligrama 

por decilitro (menor que 0,5 mmol por litro) 

 

Método alternativo em pacientes críticos: 

 

Dose baixa: 0,25 mmol por kg ENDOVENOSO durante 4 horas; usar se fósforo sérico 0,5 - 1 miligrama por 

decilitro (0,16 - 0,32 mmol por litro) 

 

Dose moderada: 0,5 mmol por kg ENDOVENOSO durante 4 horas; usar se fósforo sérico menor que 0,5 

miligrama por decilitro (menor que 0,16 mmol por litro) 

 

Adulto: 

- Nutrição parenteral: 10 – 15 mmol por 1.000 kcal ou 20 – 40 mmol por 24 horas 

 

- Repleção de fosfato, geral (off-label): 

 

Tratamento agudo da hipofosfatemia:  

 

Pacientes adultos criticamente doentes que recebem nutrição enteral por parenteral concomitante: doses 

arredondadas para os 7,5 mmol facilitamo preparo. Se for administradoem concomitantecom a nutrição 

parenteral contendo fosfato, não exceda 15 mmol por litro dentro da nutrição parenteral. Usar peso corporal 
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ajustado para pacientes que pesem maior que 130% do peso corporal ideal (IMC menor que 40 kg por m2): 

 

Baixa dose (fósforo sérico de 2,3 - 3 miligramas por decilitro [0,74 - 0,96 mmol por litro]): 0,16 - 0,32 mmol 

por kg ENDOVENOSO em 4 - 6 horas 

 

Dose intermédia (fósforo séricode 1,6 - 2,2 miligramas por decilitro [0,51 - 0,71 mmol por litro]): 0,32 - 0,64 

mmol por kg ENDOVENOSO ao longo de 4 - 6 horas 

 

Dose elevada (fósforo sérico menor que 1,5 miligrama por decilitro [menor que 0,5 mmol por litro]): 0,64 – 1 

mmol por kg ENDOVENOSO ao longo de 8 - 12 horas 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste; vide abaixo 

Tempo de administração:  

Nutrição parenteral: administrar como parte da solução total de nutrição parenteral na taxa prescrita. De acordo 

com o fabricante, o tempo de infusão não deve ser inferior a 8 horas e não superior a 24 horas 

 

Infusão ENDOVENOSO intermitente: deve ser diluído antes da administração parenteral 

 

PEDIATRIA: acesso periférico: 0,05mmol por mililitro ; acesso central: 0,12 mmol por mililitro (as 

concentrações máximas foram determinadas levando - se em consideração a concentração máxima de 

sódio) 

 

O fosfato deve ser substituído a uma taxa não superior a 0,1 - 0,2 mmol por kg por hora, o que normalmente 

requer infusões de 4 - 6 horas ou mais (4 - 6 horas para hipofosfatemia leve por moderada ou 8 - 12 horas para 

hipofosfatemia grave). Para pacientes adultos com hipofosfatemia sintomática grave ( menor que 1,5 miligrama 

por decilitro), pode administrar taxas de até 15 mmol de fosfato por hora 

 

Em pacientes com disfunção renal ou hipofosfatemia menos grave, recomendam - se taxas de administração mais 

lentas (por mais de 4 - 6 horas) ou repleção oral 

 

*Em geral, a dose, a concentração da infusão e a taxa de administração dependem da condição do paciente e da 

política específica da instituição 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição: água para injeção, SF0,9%, SG5% (C.: 36 miligramas por 

mililitro) 

 

*Deve ser diluído em pelo menos 6 vezes com solução de cloreto de 

sódio a 0,9% ou solução de glicose (ex. 20 mililitros de GLYCOPHOS 

mais 100 mililitros solução de cloreto de sódio a 0,9%) para infusão 

periférica 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 

 Após diluição: 24 horas - 
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Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

- Depois de aberto, o GLYCOPHOS® não deve ser 

armazenado, deve ser descartado 

 

- Não deve ser administrado em infusão rápida 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados:  

Reações adversas: hipocalcemia 

Interações medicamentosas:  

Monitorização: concentrações séricas de sódio, cálcio e fósforo; função renal; após a reposição ENDOVENOSA do 

fosfato, repetido fóforo sérico após 2 - 4 horas (em pediátricos 1 - 2 horas após a infusão) 

Observações: 

- A hipofosfatemia não necessariamente se iguala à depleção de fosfato. A hipofosfatemia pode ocorrer na 

presença de fosfato corporal total baixo, normal ou elevado e, inversamente, a depleção de fosfato pode existir 

com níveis nor mais, baixos ou elevados de fosfato sérico. É difícil fornecer diretrizes concretas para o tratamento 

da hipofosfatemia grave, porque a extensão dos déficits corporais totais e a resposta à terapia são difíceis de 

prever. Doses agressivas de fosfato podem resultar em elevação sérica transitória seguida de redistribuição para 

compartimentos intracelulares ou tecido ósseo. Se houver hipocalemia, considere outra estratégia de substituição 

de fosfato com potássio (como fosfatos de potássio). Os esquemas acima foram estudados apenas em pacientes 

adultos; no entanto, muitas instituições os usam em crianças com segurança e sucesso. Pacientes obesos ou com 

insuficiência renal grave foram excluídos dos estudos com suplemento de fosfato 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Sodium glycerophosphate: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 18 de dezembro de 2018 

2. Up to Date. Sodium glycerophosphate: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 18 

de dezembro de 2018 

3. GLYCOPHOS®. Glicerofosfato de sódio pentaidratado. Farmacêutica Responsável: Cíntia M. P. Garcia CRF - SP 34871. Fresenius Kabi 

Brasil Ltda. 
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GLYPRESSIN® 

Princípio ativo: Acetato de terlipressina 

Classe terapêutica: análogo do hormônio antidiurético 

Apresentação: pó liofilizado para solução injetável - 1 miligrama mais diluente de 5 mililitros 

Via e formas de administração: ENDOVENOSO 

Posologia: cada miligrama de acetato de terlipressina equivale a 0,86 miligrama de terlipressina 

 

Adulto: 

- Sangramento de varizes esofágicas: dose inicial 2 miligramas ENDOVENOSO direto a cada 4 horas até o 

sangramento ser controlado por pelo menos 24 horas ou até 48 horas ou alternativamente 1 miligrama se menor 

que 50 kg, 1,5 miligrama se 50 - 70 kg ou 2 miligramas se maior que 70 kg. Dose de manutenção: 1 miligrama 

ENDOVENOSO direto a cada 4 horas por um período total de 2 - 5 dias; máx.: aproximadamente 0,12 miligrama 

por kg 

 

- Síndrome hepatorrenal tipo I: dose inicial 1 miligrama ENDOVENOSO direto a cada 6 - 8 horas. Se uma 

redução na creatinina sérica basal de pelo menos 25% não for atingida no dia 3 da terapia, aumentar 

gradualmente até dose máxima de 2 miligramas a cada 4 - 6 horas.  

 

*Continuar o tratamento até que a creatinina sérica seja menor que 1,5 miligrama por decilitro, sendo a duração 

típica do tratamento de 10 - 14 dias. Interrompa a terapia se não houver redução (ou aumento) na creatinina 

sérica basal após 7 dias de uso, ou se o paciente for submetido à diálise ou ao transplante de fígado 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Tempo de administração: ENDOVENOSO direto maior que 1 minuto 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: diluente próprio - 5 mililitros (C.: 0,2 miligramas 

por mililitro)  

 

Diluição: pode - se realizar uma diluição adicional de até 10 

mililitros com solução de cloreto de sódio isotônica estéril 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: 12 horas 24 horas 

 Após diluição: - - 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

- Preferência em administrar imediatamente após reconstituição 

- Após reconstituído o pó é dissolvido em até 10 segundos 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados:  

Reações adversas: vômito, dor abdominal, sepse, broncoespasmo, chiado 

Interações medicamentosas: hidroxiclororquina, agentes que prolongam o intervalo QT 

Monitorização: pressão arterial, frequência cardíaca, ECG, balanço hídrico, eletrólitos, função renal 

Observações: 

- Ajuste da dose se efeitos adversos: considere interrupção temporária da terapia, após resolução dos sintomas, 

reinicie com uma dose menor ou intervalo de dosagem menos freqüente 

- GLYPRESSIN® não deve ser administrado por bolsa de infusão 

- Risco potencial na gravidez (categoria X) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Up to Date. Calcium Gluconate: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 24 de 

setembro de 2018 

2. Lexicomp Calcium Gluconate: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 24 de 

setembro de 2018 

3. GLYPRESSIN® Terlipressina. Responsável técnico:Silvia Takahashi Viana - CRF por SP 38.932. Laboratórios Ferring Ltda. 
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HALDOL® 

Princípio ativo: Decanoato de Haloperidol 

Classe terapêutica: antipsicótico 1ª geração por butirofenona 

Apresentação:  

HALDOL® GOTAS: solução oral gotas - 2 miligramas por mililitro (30 mililitros) 

HALDOL®: comprimido - 1 miligrama e 5 miligramas 

HALDOL® INJETÁVEL: solução injetável - 5 miligramas por mililitro (1 mililitro) 

Via e formas de administração:  

HALDOL® GOTAS e HALDOL®: oral 

HALDOL® INJETÁVEL: intramuscular (preferível) ou ENDOVENOSO 

Posologia: a dose deve ser individualizada com base na resposta do paciente. Diminuir gradualmente a dose para 

a menor dose de manutenção eficaz, uma vez obtida uma resposta terapêutica satisfatória 

 

Pediatria: 

- Transtornos do comportamento não psicóticos: 

 

Criança 3 - 12 anos com 15 - 40 kg: dose inicial 0,5 miligrama por dia VIA ORAL em dose fracionada 2 - 3 

vezes ao dia, titulando-se em 0,5 miligrama a cada 5 - 7 dias até dose de manutenção 0,05 - 0,075 

miligrama por kg por dia VIA ORAL em dose fracionada 2 - 3 vezes ao dia 

 

Criança maior que 40 kg e adolescente: 0,5 - 15 miligramas por dia VIA ORAL em dose fracionada 2 - 3 

vezes ao dia; iniciando com doses menores e titulando conforme necessário a cada 5 - 7 dias; máx.: 15 

miligramas por dia 

 

- Transtornos psicóticos: 

 

Criança 3 - 12 anos com 15 - 40 kg: dose inicial 0,5 miligrama por dia VIA ORAL em dose fracionada 2 - 3 

vezes ao dia, titulando-se 0,5 miligrama a cada 5 - 7 dias até dose de manutenção 0,05 - 0,15 miligrama 

por kg por dia em dose fracionada 2 - 3 vezes ao dia 

 

Criança maior que 40 kg e adolescente: 0,5 - 15 miligramas por dia VIA ORAL em dose fracionada 2 - 3 

vezes ao dia iniciando com doses menores e titulando conforme necessário a cada 5 - 7 dias; máx.: 15 

miligramas por dia 

 

- Agitação (aguda) por psicose (lactente, criança e adolescente): 0,05 - 0,15 miligrama por kg INTRAMUSCULAR, 

pode ser repetido a cada hora, conforme necessário; máx.: 5 miligramas por dose 

 

Adulto: 

- Psicose: 0,5 - 5 miligramas VIA ORAL 2 - 3 vezes ao dia, ajustando a dose com base na resposta e 

tolerabilidade, dose usual 5 - 20 miligramas por dia; máx.: 100 miligramas por dia 

 

- Esquizofrenia: 2 - 5 miligramas INTRAMUSCULAR, a cada 60 minutos, conforme necessário 
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- Contenção rápida (agitação por agressividade por comportamento violento) (uso off-label): 2,5 - 10 miligramas 

INTRAMUSCULAR ou ENDOVENOSO * 

 

*HALDOL® INJETÁVEL: pode ser administrado via ENDOVENOSO ( ENDOVENOSO direto ou infusão ENDOVENOSA) 

diluído em 50 - 100 mililitros de SG5% com taxa de infusão máxima 5 miligramas por minuto (preferência infusão 

em via exclusiva, devido incompatibilidade com grande número de medicamentos) 

 

Náusea e vômito induzidos por quimioterapia (off-label): 0,5-1 miligrama VIA ORAL ou ENDOVENOSO a cada 6 

horas, conforme necessário 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: prolongamento do intervalo QT (principalmente se administrado via ENDOVENOSA), reação 

extrapiramidal, síndrome parkisoniana - like  

Interações medicamentosas: bromoprida, fluoxetina, hidroxiclororquina, ipratrópio, metoclopramida, cloreto ou 

citrato de potássio, agente que prolongam o intervalo QT, talidomida 

Monitorização: pressão arterial, frequência cardíaca, hemograma, enzimas hepáticas, glicemia, sódio e magnésio 

séricos, nível de consciência, movimentos involuntários anor mais, sintomas extrapiramidais 

Observações: 

- Descontinuação da terapia psicótica: Em pediatria recomenda-se a redução gradual dos antipsicóticos para evitar 

sintomas de abstinência e minimizar o risco de recaída, sendo o risco de sintomas de abstinência maior com 

antipsicóticos altamente anticolinérgicos ou dopaminérgicos. Ao interromper a terapia antipsicótica em pacientes 

com esquizofrenia, recomenda-se uma redução gradual ao longo de 6 - 24 meses e reduzindo a dose em 10% a 

cada mês. Quando troca de antipsicóticos, três estratégias foram sugeridas: titulação cruzada 

(descontinuargradualmente o primeiro antipsicótico, aumentando o novo antipsicótico), sobrepondo - se e 

estreitando - se (mantendo a dose do primeiro antipsicótico, aumentando gradativamente o novo antipsicótico, e 

então reduzir o primeiro antipsicótico) e mudança abrupta (descontinuar abruptamente o primeiro antipsicótico e 

aumentar gradualmente o novo antipsicótico ou iniciá - lo com uma dose de tratamento) 

- HALDOL® GOTAS após aberto é válido por três meses 

- Evitar o contato da pele com suspensão oral ou solução, pois pode causar dermatite de contato 

- Administrar as formulações orais associada à refeições 

- HALDOL® INJETÁVEL: pode ser administrado não diluído 

- Medicamento incluso nos critérios de Beers, não recomendado quando ≥65 anos: apresentam um risco 

aumentado de morte 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Haloperidol: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 24 de setembro de 2018 

2. Up to Date. Acarbose: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 24 de setembro de 

2018 

3. Dynamed. Haloperidol: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 24 de setembro de 2018 

4. Lexicomp Haloperidol: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 24 de setembro de 

2018 

5. HALDOL® Haloperidol. Responsável técnico: Marcos R. Pereira - CRF por SP n° 12.304. JANSSEN - CILAG FARMACÊUTICA LTDA. 
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HEMOFOL® (MAR) 

Princípio ativo: Heparina sódica suína 

Classe terapêutica: anticoagulante 

Apresentação, via e forma de administração: 

HEMOFOL®: solução injetável - 5.000 unidades por mililitro (5 mililitros) para administração ENDOVENOSA 

HEMOFOL®: solução injetável - 5.000 unidades por 0,25 mililitro (0,25 mililitro) para administração subcutânea 

Posologia:  

 

Neonatal: 

- Trombose, tratamento: dose ataque 75 unidades por kg ENDOVENOSO direto em 10 minutos, seguido por 

manutenção de 28 unidades por kg por hora ENDOVENOSO infusão contínua 

 

- Tromboprofilaxia em pacientes com doença arterial coronariana com derivações sistêmicas - pulmonares 

(derivação de Sano, derivação de Blalock - Taussig, derivação central) ou trombose prévia ou estado de 

hipercoagulabilidade: 10 - 15 unidades por kg por hora ENDOVENOSO infusão contínua 

 

- Trombose sistêmica quando derivação de artéria pulmonar (derivação de Sano, derivação de Blalock - Taussig, 

derivação central) por tratamento em pacientes com doença arterial coronariana: 50 - 100 unidades por kg 

ENDOVENOSO infusão contínua 

 

Pediatria: 

- Trombose, tratamento: 

 

Lactente: dose de ataque 75 unidades por kg ENDOVENOSO direto em 10 minutos, seguido por 

manutenção de 28 unidades por kg por hora ENDOVENOSO infusão contínua 

 

Criança e adolescente: dose de ataque 75unidades por kg ENDOVENOSO direto em 10 minutos, seguido 

por manutenção 20 unidades por kg por hora ENDOVENOSO infusão contínua 

 

Adulto: 

- Síndromes coronarianas agudas (uso off-label):  

 

Infarto agudo do miocárdio com supra de segmento ST: adjunto à fibrinólise dose inicial de 60 unidades por 

kg ENDOVENOSO direto (máx.: 4.000 unidades), seguido por 12 unidades por kg por hora (máximo: 

1.000 unidades por hora) em ENDOVENOSO contínua. Com alvo de TTPa de 1,5 - 2 vezes o controle. 

Manter durante da hospitalização, até 8 dias, ou até a revascularização 

 

Infarto agudo do miocárdio sem supra de segmento ST: dose inicial 60 unidades por kg ENDOVENOSO 

direto (máx.: 4.000 unidades), seguido por 12 unidades por kg por hora ENDOVENOSO infusão 

contínua (máx.: 1.000 unidades por hora). Com alvo de TTPa de 1,5 - 2 vezes o controle. A duração 

recomendada é de 48 horas ou até que a intervenção coronária percutânea (ICP) 

 

- Anticoagulação (administração intermitente): dose inicial 10.000 unidades ENDOVENOSO direto, seguido 50 - 
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70 unidades por kg (5.000 - 10.000 unidades) ENDOVENOSO direto a cada 4 - 6 horas 

 

- Tromboprofilaxia: 5.000 unidades SUBCUTÂNEO a cada 8 - 12 horas 

 

- Tromboembolismo venoso (TVP ou EP), tratamento (off-label): 

 

dose inicial 80 unidades por kg (ou alternativamente 5.000 unidades) em ENDOVENOSO direto seguido 

18 unidades por kg por hora ENDOVENOSO infusão contínua (ou alternativamente 1.000 unidades por 

hora) 

 

ou dose inicial 333 unidades por kg SUBCUTÂNEO , seguido por 250 unidades por kg a cada 12 horas 

(protocolo FIDO) 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Tempo de administração: ENDOVENOSO direto maior que 10 minutos ( ENDOVENOSO direto 2.000 unidades por 

minuto); ENDOVENOSO infusão contínua em BIC 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição:  

ENDOVENOSO DIRETO: SG5%, SF0,9% - 50 - 250 mililitros (C.: 

100 - 500 unidades por mililitro) 

 

ENDOVENOSO INFUSÃO CONTÍNUA: SG5%, SF0,9% (C.: 1 - 20 

unidades por mililitro) ou RL (C.: 1 - 12 unidades por mililitro) 

 

*Neonato: (C.: 0,5 unidades por mililitro) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 

 Após diluição: 24 horas - 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

- Quando a heparina for adicionada a uma solução de infusão, a 

bolsa ou frasco contendo a solução deve ser vertido por pelo menos 

seis vezes, para assegurar a homogeneização adequada da heparina 

na solução 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: alteplase, amiodarona, caspofungina, ciprofloxacino, dantroleno, diazepam, 

dimenidrinato, filgrastim, haloperidol, cetamina, levofloxacino, micofenolato de mofetila, fenitoína, polimixicina B, 

estreptomicina, tramadol 

Reações adversas: reação de hipersensibilidade, sangramento, hipercalemia, trombocitopenia (HIT) 

Interações medicamentosas: apixabana, dabigatrana, edoxabana, rivaroxabana,  

Monitorização: hemograma, TTPa, sinais e sintomas de sangramento 

Observações: 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Heparin: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 24 de setembro de 2018 

2. Up to Date. Acarbose: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 24 de setembro de 

2018 

3. Dynamed. Heparin: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 24 de setembro de 2018 

4. Lexicomp Heparin: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 24 de setembro de 2018 

5. HEMOFOL® Heparina sódica. Responsável técnico: José Carlos Módolo - CRF - SP N.º 10.446. Cristália Produtos Químicos 

Farmacêuticos Ltda. 
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HEPA - MERZ® 

Princípio ativo: Aspartato de ornitina 

Classe terapêutica: suplemento nutricional, mistura de aminoácidos 

Apresentação: envelope contendo granulado - 0,6 grama por grama (5 gramas) 

 Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Adulto: 

 - Hiperamoemia secundário a doença hepática: o conteúdo do envelope deverá ser dissolvido em bastante líquido 

e administrado durante ou após as refeições. De 1 - 2 envelopes ao dia, sendo a dose titulada conforme 

necessário; máx.:seis envelopes ao dia 

Ajuste renal: não deve ser utilizado quando insuficiência renal grave 

Reações adversas: transtornos gastrintestinais como náuseas, dor de estomago, vômitos, flatulência e diarreia 

Interações medicamentosas:  

 Monitorização: níveis de uréia sérica e na urina 

Observações: 

 - Depois de preparado, este medicamento deve ser utilizado imediatamente 

 - Risco potencial na gravidez: não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião 

– dentista 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. HEPA - MERZ® Aspartato de ornitina. Responsável técnico: Dr. Dante Alario Junior - CRF - SP nº 5143. BIOLAB SANUS Farmacêutica 

Ltda. 
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HIDANTAL® 

Princípio ativo:  

 HIDANTAL®: fenitoína 

 HIDANTAL® INJETÁVEL: fenitoína sódica 

Classe terapêutica: anticonvulsivante 

Apresentação:  

HIDANTAL®: comprimido - 100 miligramas 

HIDANTAL® INJETÁVEL: solução injetável - 50 miligramas por mililitro (5 mililitros) 

Via e formas de administração:  

HIDANTAL®: oral 

HIDANTAL® INJETÁVEL: ENDOVENOSO ou intramuscular 

Posologia: atenção para a apresentação prescrita, pois cada ampola contém 50 miligramas de fenitoína sódica, 

que corresponde a 46 miligramas de fenitoína base (atentar quando conversão entre as vias ENDOVENOSA e oral) 

 

Neonatal: 

- Status epilepticus por convulsões: dose de ataque 15 - 20 miligramas por kg ENDOVENOSO direto em dose 

única ou fracionada 

 

- Convulsão, terapia de manutenção: dose inicial 5 miligramas por kg por dia VIA ORAL ou ENDOVENOSO 

diretofracionadas em duas doses, dose usual 4 - 8 miligramas por kg por dia em 2 - 3 em dose fracionada , 

iniciando 12 horas após a dose de ataque 

 

Pediatria: 

- Status epilepticus (lactente, criança e adolescente): dose de ataque 15 - 20 miligramas por kg ENDOVENOSO 

direto dose única ou fracionada, dose adicional de 5 - 10 miligramas por kg 10 minutos após pode ser realizada se 

quadro não resolvido; máx.: 1000 miligramas 

 

- Convulsão (lactente, criança e adolescente): dose de ataque 15 - 20 miligramas por kg VIA ORAL ou 

ENDOVENOSO direto,se por via oral deve ser fracionada em três doses e administrada a cada 2 - 4 horas para 

diminuir os efeitos adversos gastrointestinais e para assegurar uma absorção oral completa (se atualmente estiver 

em fenitoína, a dose de recarga deve basear - se nas concentrações séricas e na história recente de dosagem) 

 

- Convulsão, terapia de manutenção: dose inicial 5 miligramas por kg por dia VIA ORAL ou ENDOVENOSO direto 

em dose fracionada, dose usual 4 - 8 miligramas por kg por dia; máx.: 300 miligramas por dia (dose baseada no 

peso corporal ideal) 

 

6 meses a 3 anos: 8 - 10 miligramas por kg por dia 

4 - 6 anos: 7,5 - 9 miligramas por kg por dia 

7 - 9 anos: 7 - 8 miligramas por kg por dia 

10 - 16 anos: 6 - 7 miligramas por kg por dia 

Adulto: 

- Status epilepticus: dose de ataque 20 miligramas por kg ENDOVENOSO direto a uma taxa máxima de 50 
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miligramas por minuto, conforme necessário administrar uma dose adicional de 5 - 10 miligramas por kg 10 

minutos após a dose de carga 

 

- Convulsão: dose inicial 100 miligramas VIA ORAL três vezes ao dia, titulando - se a cada 7 - 10 dias, dose usual 

300 - 600 miligramas por dia 

 

*depuração é reduzida em pacientes geriátricos, doses menores ou menos freqüentes podem ser necessárias 

 

**pacientes obesos: dose de ataque 14 miligramas por kg (peso corporal ideal) mais 19 miligramas por kg (peso 

em excesso dopeso corporal ideal); máx.: 2 gramas (dose de manutenção é baseada no peso corporal ideal) 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste (menor que 5% é excretado na forma não modificado). As concentrações 

séricas de fenitoína podem ser difíceis de interpretar na insuficiência renal. Recomenda-se a monitorização de 

concentrações livres ou ajustes para permitir a interpretação 

 

Hemodiálise: suplementação de dose pode ser necessária quando dialisadores de alta eficiência 

 

Ajuste hepático: o medicamento é submetido a metabolismo hepático e pode ter seu clearence diminuído. 

Recomenda-se monitorização sérica e ajustes, conforme necessário  

Tempo de administração: ENDOVENOSO direto lento ou infusão ENDOVENOSA em BIC 

 

- Neonatos: ≤1 - 3 miligramas por kg por minuto, preferência ≤0,5 miligramas por kg por minuto 

- Pediatria: ≤1 - 3 miligramas por kg por minuto, preferência 0,5 - 1,5 miligrama por kg por minuto 

- Adulto: ≤50 miligramas por minuto 

Soluções e volumes 

compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição: SF0,9% - (C.: 5 miligramas por mililitro) 

Estabilidade: 

 
Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após 

reconstituição: 
- - 

 Após diluição: - - 

Recomendações específicas 

para o preparo e 

armazenamento: 

- Preferencialmente administrara solução não diluída ENDOVENOSO direto 

lento em acesso calibroso 

- Após a administração ENDOVENOSA, lavar a agulha oucateter com SF0,9% 

para evitar irritação local 

- Um filtro em linha de 0,22 - 0,55 mícron é recomendado para soluções de 

infusãoENDOVENOSA em BIC devido ao potencial de precipitação da solução 

- Evite a administração intramuscular, devido à absorção irregular, dor e 

precipitação do medicamento no local de aplicação 

- Use apenas soluções transparentes e livres de precipitados ou nebulosidade. 

Soluções levemente amarelas podem ser usadas 

- Pode ocorrer precipitação se a solução estiver refrigerada, que dissolvem à 

temperatura ambiente 
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Este fármaco possui um número elevado de incompatibilidades, assim não se recomenda a mistura em 

mesma solução contendo outros medicamentos, nem administração em Y concomitante a outros 

fármacos 

Reações adversas: nistagmo, ataxia, dificuldade na fala, redução na coordenação, confusão mental, náusea, 

vômitos, constipação, hepatite tóxica, dano hepático 

Interações medicamentosas: apixabana, dabigatrana, dolutegravir, itraconazol, ivabradina, nifedipino, 

nimodipino, praziquantel, rivaroxabana, sofosbuvir, tenofovir, talidomida, ticagrelor, vincristina, álcool etílico 

Monitorização: hemograma, função hepática, comportamento suicida, crescimento ósseo, densidade óssea e 

vitamina D sérica (quando pacientes pediátricos em uso crônico), fenitoína sérica (paciente com 

hiperbilirrubinemia, insuficiência renal, uremia ou hipoalbuminemia), ECG, status respiratório e pressão arterial 

(quando uso ENDOVENOSO), local de infusão 

Observações: 

- Medicamento vesicante, evitar extravasamento; se ocorrer, interromper a infusão imediatamente desconectando 

a bolsa e mantendo o acesso. Em seguida aspirar a solução extravasada (não lavar o acesso) e iniciar antídoto 

(hialuronidase: 1 - 1,7 mililitro [15 unidades por mililitro] via intradérmica ou subcutânea em cinco aplicações de 

0,2 - 0,3 mililitros na região do extravasamento com agulha de calibre 25). Posteriormente retirar a agulha por 

cânula, aplicar compressa fria e elevar a extremidade 

- A NIOSH recomenda o uso de luvas simples para administração de comprimidos ou cápsulas intactos; uso de 

luvas duplas, um avental de proteção e (se houver potencial para vômito ou cuspir) proteção para os olhos por face 

para administração de líquido oral por tubo de alimentação; luvas duplas, um avental e sistema de transferência 

fechado são necessários durante a administração ENDOVENOSA 

- Contraindicado quando bradicardia sinusal, bloqueio sinoatrial, bloqueio cardíaco de segundo e terceiro grau, 

síndrome de Adams - Stokes 

- O uso crônico de fenitoína tem sido associado à diminuição da densidade mineral óssea (osteopenia, osteoporose 

e osteomalácia) e fraturas ósseas, pacientes pediátricos possuem risco aumentado de deficiência de vitamina D, 

assim quando terapia crônicaa necessidade diária de vitamina D pode ser aumentada (≥400unidades por dia), 

especialmente naqueles que recebem nutrição deficiente e não recebem exposição ao sol para prevenção de 

hipocalcemia 

- A fenitoína pode diminuir a absorção de ácido fólico pela mucosa, para evitar a deficiência de ácido fólico e 

anemia megaloblástica, recomenda-se administrar doses de ácido fólico e cianocobalamina profiláticos. O ácido 

fólico 0,5 miligramas por dia demonstrou reduzir a incidência de crescimento gengival induzido por fenitoína em 

crianças. No entanto, a suplementação com folato pode aumentar as convulsões em alguns pacientes (dose - 

dependente) 

- Quando administração por sonda nasogástrica:  

*Preparados de alimento enteral diminuem a absorção de fenitoína, assim recomenda-se realizar as 

refeições 1 - 2 horas antes e 1 - 2 horas após a administração de fenitoína, se possível 

 

*Para minimizar a perda secundária à aderência ao tubo de PVC, deve - se diluirem diluente compatível 

(água estéril, SG5%, SF0,9%) combinado com lavagem do tubo com pelo menos 20 mililitros de solvente 

após administração 

- Risco potencial na gravidez (categoria D) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Phenytoin: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 26 de setembro de 2018 

2. Up to Date. Acarbose: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 26 de setembro de 

2018 

3. Dynamed. Phenytoin: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 26 de setembro de 2018 

4. Lexicomp Phenytoin: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 26 de setembro de 

2018 

5. HIDANTAL® Fenitoína. Responsável técnico: Silvia Regina Brollo CRF - SP nº 9.815. Sanofi - Aventis Farmacêutica Ltda 
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HIDRAFIX® 

Princípio ativo: Cloreto de sódio, cloreto de potássio, citrato de sódio di - hidratado, glicose 

Classe terapêutica: rehidratante oral 

Apresentação: solução hidratante oral pronta para beber - 2,34 miligramas por mililitro, 1,49 miligrama por 

mililitro, 1,96 miligrama por mililitro e 19,83 miligramas por mililitro (250 mililitros) 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria e adulto: 

- Prevenção da desidratação ou para manutenção da hidratação após a fase de re - hidratação em quadros de 

doença diarreica aguda:deve ser oferecido ao paciente com frequência ou a critério médico de acordo com 

o quadro clínico, alternando - se com outros líquidos (leite, sucos, chás, sopas, água). Adicionalmente, 

pode - se administrar o produto após cada evacuação líquida 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: não foram encontradas reações adversas significativas 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização:  

Observações: 

- Após aberto, válido por 24 horas 

- Risco potencial na gravidez (categoria D) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. HIDRAFIX® Cloreto de sódio, cloreto de potássio, citrato de sódio di - hidratado, glicose. Responsável técnico: Carla A. Inpossinato CRF 

- SP nº 38.535. Takeda Pharma Ltda 
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HIDRALAZINA 

Princípio ativo: Cloridrato de hidralazina 

Classe terapêutica: anti – hipertensivo, vasodilatador 

Apresentação:  

APRESOLINA®: drágeas - 25 miligramas e 50 miligramas 

NEPRESOL®: solução injetável - 20 miligramas por mililitro (1 mililitro) 

Via e formas de administração:  

APRESOLINA®: oral 

NEPRESOL®: ENDOVENOSO ou intramuscular 

Posologia:  

 

Neonatal 

- Insuficiência cardíaca, redução da pós - carga: dose incial 0,1 - 0,5 miligrama por kg por dose ENDOVENOSO a 

cada 6 - 8 horas; máx.: 2 miligramas por kg por dose ou 0,25 - 1 miligrama por kg por dose VIA ORAL a cada 6 

- 8 horas; máx.: 7 miligramas por kg por dia 

 

- Hipertensão: 0,1 - 0,5 miligrama por kg por dose ENDOVENOSO a cada 6 - 8 horas; máx.: 2 miligramas por kg 

por dose a cada 6 horas ou 0,25 - 1 miligrama por kg por dose VIA ORAL a cada 6 - 8 horas; máx.: 7,5 

miligramas por kg por dia 

 

*Urgência por emergência hipertensiva 0,15 - 0,6 miligrama por kg por dose ENDOVENOSO a cada 4 

horas 

 

Pediatria 

- Insuficiência cardíaca, redução da pós - carga:  

 

Lactente: 0,1 - 0,5 miligrama por kg por dose ENDOVENOSO a cada 6 - 8 horas; máx.: 2 miligramas por 

kg por dose 

 

Criança e adolescente: 0,15 - 0,2 miligrama por kg por dose ENDOVENOSO a cada 4 - 6 horas; máx.: 20 

miligramas por dose 

 

Lactente, criança e adolescente: 0,75 - 3 miligramas por kg por dia VIA ORAL em dose fracionada a cada 

6 - 12 horas; máx.: 7 miligramas por kg por dia ou 200 miligramas por dia, o que for menor 

 

- Hipertensão crônica (criança e adolescente): dose inicial 0,75 miligrama por kg por dia VIA ORAL (máx. inicial: 

10 miligramas por dose) em dose fracionada 2 - 4 vezes ao dia, aumentando a cada 3 - 4 semanas; máx.: 7,5 

miligramas por kg por dia em dose fracionada que não excedam 200 miligramas por dia 

 

- Emergência por urgência hipertensiva (lactente, criança e adolescente): dose inicial 0,1 - 0,2 miligrama por kg 

por dose ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR a cada 4 - 6 horas, aumentando conforme necessário dose usual 

0,2 - 0,6 miligrama por kg por dose a cada 4 - 6 horas; máx.: 20 miligramas por dose  
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Adulto 

- Hipertensão: 10 - 25 miligramas VIA ORAL 2 - 4 vezes ao dia; máx.: 300 miligramas por dia, dose usual 100 - 

200 miligramas por dia 

 

- Insuficiência cardíaca: 25 - 50 miligramas VIA ORAL 3 - 4 vezes ao dia; máx.: 300 miligramas por dia  

 

- Emergência hipertensiva (agente alternativo) (off-label): 10 - 20 miligramas ENDOVENOSO ou 

INTRAMUSCULAR a cada 4 - 6 horas conforme necessário; máx.: 40 miligramas por dose 

 

* ENDOVENOSO infusão contínua: dose inicial 200 - 300 microgramas por minuto, dose de 

manutenção usual 50 - 150 microgramas por minuto 

Ajuste renal:  

 
 

Pediátrico:  

Baseado na dose usual 0,75 - 1 miligrama por kg por dia VIA 

ORAL fracionadas a cada 6 - 12 horas; máx.: 200 miligramas 

por dia 

 

- TFG 10 - 50 mililitros por minuto por 1,73 m²: a cada 8 

horas 

 

- TFG menor que 10 mililitros por minuto por 1,73 m²: a 

cada 12 - 24 horas 

 

- Hemodiálise intermitente: a cada 12 - 24 horas 

 

- Diálise peritoneal: a cada 12 - 24 horas 

 

- Terapia de substituição renal contínua: administrar a cada 

8 horas 

Adulto: 

Baseado na dose usual 25 - 50 miligramas VIA 

ORAL fracionadas a cada 8 horas 

 

- TFG ≥10 mililitros por minuto: a cada 8 horas 

 

- TFG menor que 10 mililitros por minuto: a cada 

8 - 16 horas 

 

- Hemodiálise intermitente: após a diálise 

 

- Diálise peritoneal: a cada 8 - 16 horas 

 

- Terapia de substituição renal contínua: 

administrar a cada 8 horas 

Tempo de administração: ENDOVENOSO direto 5 miligramas por minuto; ENDOVENOSO infusão contínua 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição: SF0,9%, RL -  

ENDOVENOSO direto: (C.: 2 miligramas por mililitro) 

 

ENDOVENOSO infusão: (C.: 200 - 400 microgramas por mililitro) 

Estabilidade: 

 
Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após 

reconstituição: 
- - 

 Após diluição: - 12 horas 

Recomendações específicas para 

o preparo e armazenamento: 

- Incompatível com SG5% 
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- Alteração de cor pode desenvolver após a diluição 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: aminofilina, ampicilina, furosemida, nesiritide 

Reações adversas: taquicardia reflexa, palpitação, cefaleia 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: pressão arterial, frequência cardíaca 

Observações:  

- Administrar com alimento 

- Pode causar taquicardia reflexa, uso combinado com beta - bloqueadores é recomendado 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Up to Date. Hydralazine: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em 23 de agosto de 

2018 

2. Clinical Key. Hydralazine: Elsevier, 2018. Disponível em: https: // www.clinicalkey.com / pharmacology / . Acesso em: 23 de agosto de 

2018 

3. Dynamed. Hydralazine: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 23 de agosto de 2018 

4. Taketomo C.K., Hodding, J.H., Kraus D.M. Pediatric Dosage Handbook, 14th ed. Hudson, Ohio, Lexi - Comp, Inc.; 2007 - 2008: 775 - 

777 

5. Lexicomp Hydralazine: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 05 de outubro de 

2018 

6. APRESOLINA® Hidralazina. Responsável técnicoFlavia Regina Pegorer CRF - SP 18.150. Anovis Industrial Farmacêutica Ltda. 

7. NEPRESOL®. Hidralazina. Responsável técnico Dr. José Carlos Módolo – CRF - SP N.º 10.446. Cristália Produtos Químicos 

Farmacêuticos Ltda. 
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HIDROXIZINA 

Princípio ativo: Cloridrato de hidroxizina 

Classe terapêutica: antiansiolítico, antiemético, anti - histamínico 

Apresentação:  

HIDROXIZINA: comprimido - 25 miligramas 

HIDROXIZINA: solução oral - 2 miligramas por mililitro (120 mililitros) 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediátrico: 

- Ansiedade por prurido, associado a condição alérgica ou urticária 

Criança menor que 6 anos: 50 miligramas por dia VIA ORAL fracionadas em 4 doses 

 

Criança ≥6 anos e adolescente: 50 - 100 miligramas por dia VIA ORAL 4 doses 

 

- Sedação: 0,6 miligrama por kg por dose VIA ORAL ; máx.: 100 miligramas por dose 

 

Adulto: 

- Ansiedade: 50 - 100 miligramas VIA ORAL 4 vezes ao dia 

 

- Prurido: 25 miligramas VIA ORAL 3 - 4 vezes ao dia 

Ajuste renal: se TFG ≤50 mililitros por minuto ou diálise, administrar 50% da dose normal 

Reações adversas: tontura, xerostomia 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: alívio dos sintomas, nível de consciência, pressão arterial 

Observações:  

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Hydroxyzine: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 03 de setembro de 2018 

2. Lexicomp Hydroxyzine: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 03 de setembro de 

2018 

 

  



 

428 
 

HIGROTON® 

Princípio ativo: Clortalidona 

Classe terapêutica: diurético tiazídico, anti - hipertensivo 

Apresentação: comprimido - 12,5 miligramas, 25 miligramas e 50 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria: 

- Hipertensão (off-label) (criança e adolescente): dose inicial 0,3 miligrama por kg VIA ORAL uma vez ao dia, 

titulando-se até 2 miligramas por kg por dia; máx.: 50 miligramas por dia 

 

Adulto: 

- Edema: 50-100 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia ou 100 miligramas em dias alternativos; máx.: 200 

miligramas por dia 

 

- Insuficiência cardíaca associado a edema: 12,5 - 25 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia; máx.: 100 miligramas 

por dia 

 

- Hipertensão: 12,5 - 25 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia; máx.: 100 miligramas por dia 

*quando paciente idoso iniciar com 6,25 miligramas - 12,5 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia; máx.: 25 

miligramas por dia 

Ajuste renal: se ClCr menor que 10 mililitros por minuto evitar o uso 

Reações adversas: fotosensibilidade em pele (exacerbação do lúpus eritematoso), hipocalemia, dispepsia, 

hiperuricemia, hiponatremia, hipomagnesemia, hiperglicemia e diminuição do apetite, vertigem, hipotensão 

postural 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 
Monitorização: peso, balando hídrico, pressão arterial, eletrólitos, função renal 

Observações: 

- Recomenda-se administrar com a refeição da manhã 

- Medicamento incluso nos critérios de Beers, não recomendado quando ≥65 anos 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis; risco teórico de diminuição da produção láctea 

1. Micromedex. Chlortalidone: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 26 de setembro de 2018 

2. Up to Date. Chlortalidone: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 26 de 

setembro de 2018 

3. Dynamed. Chlortalidone: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 

- 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 26 de setembro de 2018 

4. Lexicomp Chlortalidone: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 26 de setembro de 

2018 

5. HIGROTON® Clortalidona. Responsável técnico: Flavia Regina Pegorer – CRF - SP 18.150. Novartis Biociências S.A. 
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HIRUDOID® 

Princípio ativo: Polissulfato de mucopolissacarídeo 

Classe terapêutica: emoliente protetor 

Apresentação: gel bisnaga - 3 miligramas por grama (40 gramas) 

Via e formas de administração: tópico 

Posologia:  

 

Pediatria (criança ≥5 anos e adolescente) e adulto: 

- Tromboflebite superficial por equimose por hematoma: aplicar uma camada sobre toda a extensão da região 

afetada, espalhando suavemente aproximadamente 5 - 15 centímetros de 3-4 vezes ao dia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: reações de hipersensibilidade como vermelhidão na pele 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 
Monitorização: evolução do quadro 

Observações: 

- Somente para uso externo; não use em feridas abertas, olhos ou membranas mucosas. Aplicar como uma 

camada fina (gel) na área afetada (a menos que haja inflamação dolorosa). Pode aplicar curativo em casos de 

inflamação muito dolorosa 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Lexicomp Mucopolysaccharide Polysulphate: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 

26 de setembro de 2018 

2. HIRUDOID® Polissulfato de mucopolissacarídeo. Responsável técnico: Dr. Eduardo Mascari Tozzi - CRF - SP n° 38.995. Daiichi Sankyo 

Brasil Farmacêutica Ltda 

  



 

430 
 

HUMALOG® (MAR) 

Princípio ativo: Insulina lispro 

Classe terapêutica: insulina de ação rápida, agente antidiabético 

Apresentação: frasco de vidro - 100 unidades por mililitro (10 mililitros) 

Via e formas de administração: subcutânea (preferencial) ou ENDOVENOSO 

Posologia:  

 

Pediatria: 

- Diabetes Mellitus Tipo 1 (criança e adolescente): Combinações de formulações de insulina são comumente 

usadas, sendo as doses diárias apresentadas expressas como as unidades por kg por dia de todas as formulações 

de insulina combinadas 

 

Dose inicial: 0,2 - 0,6 unidade por kg por dia SUBCUTÂNEO em dose fracionada. Doses iniciais 

conservadoras são frequentemente recomendadas para evitar o potencial de hipoglicemia, sendo a insulina 

regular recomendada para ser usada inicialmente 

 

Dose de manutenção: 0,5 – 1 unidade por kg por dia SUBCUTÂNEO (paciente não obeso: 0,4 - 0,6 

unidade por kg por dia e paciente obeso 0,8 - 1,2 unidade por kg por dia 

 

Criança e adolescente pubescentes: necessidades podem aumentar substancialmente para 1 - 2 unidade 

por kg por dia 

 

*Infusão contínua de insulina subcutânea (bomba de insulina): combinação de uma taxa de infusão contínua 

"basal" de insulina pré - programada com dose pré - refeição controlada pelo paciente. Ao converter múltiplas 

doses diárias de insulina de manutenção, é aconselhável reduzir a taxa basal para menos do que o equivalente ao 

total de unidades diárias de insulina de ação mais longa (divida o número total de unidades por 24 para obter a 

taxa basal em unidades por hora. Não inclua o total de unidades de insulina regular ou outras formulações de 

insulina de ação rápida neste cálculo) 

 

Adulto: 

- Diabetes mellitus, tipo 1: Combinações de formulações de insulina são comumente usadas, sendo as doses diárias 

apresentadas expressas como as unidades por kg por dia de todas as formulações de insulina combinadas 

 

Dose inicial: 0,2 - 0,6 unidade por kg por dia SUBCUTÂNEO em dose fracionada . Doses iniciais 

conservadoras são frequentemente recomendadas para evitar o potencial de hipoglicemia 

 

Dose de manutenção: 0,5 – 1 unidade por kg por dia SUBCUTÂNEO em dose fracionada (paciente não 

obeso: 0,4 - 0,6 unidade por kg por dia e paciente obeso 0,8 - 1,2 unidade por kg por dia 

 

Divisão da necessidade diária de insulina ("terapia convencional"): 50 - 75% da dose diária total é 

administrada como uma forma de ação intermediária ou de ação prolongada de insulina em 1 - 2 injeções 

diárias. A porção restante da dose total diária é então fracionada e administrada antes ou na hora das 

refeições (dependendo da formulação) como uma forma de ação rápida ou de ação curta de insulina 
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Divisão da necessidade diária de insulina (“terapia intensiva”): administração de insulina basal com 1 - 2 

doses de formulações de insulina de ação intermediária ou longa sobrepostas com doses de insulina de 

ação curta ou insulina de ação rápida três ou mais vezes ao dia 

 

*Infusão contínua de insulina subcutânea (bomba de insulina): combinação de uma taxa de infusão contínua 

"basal" de insulina pré - programada com dose pré - refeição controlada pelo paciente. Ao converter múltiplas 

doses diárias de insulina de manutenção, é aconselhável reduzir a taxa basal para menos do que o equivalente ao 

total de unidades diárias de insulina de ação mais longa (divida o número total de unidades por 24 para obter a 

taxa basal em unidades por hora. Não inclua o total de unidades de insulina regular ou outras formulações de 

insulina de ação rápida neste cálculo) 

 

- Diabetes Mellitus tipo 2: a insulina lispro é administrada antes da maior refeição do dia e geralmente em adição a 

um regime que inclui insulina de ação prolongada e metformina associado ou não outros agentes não - insulínicos 

 

Dose inicial: quatro unidades ou 0,1 unidade por kg SUBCUTÂNEO ou 10% da dose basal de insulina 

 

Ajuste de dosagem: 

 

Para atingir o alvo de glicose automonitorado ajustar a dose em 10 - 15% ou 2 - 4 unidades em 

intervalos semanais ou duas vezes por semana 

 

Quando hipoglicemia diminua a dose em 4 unidades ou em 10 - 20% 

 

Quando pacientes cirúrgicos, na manhã da cirurgia ou procedimento administrar 60 - 80% da dose 

usual de análogos de longa duração ou bombear insulina “basal” (insulinas de ação rápida ou curta) 

 

*Considerações gerais para o uso de insulina no diabetes tipo 2: 

 

Tempo de iniciação: A terapia dupla (metformina mais um segundo agente anti - hiperglicêmico) e a 

terapia tripla (metformina mais dois agentes anti - hiperglicêmicos) são recomendadas em pacientes que 

não atingem os objetivos glicêmicos após aproximadamente 3 meses com intervenção em estilo de vida e 

metformina em monoterapia ou terapia dupla. Não é dada preferência para o(s)agente(s) que deve(m) ser 

adicionado(s) à metformina (a escolha da droga deve ser individualizada com base nas características do 

paciente) 

 

- Cetoacidose diabética, leve a moderada (uso off-label): dose inicial 0,3unidades por kg SUBCUTÂNEO , seguido 

de 0,1unidades por kg a cada hora até a glicemia menor que 250 miligramas por decilitro, depois diminuir para 

0,05unidades por kg por hora até a resolução da cetoacidose 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste. Utilizar com cautela quando insuficiência renal  

Tempo de administração: SUBCUTÂNEO direto ou em bomba de infusão subcutânea contínua ou via 

ENDOVENOSA sob supervisão médica 

Soluções e volumes compatíveis: 
Reconstituição: não se aplica 
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Diluição:  

- SUBCUTÂNEO: diluente universal, diluente estéril para Humalog, insulina 

NPH - (C.: 10 unidades por mililitro ou 50 unidades por mililitro) 

 

- ENDOVENOSO: SF0,9% - (C.: 0,1 - 1 unidades por mililitro) 

Estabilidade: 

 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após 

reconstituição: 

- - 

 Após diluição: 

14 dias (SUBCUTÂNEO); 4 horas 

(ENDOVENOSO) 

28 dias (SUBCUTÂNEO); 

24 horas 

(ENDOVENOSO) 

Recomendações específicas para 

o preparo e armazenamento: 

- Conservar sob refrigeração até data de validade ou temperatura 

ambiente (abaixo de 30ºC) por até 28 dias, não congelar. Caso ocorra 

congelamento, descartar 

- Pode ser misturado na mesma seringa com insulina NPH, sendo a lispro 

aspirado na seringa primeiro e administrado imediatamente após a mistura 

- Administração subcutânea é realizada na gordura subcutânea das coxas, 

braços, nádegas ou abdome, realizando o rodízio 

- Injeções ainda refrigeradas devem ser evitadas 

- Administrar 15 minutos antes das refeições ou imediatamente depois 

- Quando infusão contínua subcutânea (bomba de insulina) não utilizar o 

produto se a solução estiver viscosa ou turva 

- Não administrar por via ENDOVENOSA mistura de insulinas 

- Infusão ENDOVENOSA: para minimizar a adsorção de insulina em bolsas 

e tubos de PVC lave a tubulação com uma infusão de 20 mililitros da 

infusão de insulina, sempre que um novo conjunto de tubos for adicionado 

ao recipiente de infusão de insulina 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados:  

Reações adversas: hipoglicemia, reação de hipersensibilidade, flebite 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 
 Monitorização: glicosee acetona urinária, glicose sérica, eletrólitos, HbA1c, perfil lipídico; quando administração 

ENDOVENOSA, glicemia e potássio sérico 

Observações: 

- A insulina lispro é um análogo da insulina de ação rápida que normalmente administrado como um componente 

pré - refeição do regime de insulina ou como uma infusão contínua subcutânea que deve ser administrado em 

concomitante com insulina de ação intermediária ou longa 

- Os pacientes devem ser treinados no uso adequado de sua bomba de insulina externa e em terapia intensiva com 

insulina. Os conjuntos de infusão e locais de inserção do conjunto de infusão devem ser trocados a cada três dias, 

com rodízio dos locais de infusão, sendo a insulina no reservatório trocada a cada sete dias. Não diluir ou misturar 

outras formulações de insulina com insulina lispro contida em uma bomba de insulina externa 

- Por causa da adsorção, a quantidade real de insulina administrada por infusão ENDOVENOSO pode ser 
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substancialmente menor que a quantidade aparente. Portanto, o ajuste da taxa de infusão deve ser baseado no 

efeito  

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Insulin Lispro: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 26 de setembro de 2018 

2. Dynamed. Insulin Lispro: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 

- 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 26 de setembro de 2018 

3. Lexicomp Insulin Lispro: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 26 de setembro de 

2018 

4. HUMALOG® Insulina lispro. Responsável técnico: Márcia A. Preda – CRF - SP nº 19189. ELI LILLY DO BRASIL LTDA 
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HYDREA® 

Princípio ativo: Hidroxiureia 

Classe terapêutica: antineoplásico 

Apresentação: cápsula - 500 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria:as doses devem basear - se no peso corporal ideal ou real, o que for menor, para calcular as doses 

arredondadas para as concentrações mais próximas de 50 miligramas ou 100 miligramas 

 

- Anemia falciforme (lactente ≥6 meses, criança e adolescente): dose inicial 20 miligramas por kg por dose VIA 

ORAL uma vez ao dia, titulando - se em 5 miligramas por kg por dia a cada 8 semanas; máx.: 35 miligramas por 

kg por dia 

 

Intervalos hematológicos aceitáveis: neutrófilos ≥2.000 - 4.000 por mm3, plaquetas ≥80.000 por mm3; 

hemoglobina maior que 5,3 gramas por decilitro e reticulócitos ≥80.000 por mm3 se a hemoglobina for menor que 

9 grams por decilitro 

 

*Ajuste de dose para toxicidade (lactente ≥6 meses, criança e adolescente): quando mielossupressão tóxica 

(neutrófilos menor que 2.000 por mm3, plaquetas menor que 80.000 por mm3; Hb menor que 4,5 gramas por 

decilitro ou reticulócitos menor que 80.000 por mm3 com Hb menor que 9 gramas por decilitro) suspender a 

terapia até que as contagens recuperem; reiniciando com uma dose de 5 miligramas por kg por dia inferior à dose 

administrada antes. Se apresentação de ulcerações vasculíticas cutâneas ou pancreatite descontinuar 

permanentemente 

 

Adulto: 

- Anemia falciforme (lactente ≥6 meses, criança e adolescente): dose inicial 20 miligramas por kg por dose VIA 

ORAL uma vez ao dia, titulando - se em 5 miligramas por kg por dia a cada 8 semanasse uma crise dolorosa ocorre 

até mielossupressão leve; máx.: 35 miligramas por kg por dia 

Ajuste renal:  

- ClCr menor que 60 mililitros por minuto ou em diálise: dose inicial reduzir a dose inicial em 50% a 7,5 miligramas 

por kg por dia, titulando com monitorização da resposta e evitar toxicidade 

Reações adversas: mielossupressão, eczema, macrocitose  

Interações medicamentosas: dipirona 

Monitorização: hemograma, reticulócitos, níveis de hemoglobina fetal, função hepática e renal, ácido úrico sérico, 

toxicidade cutânea, sinais e sintomas de pancreatite 

Observações: 

- Evite a exposição a cápsulas esmagadasou abertas. Se ocorrer contato com a pele, lave imediatamente a área 

afetada com água e sabão, se ocorrer contato com os olhos, a área afetada deve ser completamente lavada com 

água ou colírio isotônico designado para essa finalidade por pelo menos 15 minutos. Se o pó das cápsulas ou 

comprimidos for derramado, limpe imediatamente com uma toalha descartável úmida e descarte (juntamente com 

as cápsulas vazias) em um recipiente fechado, como um saco plástico. As áreas de derramamento devem ser 

limpas com uma solução detergente seguida de água limpa 

- Mantenha o frasco bem fechado 

- Risco potencial na gravidez (categoria D) 

- Uso criterioso durante a amamentação 

1. Micromedex. Hydroxyurea: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 26 de setembro de 2018 

2. Up to Date. Hydroxyurea: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 26 de setembro 

de 2018 

3. Dynamed. Hydroxyurea: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 

- 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 26 de setembro de 2018 

4. Lexicomp Hydroxycarbamide [Hydroxyurea]: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 

26 de setembro de 2018 

5. HYDREA® Hidroxiureia. Responsável técnico: Dra. Elizabeth M. Oliveira CRF - SP nº 12.529. Bristol - Myers Squibb Farmacêutica LTDA. 
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HYPOVERIN® 

Princípio ativo: Cloridrato de papaverina 

Classe terapêutica: vasodilatador 

Apresentação: solução injetável - 50 miligramas por mililitro (2 mililitros) 

 Via e formas de administração: ENDOVENOSO, intramuscular ou intra - arterial 

Posologia: cada mililitro da solução injetável contém 50 miligramas de cloridrato de papaverina, correspondente a 

30 miligramas de papaverina base. Doses abaixo consideradas pela papaverina base 

 

Neonatal: 

- Patênciado cateter arterial periférico (a termo): adicionar 30 miligramas de papaverina (livre de conservantes) a 

uma mistura de 250 mililitros de SF0,9% ou 175 mililitros de SF09% com heparina 1 unidade por mililitro, infundir 

via cateter arterial periférico a ≤1 mililitro por hora 

 

Pediatria: 

- Patência do cateter arterial periférico (lactente, criança e adolescente): adicionar 30 miligramas de papaverina a 

uma mistura de 250 mililitros de SF0,9% ou 175 mililitros de SF0,9% com heparina 1 unidade por mililitro, infundir 

via cateter arterial periférico a ≤1 mililitro por hora 

 

Adulto: 

- Espasmo arterial: 30 - 120 miligramas ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR, pode repetir a dose a cada 3 horas 

(se ocorrer extrassístole cardíaca durante a administração, administrar 2 doses com 10 minutos de intervalo) 

 

- Vasoespasmo cerebral após trombectomia mecânica em acidente vascular cerebral isquêmico agudo (off-label): 

30 miligramas por minuto INTRA - ARTERIAL, quantidade infundida depende da resposta do vaso espástico 

 

- Vasoespasmo durante a colheita de artérias mamárias para cirurgia de revascularização miocárdica (off-label): 10 

miligramas (1 miligrama por mililitro em SF0,9%) INTRA - ARTERIAL injetados em todo o vaso após a colheita, 

evite a infiltração da parede vascular 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Tempo de administração: ENDOVENOSO direto lento e intra - arterial 1 - 2 minutos 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição: SF0,9%, SG5% 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 

 Após diluição: - - 

Recomendações específicas para o preparo e 

armazenamento: 
 -  

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: aminofilina, anfotericina B convencional, ampicilina, aztreonam, cefazolina, 

cefotaxima, ceftazidima, ceftriaxona, cefuroxima, clindamicina, dantroleno, dexametasona, diazepam, furosemida, 

ganciclovir, heparina, metilprednisolona, nitroprussiato, penicilina G potássio, fenobarbital, fenitoína, piperacilina, 
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fenitoína, sulfametoxazol-trimetoprima 

Reações adversas: arritmias e apneia (se administração ENDOVENOSA rápida), flushing (rubor), hipertensão, 

taquicardia, cefaleia 

Interações medicamentosas: levodopa 

Monitorização: enzimas hepáticas, pressão intraocular (paciente com glaucoma) 

Observações: 

- Devido ao risco de hemorragia intraventricular do neonato, o uso de papaverina em recém - nascidos prematuros 

menor que 3 semanas de idade não é recomendado 

- Medicamento incluso nos critérios de Beers, não recomendado quando ≥65 anos 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Micromedex. Papaverine: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 26 de setembro de 2018 

2. Dynamed. Papaverine: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 26 de setembro de 2018 

3. Lexicomp Papaverine: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 26 de setembro de 

2018 

4. HYPOVERIN® Papaverina. Responsável técnico: Dra. Sinara P. A. Lopes CRF miligramas nº 8993. Hypofarma - Instituto de Hypodermia 

e Farmácia Ltda 
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IBUPROFENO 

Princípio ativo: Ibuprofeno 

Classe terapêutica: anti-inflamatório não - esteroidal, analgésico 

Apresentação:  

ALIVIUM®:suspensão gotas - 50 miligramas por mililitro (30 mililitros) 

MOTRIN®: comprimido revestido - 600 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria: 

- Analgesia:  

Dosagem por peso direto (lactente e criança menor que 50 kg): 4 - 10 miligramas por kg por dose VIA ORAL a 

cada 6 - 8 horas; máx.: 400 miligramas ou 40 miligramas por kg por dia 

 

Dosagem fixa (lactente maior que 6 meses e criança menor que 11 anos): se o peso não estiver disponível, use a 

idade; as doses podem ser repetidas a cada 6 - 8 horas; máx.: 4 doses por dia 

 

Peso (kg) Idade Dose (miligramas) 

5,4 - 8,1 6 - 11 meses 50 

8,2 - 10,8 12 - 23 meses 75 

10,9 - 16,3 2 - 3 anos 100 

16,4 - 21,7 4 - 5 anos 150 

21,8 - 27,2 6 - 8 anos 200 

27,3 - 32,6 9 - 10 anos 250 

32,7 - 43,2 11 anos 300 

 

Criança ≥12 anos e adolescente: 200 miligramas VIA ORAL a cada 4 - 6 horas; se não responder, aumentar para 

400 miligramas; máx.: 1.200 miligramas por dia 

 

- Antipirético 

Dosagem por peso direto (lactente ≥6 meses, criança e adolescente): 5 - 10 miligramas por kg por dose VIA 

ORAL a cada 6 - 8 horas; máx.: 400 miligramas ou 40 miligramas por kg por dia 

 

Dosagem fixa(lactente maior que 6 meses e criança menor que 11 anos): se o peso não estiver disponível, use a 

idade; as doses podem ser repetidas a cada 6 - 8 horas; máx.: 4 doses por dia 

 

Peso (kg) Idade Dose (miligramas) 

5,4 - 8,1 6 - 11 meses 50 

8,2 - 10,8 12 - 23 meses 75 

10,9 - 16,3 2 - 3 anos 100 

16,4 - 21,7 4 - 5 anos 150 

21,8 - 27,2 6 - 8 anos 200 
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27,3 - 32,6 9 - 10 anos 250 

32,7 - 43,2 11 anos 300 

 

Criança ≥12 anos e adolescente: 200 miligramas VIA ORAL a cada 4 - 6 horas; se não responder, aumentar para 

400 miligramas; máx.: 1.200 miligramas por dia 

 

- Fibrose cística, doença leve (retardar a progressão da doença pulmonar): dose inicial 20 - 30 miligramas por kg 

por dose VIA ORAL duas vezes ao dia, titulando para atingir concentrações plasmáticas máximas de 50 - 100 

microgramas por mililitro (não deve se alimentar ou tomar enzimas pancreáticas até 2 horas após a dose do 

ibuprofeno) 

 

- Artrite Idiopática Juvenil (criança e adolescente): dose usual 30 - 40 miligramas por kg por dia VIA ORAL em 

dose fracionada 3 - 4 vezes a dia, pacientes com doença mais grave podem requerer até 50 miligramas por kg 

por dia; máx.: 800 miligramas por dose e 2.400 miligramas por dia 

 

Adulto: 

- Analgesia por antipirético: 400 miligramas VIA ORAL a cada 4 - 6 horas; máx.: 3.200 miligramas por dia 

 

- Dismenorreia: 400 miligramas VIA ORAL a cada 4 horas, conforme necessário; máx.: 3.200 miligramas por dia 

 

- Osteoartrite por artrite reumática: 400 - 800 miligramas VIA ORAL 3 - 4 vezes ao dia; máx.: 3.200 miligramas 

por dia 

 

- Pericardite 

Quadro agudo: 600 miligramas VIA ORAL a cada 8 horas por 7 - 14 dias, com retirada gradual de 200 - 400 

miligramas a cada 1 - 2 semanas 

 

Quadro recorrente: 600 miligramas VIA ORAL a cada 8 horas (1200 - 2400 miligramas) por semanas a meses até 

resolução dos sintomas, com retirada gradual de 200 - 400 miligramas a cada 1 - 2 semanas 

Ajuste renal:  

- TFG de 30 a menor que 60 mililitros por minuto por 1,73 m²: evite o uso em pacientes com comorbidade que 

aumente o risco de lesão renal aguda 

- TFG menor que 30 mililitros por minuto por 1,73 m²: evitar o uso 

Reações adversas: dor ou desconforte epigástrico, náuseas 

Interações medicamentosas: apixabana, colestiramina, dabigatrana, cetorolaco, lítio, diuréticos de alça, outros 

anti-inflamatórios não - esteroidais  

Monitorização: evolução do quadro, função renal 

Observações:  

- Contraindicado a pacientes cirúrgicos de revascularização coronariana 

- Utilizar com cautela em pacientes com diagnóstico de hipertensão arterial 

- Medicamento incluso nos critérios de Beers, não recomendado quando ≥65 anos 

- Uso como analgésico por maior que 10 dias não é recomendável - Para reduzir o risco de efeitos 

cardiovasculares e gastrointestinais adversos, use a menor dose eficaz pelo menor período de tempo 
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- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Up to Date. Ibuprofen: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em 21 de agosto de 

2018/ 

2. Clinical KeyIbuprofen: Elsevier, 2018. Disponível em: https: // www.clinicalkey.com / pharmacology / . Acesso em: 21 de agosto de 

2018 

3. Micromedex. Ibuprofen: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 21 de agosto de 2018 

4. Dynamed. Ibuprofen: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 21 de agosto de 2018 

5. Taketomo C.K., Hodding, J.H., Kraus D.M. Pediatric Dosage Handbook, 14th ed. Hudson, Ohio, Lexi - Comp, Inc.; 2007 - 2008: 802 - 

808 

6. Lexicomp Ibuprofen: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http: // online.lexi.com / lco / action / home. Acesso em: 04 de outubro de 

2018 

7. ALLIVIUM® Ibuprofeno. Responsável técnico Fernando Costa Oliveira - CRF - GO nº 5.220. Mantecorp Farmasa 

MOTRIN® Ibuprofeno. Responsável técnicoEdina S. M. Nakamura – CRF - SP nº 9.258. Wyeth Indústria Farmacêutica 

Ltda.  
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ICADEN® 

Princípio ativo: Nitrato de isoconazol 

Classe terapêutica: antifúngico, derivado imidazólico 

Apresentação: creme tubo - 10 miligramas por grama (20 gramas) 

Via e formas de administração: tópico e tópico intravaginal 

Posologia:  

 

Pediatria e adulto: 

- Infecções fúngicas da vagina: inserir 1 aplicador INTRAVAGINAL uma vez ao dia ao deitar 

 

- Infecções fúngicas superficiais: aplique uma camada nas áreas afetadas uma vez ou duas vezes ao dia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: queimação, irritação e prurido local 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: evolução do quadro 

Observações: 

- Icaden e Gyno-Icaden possuem a mesma composição e excipientes, portanto, ambos podem ser de uso tópico ou 

vaginal 

- Recomenda-se que o paciente esteja deitado para administração 

- Evite a administração durante a menstruação 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Lexicomp Isoconazole: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 26 de setembro de 

2018 

2. ICADEN® Isoconazol. Responsável técnico: Dra. Dirce Eiko Mimura CRF - SP nº 16532. Bayer S.A.  
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IMOSEC® 

Princípio ativo: Cloridrato de loperamida 

Classe terapêutica: anti diarréico 

Apresentação: comprimido - 2 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria: 

- Diarreia aguda: para pacientes que são pequenos para a idade cronológica, considere a dosagem de acordo com 

a faixa de peso e não por faixa etária. Usar a menor dose efetiva por menor duração 

 

2 - 5 anos, com peso entre 13 e menor que 21 kg: dose inicial 1 miligrama VIA ORAL com primeiras fezes 

moles, seguidas de 1 miligrama por dose após cada fezes moles subsequentes; máx.: 3 miligramas por dia 

 

6 - 8 anos, com peso de 21 - 27 kg: dose inicial 2 miligramas VIA ORAL com as primeiras fezes moles, 

seguidas de 1 miligrama por dose, após cada evacuação subseqüente; máx.: 4 miligramas por dia 

 

9 - 11 anos, pesando entre 27,1 - 43 kg: dose inicial 2 miligramas VIA ORAL com as primeiras fezes moles, 

seguidas de 1 miligrama por dose após cada evacuação subseqüente; máx.: 6 miligramas por dia 

 

Criança ≥12 anos e adolescente: dose inicial 4 miligramas VIA ORAL com primeiras fezes moles seguidas 

de 2 miligramas por dose após cada evacuação subseqüente; máx.: 8 miligramas por dia 

 

Adulto: 

- Diarreia aguda: dose inicial 4 miligramas VIA ORAL, seguida por 2 miligramas após cada fezes moles; máx.: 16 

miligramas por dia 

 

- Diarreia crônica: dose inicial 4 miligramas VIA ORAL, seguida por 2 miligramas após cada fezes moles;máx.: 16 

miligramas por dia. A dose de manutenção deve ser titulada lentamente para baixo até ao mínimo necessário para 

controlar os sintomas (4 - 8 miligramas por dia em dose única ou em dose fracionada) 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: tontura, cólicas abdominais, constipação, náusea 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: número de evacuações,avaliação da toxicidade a nível de sistema nervoso central, estado 

respiratório 

Observações: 

- Casos de torsades de pointes, parada cardíaca e morte foram relatados com o uso de uma dosagem maior que a 

recomendada 

- O tratamento deve ser interrompido após a produção de fezes sólidas ou endurecidas ou após 24 horas sem 

evacuar 

- A loperamida não é recomendada para o tratamento da diarreia infecciosa em pacientes pediátricos 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Loperamide: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 26 de setembro de 2018 

2. Up to Date. Loperamide: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 26 de setembro 

de 2018 

3. Dynamed. Loperamide: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 26 de setembro de 2018 

4. Lexicomp Loperamide: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 26 de setembro de 

2018 

5. IMOSEC® Loperamida. Responsável técnico: Marcos R. Pereira CRF por SP nº 12.304. JANSSEN - CILAG FARMACÊUTICA LTDA. 
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IMUNOGLOBULINA HUMANA 

Princípio ativo: Imunoglobulina humana 

Classe terapêutica: imunoglobulina, derivado sanguíneo 

Apresentação:  

FLEBOGAMMA® DIF: solução injetável 10% - 5 gramas por 50 mililitros 

IMUNOGLOBULIN®: solução injetável 5% - 5 gramas por 100 mililitros 

Via e formas de administração: ENDOVENOSA 

Posologia:  

FLEBOGAMMA®: cada mililitros contém 50 miligramas de sorbitol 

 

Pediatria: 

- Trombocitopenia Imune: 

 

Terapia aguda: 400 - 1.000 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO uma vez ao dia por 2 - 5 dias 

consecutivos para uma dose cumulativa total de 2.000 miligramas por kg; em alguns casos, doses 

cumulativas de até 3.000 miligramas por kg 

 

Terapêutica crônica: 400 - 1.000 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 3 - 6 semanas com 

base na resposta clínica e na contagem de plaquetas 

*Flebogamma DIF 10% (criança ≥2 anos de idade e adolescente): 1.000 miligramas por kg por 

dose ENDOVENOSO uma vez por dia, durante 2 dias consecutivos 

 

- Doença de Kawasaki (lactente e criança): 2.000 miligramas por kg ENDOVENOSO em dose única durante 10 a 12 

horas 

 

- Distúrbios da imunodeficiência primária (lactente, criança e adolescente): 200 - 800 miligramas por kg por dose 

ENDOVENOSO a cada 3 - 4 semanas 

 

Adulto: 

- Distúrbios primários da imunodeficiência humoral: 300 - 600 miligramas por kg ENDOVENOSO a cada 3 - 4 

semanas 

 

- Hipogamaglobulinemia adquirida secundária a malignidade (off-label): 400 miligramas por kg por dose 

ENDOVENOSO a cada 3 semanas 

 

- Dermatomiosite por polimiosite (refratária) (off-label): 2.000 miligramas por kg ENDOVENOSO por curso de 

tratamento administrados em dose fracionada durante 2 - 5 dias consecutivos; máx. (por curso de tratamento): 

2.000 miligramas por kg 

 

- Síndrome de Guillain - Barré (off-label): dose total de 2.000 miligramas por kg por curso de tratamento, 

administrada em dose fracionada em 2 - 5 dias consecutivos 

 

- Trombocitopenia associada ao HIV (off-label): 1.000 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO por 2 dias 
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- Miastenia gravis (exacerbação aguda) (off-label): 2.000 miligramas por kg ENDOVENOSO por curso de 

tratamento, administrados em dose fracionada em 2 - 5 dias consecutivos 

 

- Esclerose múltipla recorrente - remitente (off-label): 1.000 miligramas por kg ENDOVENOSO por mês, com ou 

sem indução de 400 miligramas por kg por dia por 5 dias 

Ajuste renal: quando paciente com risco de insuficiência renalreduzir a taxa de infusão e concentração de solução. 

Interromper se a função renal se deteriorar durante o tratamento 

 Tempo de administração: infusão ENDOVENOSA - 2 - 24 horas 

 

- Infusão de 0,01 mililitro por kg por minutodurante os primeiros 30 minutos,se tolerado avance para 0,02 mililitro 

por kg por minuto para o segundo 30 minutos. Novamente, se tolerado, avance de 0,04 mililitro por kg por min 

para o terceiro 30 minutos. Se o paciente tolera bem a infusão, um aumento de 0,02 mililitro por kg por min pode 

ser feito em intervalos de 30 minutos até no máximo de 0,08 mililitros por kg por minuto 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição: não se aplica 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 

 Após diluição: - - 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

- Conservar em geladeira (2 - 8ºC), não congelar: 

1) Deixar o medicamento fora da geladeira por 15 minutos 

antes de utilizá - lo 

2) Retirar o lacre de plástico do frasco - ampola 

3) Fazer a limpeza da superfície da tampa com algodão 

umedecido com álcool 

4) Com o auxílio do equipo com filtro de 15µ para 

administração realizar a injeção ENDOVENOSA 

5) Descartar a solução remanescente não utilizada 

 

- Se plasmaféresecompor a terapêutica, administrar imunoglobulina 

após a conclusão da sessão 

- Administrar em acesso exclusivo, se não for possível lavar o acesso 

com SF0,9% ou SG5% previamente a administração 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados:  

Reações adversas: hipotensão, taquicardia, cefaleia, fatiga, arrepios, dor, rigor, tontura, reação local, tontura, 

equimose 

Interações medicamentosas:  

Monitorização: função renal, depuração urinária, hemograma, local de infusão, sinais ou sintomas de 

hipersensibilidade, pressão arterial 

Observações: 

- Diminuir a taxa ou interromper a infusão pode ajudar a aliviar alguns efeitos adversos (flushing (rubor), 
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alterações na taxa de pulso, alterações na pressão arterial). A epinefrina deve estar disponível durante a 

administração 

- Risco potencial na gravidez (categoria D) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Lexicomp Papaverine: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 26 de setembro de 

2018 

2. IMUNOGLOBULIN®Imunoglobulina humana. Responsável técnico: Eliza Yukie Saito - CRF - SP n° 10.878. Blau Farmacêutica S.A. 

3. FLEBOGAMMA® Imunoglobulina humana. Responsável técnico: Luiz C. de Almeida - CRF por PR: 012968.Grifols Brasil, Ltda 
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IMURAN® 

Princípio ativo: Azatioprina 

Classe terapêutica: imunossupressor 

Apresentação: comprimido revestido - 50 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria:  

- Hepatite auto - imune (criança e adolescente): dose inicial 0,5 miligrama por kg por dose VIA ORAL uma vez ao 

dia, titulando - se até 2 miligramas por kg por dose uma vez por dia.Terapia à longo prazo, uma dose baixa de 1 - 

1,5 miligrama por kg por dia pode ser eficaz em alguns pacientes 

 

- Doença Inflamatória Intestinal (lactente, criança e adolescente: 2 - 2,5 miligramas por kg por dose VIA ORAL 

uma vez ao dia, titulando - se até dose usual 1 - 3 miligramas por kg por dose uma vez por dia; máx.: 4 

miligramas por kg por dia ou 200 miligramas por dia 

 

- Trombocitopenia Imune, refratário crônico (criança ≥2 anos e adolescente): dose de manutenção 2 - 2,5 

miligramas por kg por dia VIA ORAL, arredondados para os 50 miligramas mais próximos 

 

- Artrite juvenil - idiopática (artrite reumatóide) (criança e adolescente: 2 - 2,5 miligramas por kg por dose VIA 

ORAL uma vez ao dia 

 

- Nefrite lúpica leve (criança e adolescente): 2 - 2,5 miligramas por kg por dose VIA ORAL uma vez ao dia 

 

- Miastenia grave, juvenil (criança e adolescente): 1 - 3 miligramas por kg por dose VIA ORAL uma vez ao dia 

 

Adulto: 

- Artrite reumatóide: 

Dose inicial: 1 miligrama por kg por dia VIA ORAL (50 - 100 miligramas) administrado uma vez ao dia ou 

fracionadas duas vezes ao dia, após 6 a 8 semanas pode - se titular em 0,5 miligramas por kg a cada 4 

semanas até resposta ou até 2,5 miligramas por kg por dia 

 

Dose de manutenção: reduzir a dose em 0,5 miligramas por kg VIA ORAL (aproximadamente 25 miligramas 

por dia) a cada 4 semanas até atingir a menor dose efetiva 

 

Pacientes grávidas: ≤2 miligramas por kg por dia VIA ORAL  

 

- Doença de Crohn, tratamento após ressecção cirúrgica (off-label):  

 

Monoterapia: 2 - 2,5 miligramas por kg por dia VIA ORAL  

 

Terapêutica combinada: 100 miligramas diários ( menor que 60 kg) ou 150 miligramas diários (≥60 kg) ou 

2 miligramas por kg por dia 

 

- Dermatomiosite por polimiosite, tratamento adjuvante (off-label): 50 miligramas por dia VIA ORAL em conjunção 

com prednisona, titulando - se em 50 miligramas por semana até a dose total de 2 - 3 miligramas por kg por dia 

 

- Hepatite (auto - imune) (off-label): 1 miligrama por kg por dia VIA ORAL (dose usual: 50 miligramas uma vez ao 

dia) em combinação com corticosteróides,titulando - se 2 miligramas por kg por dia em pacientes que recidivam ou 

não respondem 

 

- Trombocitopenia imunológica, crônica (refratária ou recidivante) (off-label): 1 - 2 miligramas por kg por dia VIA 

ORAL ; máx.: 150 miligramas por dia 

 

- Nefrite lúpica, manutenção (off-label): dose inicial 2 miligramas por kg por dia, pode - se reduzir para 1,5 
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miligrama por kg por dia após 1 mês (se proteinúria menor que 1 grama por dia e creatinina sérica estáveis) ou 

dose - alvo: 2 miligramas por kg por dia 

 

- Esclerose múltipla (off-label): 2 - 3 miligramas por kg por dia 

 

- Miastenia grave (off-label): dose inicial 50 miligramas por dia, aumentar em incrementos de 50 miligramas a 

cada 1 - 2 semanas até uma dose alvo de 2,5 - 3 miligramas por kg por dia 

Ajuste renal:  

 

Pediatria: 

- TFG 10 - 50 mililitros por minuto por 1,73 m²: 75% da 

dose uma vez ao dia 

 

- TFG menor que 10 mililitros por minuto por 1,73 m²: 

50% da dose uma vez ao dia 

 

- Hemodiálise intermitente (dialisável aproximadamente 

45% em 8 horas): 50% da dose normal uma vez ao dia 

 

- Diálise peritoneal: 50% da dose normal uma vez ao 

dia 

 

- Terapia de substituição renal: 75% da dose normal 

uma vez ao dia 

Adulto: 

- ClCr 10-50 mililitros por minuto: 75% da dose normal 

 

- ClCr menor que 10 mililitros por minuto: 50% da dose 

normal 

 

- Hemodiálise intermitente (parcialmente dialisável 

aproximadamente 45% em 8 horas): 50% da dose 

normal suplementação 0,25 miligrama por kg 

 

- Terapia de substituição renal: 75% da dose normal 

Reações adversas: diarreia, leucopenia, náuseas, vômito 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

 Monitorização: hemograma, bilirrubinas, função hepática, função renal 

Observações: 

- Administrar com alimentos ou administrar em dose fracionada para diminuir o desconforto gastrointestinal 

- Recomendado uso de luvas simples ao se administrar o medicamento 

- Risco potencial na gravidez (categoria D) 

- Uso criterioso durante a amamentação devido risco teórico de efeito imunossupressor 

1. Micromedex. Azathioprine: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 26 de setembro de 2018 

2. Up to Date. Azathioprine: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 26 de setembro 

de 2018 

3. Dynamed. Azathioprine: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 

- 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 26 de setembro de 2018 

4. Lexicomp Azathioprine: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 26 de setembro de 

2018 

5. IMURAN® Azatioprina. Responsável técnico: Dra. Viviane L. Santiago Ferreira – CRF - ES nº 5139. Aspen Pharma Indústria 

Farmacêutica Ltda 
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INDIGO CARMIM 

Princípio ativo: Indigotindisulfonato sódico 

Classe terapêutica: corante 

Apresentação:  

Via e formas de administração: ENDOVENOSO (preferível) ou intramuscular 

Posologia:  

 

- Localizaçãode orifícios uretrais durante a cistoscopia e cateterismo ureteral, e como corante marcador para 

identificar ureteres e comunicações fistulosas: dose usual 40 miligramas ENDOVENOSO em adultos, e doses 

menores em lactente e crianças 

Ajuste renal:  

Reações adversas: reação de hipersensibilidade, hipotensão, náusea e vômito 

Interações medicamentosas:  

Monitorização: observação do corante nos orifícios ureterais através do cistoscópio 

Observações: 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Lexicomp Indigotindisulfonate Sodium: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 27 

de setembro de 2018 
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INDOCID® 
Princípio ativo: Indometacina 

Classe terapêutica: anti-inflamatório não-esteroidal, analgésico 

Apresentação: cápsula - 25 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia: utilizar a dose eficaz mais baixa pelo menor período de tempo possível 

 

Pediatria: 

- Desordens inflamatórias por reumatóides:  

Criança ≥2 anos: 1 - 2 miligramas por kg por dia VIA ORAL em dose fracionada 2 - 4 vezes ao dia; máx.: 4 

miligramas por kg por dia ou 200 miligramas por dia, qual for menor 

 

Adolescente maior que 14 anos: dose de adulto 

 

Adulto: 

- Desordens inflamatórias por reumatóides: 25 miligramas VIA ORAL 2 - 3 vezes ao dia, titular a dose diária 25 - 

50 miligramas em intervalos semanais até atingir uma resposta satisfatória ou dose diária total de 150 - 200 

miligramas por dia, se tolerado; máx.: 200 miligramas por dia.  

*Em pacientes com artrite e dor noturna persistente ou rigidez matinal uma dose maior de até 100 

miligramas da dose diária total pode ser administrada a noite 

Ajuste renal: não recomendado uso quando insuficiência renal 

 

TFG 30 a menor que 60 mililitros por minuto por 1,73 m²: suspender temporariamente  

TFG menor que 30 mililitros por minuto por 1,73 m²: evite o uso 

Reações adversas: tontura, cefaleia, vômito, hemorragia pós operatória 

Interações medicamentosas: anti-inflamatórios não esteróides COX - 2 seletivos,  

Monitorização: evolução do quadro, ganho de peso, edema, função renal, sinais e sintomas de sangramento, 

efeitos gastrointestinais,nível de consciência, hemograma, pressão arterial, função hepática (pediatria) 

Observações: 

- Administrar com alimentos, imediatamente após as refeições, ou com leite ou antiácidos para diminuir os efeitos 

adversos gastrointestinais 

- Os AINEs causam um risco aumentado de eventos trombóticos cardiovasculares sérios (e potencialmente fatais), 

incluindo infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral, pode ocorrer precocemente durante o tratamento e 

aumentar com o uso; além do risco de inflamação, ulceração, sangramento e perfuração gastrointestinal grave 

(podem ser fatais), principalmente em pacientes idosos e pacientes com história de úlcera péptica ou sangramento 

gastrointestinal 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; excretada no leite materno em quantidades significativas; relatado um 

caso de convulsão em um lactente 

1. Micromedex. Indometacin: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 27 de setembro de 2018 

2. Up to Date. Indometacin: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 27 de setembro 

de 2018 

3. Dynamed. Indometacin: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 

- 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 27 de setembro de 2018 

4. Lexicomp Indometacin: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 27 de setembro de 

2018 

5. INDOCID® Indometacina. Responsável técnico: Dra. Viviane L. Santiago Ferreira CRF - ES nº 5139. Aspen Pharma Indústria 

Farmacêutica Ltda.  
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INSULINA NPH (MAR) 

Princípio ativo: Insulina humana (derivada de DNA recombinante) 

Classe terapêutica: insulina de ação intermediária, antidiabético 

Apresentação: INSUNORM® N: suspensão injetável - 100 unidades por mililitro (10 mililitros) 

Via e formas de administração: SUBCUTÂNEO  

Posologia:  

 

Pediatria: 

- Diabetes Mellitus tipo 1 (criança e adolescente): dose de manutenção 0,5 - 1 unidade por kg por dia 

SUBCUTÂNEO em dose fracionada 1 - 2 vezes ao dia (não obeso 0,4 - 0,6 unidade por kg por dia e obeso 0,8 - 

1,2 unidades por kg por dia, dentro de 15 minutos antes de uma refeição 

 

*Crianças e adolescente pubescentes: maior que 1 - 2 unidade por kg por dia SUBCUTÂNEO  

 

Ajuste da dose: a dose deve ser titulada para atingir o controle da glicose e evitar a hipoglicemia. Ajuste a dose 

para manter a glicemia pré - prandial e na hora de dormir na faixa - alvo 

 

Adulto: 

- Diabetes Mellitus tipo 1:  

 

Dose total inicial: 0,2 - 0,6 unidade por kg por dia SUBCUTÂNEO em dose fracionada 1 - 2 vezes ao dia 

 

Dose de manutenção usual: 0,5 - 1 unidade por kg por dia SUBCUTÂNEO em dose fracionada 1 - 2 vezes 

ao dia (não obesos 0,4 - 0,6 unidade por kg por dia e obeso 0,8 - 1,2 unidade por kg por dia) 

 

Divisão da necessidade diária de insulina ("terapia convencional"): 50 - 75% da dose diária total é 

administrada como uma forma de ação intermediária ou de ação prolongada de insulina em 1 - 2 injeções 

diárias. A porção restante da dose total diária é então fracionada e administrada antes ou na hora das 

refeições (dependendo da formulação) como uma forma de ação rápida ou de ação curta de insulina 

 

Divisão da necessidade diária de insulina (“terapia intensiva”): administração de insulina basal com 1 - 2 

doses de formulações de insulina de ação intermediária ou longa sobrepostas com doses de insulina de 

ação curta ou insulina de ação rápida três ou mais vezes ao dia 

 

- Diabetes Mellitus tipo 2: 

 

Dose inicial: 0,1 - 0,2 unidade por kg por dia ou 10 unidades por dia SUBCUTÂNEO  

 

Ajuste de dosagem: 

 

Para atingir o alvo de glicose automonitorado ajustar a dose em 10 - 15% ou 2 - 4 unidades em 

intervalos semanais ou duas vezes por semana 
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Quando hipoglicemia diminua a dose em 4 unidades ou em 10 - 20% 

 

Quando pacientes cirúrgicos, na manhã da cirurgia ou procedimento administrar 60 - 80% da dose 

usual de análogos de longa duração ou bombear insulina “basal” (insulinas de ação rápida ou curta) 

 

*Considerações gerais para o uso de insulina no diabetes tipo 2: 

 

Tempo de iniciação: A terapia dupla (metformina mais um segundo agente anti - hiperglicêmico) e a 

terapia tripla (metformina mais dois agentes anti - hiperglicêmicos) são recomendadas em pacientes que 

não atingem os objetivos glicêmicos após aproximadamente 3 meses com intervenção em estilo de vida e 

metformina em monoterapia ou terapia dupla. Não é dada preferência para o(s)agente(s) que deve(m) ser 

adicionado(s) à metformina (a escolha da droga deve ser individualizada com base nas características do 

paciente) 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: edema periférico, hipoglicemia, hipocalemia, ganho de peso, reação de sensibilidade 

Interações medicamentosas:  

Monitorização: glicosee acetona urinária, glicose sérica, eletrólitos, HbA1c, perfil lipídico 

Observações: 

- Conservar sob refrigeração, permitindo que a solução atinge temperatura ambiente antes do uso 

- Após aberto ou se não for possível a refrigeração, o frasco de INSUNORM® N em uso poderá ser mantido em 

temperatura ambiente (entre 15 e 30°C), longe de fonte de calor e de luz solar direta, por até 6 semanas 

- Combinações de formulações de insulina são comumente usadas, sendo a(s) dose(s) direcionada(s) pelos níveis 

basais 

- Para ressuspender adequadamente a insulina, os frascos devem ser cuidadosamente agitados antes do uso até 

atingir uma aparência uniformemente turva ou leitosa; não use se, após a agitação, não houver homogeneização 

do líquido, se houver grumos suspensos ou presença de partículas no fundo ou paredes do frasco 

- Administrar na gordura subcutânea das coxas, braços, nádegas ou abdômen, realizando rodízios 

- Ao misturar insulina NPH com outras preparações de insulina (insulina aspártico, insulina glulisina, insulina lispro, 

insulina regular), ela deve ser aspirada para a seringa após as outras preparações de insulina 

- A insulina NPH NÃO é recomendada para administração ENDOVENOSA ou uso na bomba de infusão subcutânea 

externa 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Up to Date. Insulin NPH: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 27 de setembro 

de 2018 

2. Dynamed. Insulin Human Isophane (NPH): EBSCO, 2018. Disponível em: 

http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess 

miligramasr03. Acesso em: 27 de setembro de 2018 

3. Lexicomp Insulin Isophane [Insulin NPH]: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 27 

de setembro de 2018 

4. INSUNORM® NInsulina humana (derivada de DNA recombinante). Responsável técnico: Dra. Viviane L. Santiago Ferreira CRF - ES nº 

5139. Aspen Pharma Indústria Farmacêutica Ltda. 
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INSULINA REGULAR (MAR) 

Princípio ativo: Insulina humana (derivada de DNA recombinante) 

Classe terapêutica: insulina de ação curta, antidiabético, antídoto 

Apresentação: INSUNORM® R: suspensão injetável - 100 unidades por mililitro (100 mililitros) 

Via e formas de administração: subcutâneo ou ENDOVENOSO 

Posologia:  

 

Neonatal: 

- Hiperglicemia:  

 

Infusão intermitente: 0,05 - 0,1 unidade por kg infusão ENDOVENOSA durante 15 minutos a cada 4 - 6 

horas, conforme necessário 

 

Infusão contínua: velocidade inicial 0,05 unidade por kg por hora ENDOVENOSO infusão contínua, 

monitorizar a glicemia a cada 30 minutos e titular em 0,01 unidade por kg por hora, com intervalo habitual 

de 0,01 - 0,2 unidade por kg por hora 

 

- Hipercalemia: 

 

Infusão intermitente: 0,1 unidade por kg com 400 miligramas por kg de glicose (1 unidade de insulina para 

cada 4 gramas de glicose) infusão ENDOVENOSA  

 

Infusão contínua: dose inicial 0,05 unidades por kg com 2 mililitros por kg de SG10%infusão 

ENDOVENOSA seguido de 0,1 unidade por kg por hora ENDOVENOSO infusão contínua em combinação 

com infusão de SG10% a 2 - 4 mililitros por kg por hora 

 

Pediatria: 

- Diabetes Mellitus Tipo 1 (criançae adolescente):  

 

Dose inicial: 0,2 - 0,6 unidade por kg por dia SUBCUTÂNEO em dose fracionada  

 

Dose manutenção usual: 0,5 - 1 unidade por kg por dia SUBCUTÂNEO em dose fracionada  

 

Divisão da necessidade diária de insulina ("terapia convencional"): 50 - 75% da dose diária total é 

administrada como uma forma de ação intermediária ou de ação prolongada de insulina em 1 - 2 injeções 

diárias. A porção restante da dose total diária é então fracionada e administrada antes ou na hora das 

refeições (dependendo da formulação) como uma forma de ação rápida ou de ação curta de insulina 

 

Divisão da necessidade diária de insulina (“terapia intensiva”): administração de insulina basal com 1 - 2 

doses de formulações de insulina de ação intermediária ou longa sobrepostas com doses de insulina de 

ação curta ou insulina de ação rápida três ou mais vezes ao dia 
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Fase de remissão parcial (fase de lua de mel): menor que 0,5 unidade por kg por dia SUBCUTÂNEO  

 

Crianças pré - púberes (sem remissão parcial): 0,7 - 1 unidade por kg por dia SUBCUTÂNEO  

 

Crianças e adolescente pubescentes: 1,2 - 2 unidade por kg por dia SUBCUTÂNEO  

 

*Infusão contínua de insulina subcutânea (bomba de insulina): combinação de uma taxa de infusão contínua 

"basal" de insulina com doses em bolus pré - preparadas e pré - cheias controladas pelo paciente. Ao converter 

múltiplas doses diárias de insulina de manutenção, é aconselhável reduzir a taxa basal para menos do que o 

equivalente ao total de unidades diárias de insulina de ação mais longa. Divida o número total de unidades por 24 

para obter a taxa basal em unidades por hora. Não inclua o total de unidades de insulina regular ou outras 

formulações de insulina de ação rápida neste cálculo. A mesma dosagem pré - inicial de insulina regular pode ser 

usada 

 

- Diabetes Mellitus tipo 2 (criança ≥10 anos e adolescente): com objetivo de alcançar uma HbA1c menor que 

6,5%, a terapia inicial em pacientes metabolicamente instáveispode incluir insulina de ação intermediária diária ou 

insulina basal em combinação com mudanças de estilo de vida e metformina. Em pacientes que não conseguem 

atingir os objetivos glicêmicos com metformina e insulina basal, podem considerar iniciar insulina prandial (insulina 

regular ou insulina de ação rápida) e titular para atingir metas. Uma vez alcançada a meta inicial, a insulina deve 

ser reduzida gradualmente e o paciente deve fazer a transição para as doses efetivas mais baixas ou a 

monoterapia com metformina, se for possível 

 

- Cetoacidose diabética (lactente, criança e adolescente): somente insulina regular deve ser usada de forma 

ENDOVENOSA para o tratamento da cetoacidose; rara exceção o uso de análogos de insulina subcutânea de ação 

rápida, normalmente utilizada para pacientes não complicados com a circulação periférica adequada e a 

administração contínua de insulina ENDOVENOSO não é possível  

 

O tratamento deve continuar até a resolução das anormalidades ácido - base, uma vez que a glicemia não é um 

indicador direto e diminui mais rapidamente do que a correção metabólicas. Como parte do tratamento, glicose 

deve ser adicionada aos fluidos para prevenir a hipoglicemia, uma vez que a glicemia esteja entre 250 - 300 

miligramas por decilitro, mas pode ser necessária mais cedo se a glicose sérica diminuir abruptamente 

 

Dose inicial: 0,05 - 0,1 unidade por kg por hora ENDOVENOSO contínua, até a resolução da cetoacidose 

(pH maior que 7,3, bicarbonato maior que 5 mEq por litro ou estabilização do ânion gap) 

 

Após resolução: uma vez que a cetoacidose resolvida e a ingestão oral esteja tolerada, realizar a transição 

para um regime de insulina SUBCUTÂNEO . Recomenda-se uma sobreposição entre a interrupção da 

insulina ENDOVENOSA e a administração de insulina subcutânea para assegurar níveis adequados de 

insulina no plasma 

 

- Hipercalemia (lactente, criança e adolescente): 0,1 unidade por kg ENDOVENOSO com 400 miligramas por kg de 

glicose (1 unidade de insulina para cada 4 gramas de glicose 

 

- Estado hiperglicêmico hiperosmolar (criança e adolescente): a administração de insulina deve ser iniciada quando 
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a concentração sérica de glicose não estiver mais diminuindo a uma taxa ≥50 miligramas por decilitro por hora 

com a administração de fluidos isolada; o início mais precoce pode ser necessário em pacientes com cetose grave e 

acidose 

 

Infusão contínua: dose inicial 0,025 - 0,05 unidade por kg por hora ENDOVENOSO infusão contínua, 

titulando– se até atingir até atingir uma minuição na glicemia 50 - 75 miligramas por decilitro por hora; a 

taxa de declínio exceder 100 miligramas por decilitro por hora, se ocorrer interrompa a infusão 

 

Adulto: 

- Diabetes mellitustipo 1: 

 

Dose total inicial: 0,2 - 0,6 unidade por kg por dia SUBCUTÂNEO em dose fracionada .  

 

Dose de manutenção habitual: 0,5 - 1 unidade por kg por dia SUBCUTÂNEO em dose fracionada (não 

obesos 0,4 - 0,6 unidade por kg por dia e obeso 0,8 - 1,2 unidade por kg por dia) 

 

Divisão da necessidade diária de insulina ("terapia convencional"): 50 - 75% da dose diária total é 

administrada como uma forma de ação intermediária ou de ação prolongada de insulina em 1 - 2 injeções 

diárias. A porção restante da dose total diária é então fracionada e administrada antes ou na hora das 

refeições (dependendo da formulação) como uma forma de ação rápida ou de ação curta de insulina 

 

Divisão da necessidade diária de insulina (“terapia intensiva”): administração de insulina basal com 1 - 2 

doses de formulações de insulina de ação intermediária ou longa sobrepostas com doses de insulina de 

ação curta ou insulina de ação rápida três ou mais vezes ao dia 

 

*Infusão contínua de insulina subcutânea (bomba de insulina): combinação de uma taxa de infusão contínua 

"basal" de insulina com doses em bolus pré - preparadas e pré - cheias controladas pelo paciente. Ao converter 

múltiplas doses diárias de insulina de manutenção, é aconselhável reduzir a taxa basal para menos do que o 

equivalente ao total de unidades diárias de insulina de ação mais longa. Divida o número total de unidades por 24 

para obter a taxa basal em unidades por hora. Não inclua o total de unidades de insulina regular ou outras 

formulações de insulina de ação rápida neste cálculo. A mesma dosagem pré - inicial de insulina regular pode ser 

usada 

 

- Diabetes Mellitus tipo 2: SUBCUTÂNEO  

 

Tempo de iniciação: A terapia dupla (metformina mais um segundo agente anti - hiperglicêmico) e a 

terapia tripla (metformina mais dois agentes anti - hiperglicêmicos) são recomendadas em pacientes que 

não atingem os objetivos glicêmicos após aproximadamente 3 meses com intervenção em estilo de vida e 

metformina em monoterapia ou terapia dupla. Não é dada preferência para o(s)agente(s) que deve(m) ser 

adicionado(s) à metformina (a escolha da droga deve ser individualizada com base nas características do 

paciente) 

 

- Recuperação de órgão cadavérico (ressuscitação hormonal) (off-label): 1 unidade por hora ENDOVENOSO 

infusão contínua (dose mínima) para manter a glicemia de 120 - 180 miligramas por decilitro ou 20 unidades em 
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ENDOVENOSO direto (após um bolus de glicose 25 gramas) administrada ao doador com morte encefálica que se 

encontra hemodinamicamente instável necessitando de suporte vasopressor significativo 

 

- Cetoacidose diabética (off-label): 0,1 unidades por kg ENDOVENOSO direto, seguido por 0,1 - 0,14 unidade por 

kg por hora ENDOVENOSO infusão contínua(se nenhum não administrado a dose em ENDOVENOSO direto, 

administrar 0,14 unidade por kg por hora ENDOVENOSO contínua) 

 

Ajuste: se glicemia não diminuir pelo menos 10% na primeira hora, administre um bolus ENDOVENOSO de 

0,14 unidade por kg e continue com o regime anterior. Se glicemia não cair de 50 - 75 miligramas por 

decilitro na primeira hora, a dose de infusão contínua deve ser aumentada de hora em hora até que um 

declínio estável da glicose seja atingido. Quando atingir 200 miligramas por decilitro, reduza a dose para 

0,02 - 0,05 unidade por kg por hora ou alterar para insulina subcutânea de ação rápida 0,1 unidade por kg 

a cada 2 horas (administrar glicose para manter a glicemia entre 150 - 200 miligramas por decilitro até a 

resolução da cetoacidose) 

 

Transição da insulina ENDOVENOSA para subcutânea: após a resolução da cetoacidose diabética, manter a 

insulina ENDOVENOSA com a subcutânea até que o paciente seja capaz de comer e realizar a transição 

completa para um regime de insulina subcutânea. Recomenda-se uma sobreposição de aproximadamente 1 

- 2 horas entre a descontinuação da insulina ENDOVENOSA e a administração de insulina subcutânea para 

assegurar níveis adequados de insulina no plasma 

 

- Hipercalemia moderada a grave (off-label): 10 unidades de insulina regular misturada com 25 gramas de glicose 

(50 mililitros SG50%) infusão ENDOVENOSA administrada por 15 - 30 minutos ou, alternativamente, 10 

unidades de insulina regular ENDOVENOSO direto seguido por 50 mililitros de SG50% em 5 minutos (dose 

baseada no peso 0,1 unidade por kg; 10 unidades) também pode ser considerada para reduzir o risco de 

hipoglicemia 

 

- Estado hiperglicêmico hiperosmolar (off-label): 0,1 unidade por kg ENDOVENOSO direto, seguido por 0,1 - 0,14 

unidade por kg por hora infusão ENDOVENOSA  

 

Ajuste: se a glicemia não reduzir pelo menos 10% na primeira hora, administre um bolus ENDOVENOSO de 

0,14 unidade por kg e continue com o regime anterior. Se a glicemia não cair de 50 - 75 miligramas por 

decilitro na primeira hora, a dose de infusão de insulina deve ser aumentada a cada hora até que um 

declínio estável da glicose seja alcançado. Quando atingir 300 miligramas por decilitro, diminua a dose para 

0,02 - 0,05 unidade por kg por hora e administrar glicose para manter a glicemia entre 200 - 300 

miligramas por decilitro até que o paciente esteja mentalmente alerta 

 

Transição da insulina ENDOVENOSA para subcutânea: após a resolução do estado hiperglicêmico 

hiperosmolar, manter a insulina ENDOVENOSA com a subcutânea, até que o paciente consiga comer, para 

então alternar completamente para um regime de insulina SUBCUTÂNEO . Recomenda-se uma 

sobreposição de aproximadamente 1 - 2 horas entre a descontinuação da insulina ENDOVENOSA e a 

administração de insulina subcutânea para assegurar níveis adequados de insulina no plasma 

Ajuste renal:  

- ClCr 10 - 50 mililitros por minuto: 75% da dose normal 
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- ClCr menor que 10 mililitros por minuto: 50% da dose normal 

- Hemodiálise intermitente ou diálise peritoneal: devido ao grande peso molecular (6000 daltons), a insulina não é 

significativamente removida pela hemodiálise, assim dose suplementar não é necessária 

- Terapia de substituição renal: 75% da dose normal, dose suplementar não é necessária 

Tempo de administração:  

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição:  

 SUBCUTÂNEO : não diluída ou com outras insulinas 

 

Infusão ENDOVENOSO : SF0,9%, SG5%, SG10% 

Neonatal: 0,1 - 0,5 unidades por mililitro  

Pediatria: 0,1 - 1 unidade por mililitro  

Adulto: 1 unidade por mililitro  

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 

 Após diluição: 24 horas 24 horas 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

- Conserar sob refrigeração, permitindo que a solução atinge 

temperatura ambiente antes do uso 

- Ao misturar insulina regular com outras preparações de insulina, a 

insulina regular deve ser introduzida na seringa primeiro 

- Após aberto, válido por 6 semanas 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: dantroleno, diazepam, difenidramina, cetamina, micafungina, fenitoína, 

piperacilina - tazobactam, polimixicina B, propranolol, rocurônio, sulfametoxazol-trimetoprima 

Reações adversas: edema periférico, hipoglicemia, hipocalemia, ganho de peso, reação de sensibilidade 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 
Monitorização: glicemia, eletrólitos, HbA1c, sinais vitais, gasometria arterial, hemograma, uranálise, função renal, 

status neurológico, nível de consciência 

Observações: 

- Administrar 30 - 60 minutos antes das refeições 

- Quando por via subcutânea, administrar nas coxas, braços, nádegas ou abdômen, realizando rodízio 

- Se possível, não administrar misturas de formulações de insulina por via ENDOVENOSA 

- Durante infusão ENDOVENOSA contínua há perda de insulina por adsorção em recipientes e tubos de plástico 

(PVC, polietileno, poliolefina, polipropileno), para minimizar a adsorção de insulina lave o equipo com um volume 

inicial de 20 mililitros da solução de insulina e sempre que um novo conjunto de tubos for adicionado à infusão 

- Medicamento incluso nos critérios de Beers, não recomendado quando ≥65 anos 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Up to Date. Insulin Regular: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 27 de 

setembro de 2018 

2. Dynamed. Insulin Regular: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - 

f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 27 de setembro de 2018 

3. Lexicomp Insulin Regular: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 27 de setembro 

de 2018 

4. INSUNORM®RInsulina humana (derivada de DNA recombinante). Responsável técnico: Dra. Viviane L. Santiago Ferreira CRF - ES nº 

5139. Aspen Pharma Indústria Farmacêutica Ltda. 
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INVANZ® 

Princípio ativo: Ertapeném sódico 

Classe terapêutica: carbapenêmico, anti-infeccioso 

Apresentação: pó liofilizado para solução injetável - 1 grama 

 Via e formas de administração: ENDOVENOSO ou intramuscular 

Posologia: contém aproximadamente 137 miligramas de sódio (aproximadamente 6 mEq) por cada grama 

 

Pediatria:a terapia ENDOVENOSA pode ser administrada por até 14 dias eintramuscular por até 7 dias 

 

- Infecções severas por infecção intra - abdominal, complicada por infecções pélvicas agudas por pneumonia 

adquirida na comunidade por infecção de pele e suas estruturas por infecção urinária incluindo pielonefrite: 

 

Lactente e criança: 15 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR duas vezes ao 

dia; máx.: 500 miligramas por dose 

 

Adolescente: 1.000 miligramas ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR uma vez ao dia 

 

Adulto: 

- Infecção intra- abdominal por osteomelite por infecção pélvica por pneumonia adquirida na comunidade por 

infecção de pele e suas estruturas por infecção de prótese por infecção urinária incluindo pielonefrite: 1 grama 

ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR uma vez ao dia 

Ajuste renal:  

- ClCr ≤30 mililitros por minuto por 1,73 m² (insuficiência renal aguda ou crônica): 500 miligramas por dia 

 

- Hemodiálise: se dose diária for administrada dentro de 6 horas antes da hemodiálise, uma dose suplementar de 

150 miligramas é necessária 

 Tempo de administração: Infusão ENDOVENOSO ≥30 minutos 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição:  

Intramuscular: reconstituir o frasco de 1 grama com 3,2 mililitros de 

solução lidocaína 1% (sem epinefrina) (C.: 280 miligramas por 

mililitro) 

Administrar em até 1 hora após reconstituição 

 

ENDOVENOSA: reconstituir o frasco de 1 grama com 10 mililitros de 

SF0,9% 

ou água para injeção com seringa de agulha de calibre 21 ou menor 

diâmetro (C.: 100 miligramas por mililitro) 

 

Diluição: SF0,9%: 

Pediatria: (C.: ≤20 miligramas por mililitro) 

 

Adulto: (C.: 2 - 20 miligramas por mililitro) 
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Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: 6 horas 24 horas 

 Após diluição: 6 horas 24 horas 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

- Agitar bem para garantir a total reconstituição 

- Após retirada da geladeira, a solução reconstituída para infusão 

ENDOVENOSA deve ser utilizada em até 4 horas 

- Não congelar 

- Medicamento incompatível com soluções glicerinadas 

- Quando via intramuscular administrar profundamente numa grande 

massa muscular, como o glúteo máximo ou parte lateral da coxa, 

evitando vaso sanguíneo 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: amiodarona, anfotericina B convencional, caspofungina, dantroleno, diazepam, 

dobutamina, doxorubicina, midazolam, ondansetrona, fenitoína, prometazina, tiopental, verapamil 

Reações adversas: diarreia, cefaleia, vômito, náusea, reações de hipersensibilidade 

Interações medicamentosas:  

Monitorização: função renal, função hepática, avaliação neurológica 

Observações: 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Up to Date. Ertapenem: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 27 de setembro 

de 2018 

2. Dynamed. Ertapenem: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 27 de setembro de 2018 

3. Lexicomp Ertapenem: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 27 de setembro de 

2018 

4. INVANZ®. Ertapenem. Responsável técnico: Fernando C. Lemos – CRF - SP nº 16.243. Merck Sharp & Dohme Farmacêutica Ltda.
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IPSILON® 

Princípio ativo: Ácido épsilon - aminocapróico 

Classe terapêutica: agente hemostático, anti - fibrinolítico 

Apresentação: solução injetável - 200 miligramas por mililitro (20 mililitros) 

Via e formas de administração: ENDOVENOSA 

Posologia:  

 

Neonatal: 

- Prevenção de sangramento associada à oxigenação por membrana extracorpórea em pacientes com alto risco de 

sangramento: 100 miligramas por kg ENDOVENOSO antes ou imediatamente após a canulação, seguido por 25 - 

30 miligramas por kg por hora por até 72 horas 

 

- Prevenção do sangramento perioperatório associado à cirurgia cardíaca: 75 miligramas por kg ENDOVENOSO 

administrados no início e no final da circulação extracorpórea, juntamente com 75 miligramas por 100 mililitros 

adicionados ao fluido de injeção para circulação extracorpórea 

 

Pediatria: 

- Controle do sangramento da mucosa na trombocitopenia por disfunção plaquetária (lactente, criança e 

adolescente): 50 - 100 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 6 horas; máx.: 24 gramas por dia 

 

- Prevenção de sangramento associado à oxigenação por membrana extracorpórea, pacientes com alto risco de 

sangramento (lactente, criança e adolescente): 100 miligramas por kg ENDOVENOSO antes ou imediatamente após 

a canulação, seguido por 25 - 30 miligramas por kg por hora por até 72 horas 

 

- Prevenção do sangramento perioperatório associado à cirurgia cardíaca: 

 

Lactente e criança menor que 2 anos: 75 miligramas por kg ENDOVENOSO no início e no final da circulação 

extracorpórea e 75 miligramas por 100 mililitros foram adicionados ao fluido de injeção para circulação 

exrtacorpórea 

 

Criança ≥2 anos e adolescente: 100 miligramas por kg ENDOVENOSO após indução, durante o início da 

bomba de circulação extracorpórea, e durante o desmameem um total de 3 doses 

 

Adulto: 

- Hemorragia aguda: dose de ataque 4 - 5 gramas ENDOVENOSO na primeira hora, seguido de 1 grama por hora 

por 8 horas ou até sangramento controlado; máx.: 30 gramas por dia 

 

- Controle de sangramento com trombocitopenia grave (off-label)  

Dose inicial: 100 miligramas por kg ENDOVENOSO durante 30 a 60 minutos; máx.: 5 gramas por dose 

 

Manutenção: 1 - 4 grama ENDOVENOSO a cada 4 - 8 horas ou 1 grama por hora; máx.: 24 gramas por dia. 

Dados adicionais podem ser necessários para definir melhor o papel do ácido aminocapróico no tratamento 

desta condição 
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- Controle do sangramento refratário associado à oxigenação por membrana extracorpórea (off-label): dose de 

ataque de 4 - 5 gramas, seguido com uma infusão de 1 - 1,25 grama por hora até sangramento controlado 

 

- Hemorragia intracraniana associada a trombolíticos (ativador de plasminogênio) (off-label): 4 - 5 gramas 

ENDOVENOSO (como alternativa ao crioprecipitado), verificar os níveis de fibrinogênio após a administração, se o 

fibrinogênio menor que 150 miligramas por decilitro, crioprecipitado é recomendado 

Ajuste renal: pode se acumular em pacientes com função renal diminuída, recomendado doses reduzidas. Quando 

usado durante a circulação extracorpórea, uma dose de carga normal ou ligeiramente reduzida a uma taxa de 

infusão contínua de 5 miligramas por kg por hora tem sido recomendada 

 Tempo de administração:  

 INFUSÃO ENDOVENOSO : 15 - 60 minutos 

 ENDOVENOSO INFUSÃO CONTÍNUA: não exceder 50 miligramas por minuto 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição: SF0,9%, SG5%, RL - (C.: 10 - 100 miligramas por mililitro) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 

 Após diluição: - - 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

 - Não administrar o medicamento não diluído ou de forma rápida 

devido a possível hipotensão, bradicardia e arritmia 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: aciclovir, amiodarona, caspofungina, clorpromazina, ciprofloxacino, daurubicina, 

diazepam, filgrastim, ganciclovir, midazolam, micofenolato de mofetila, fenitoína, tiopental 

Reações adversas: alteração do ritmo cardíaco, reação de hipersensibilidade, trombose 

Interações medicamentosas: complexo coagulante anti - inibidor, complexo fator IX 

Monitorização: função renal, frequência cardíaca e pressão arterial 

Observações: 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Up to Date. Aminocaproic acid: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 27 de 

setembro de 2018 

2. Dynamed. Aminocaproic acid: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - 

f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 27 de setembro de 2018 

3. Lexicomp Aminocaproic Acid: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 27 de 

setembro de 201 

4. IPSILON®. Ácido épsilon - aminocapróico. Responsável técnico: Dra. Ana Luísa Coimbra de Almeida — CRF por RJ nº 13.227. Zydus 

Nikkho Farmacêutica Ltda. 
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ISONIAZIDA 

Princípio ativo: Isonizida  

Classe terapêutica: tuberculostático, anti-infeccioso 

Apresentação: comprimido - 100 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria: 

- Tuberculose, tratamento (excluindo meningite): 

 

Lactente, criança e adolescente menor que 15 anos, ≤40 kg: 10 - 15 miligramas por kg VIA ORAL uma vez 

ao dia; máx.: 300 miligramas por dose 

 

Criança e adolescente menor que 15 anos, maior que 40 kg ou adolescente maior que 15 anos: 5 

miligramas por kg VIA ORAL uma vez dia 

 

- Infecção latente por tuberculose: 

 

Lactente e criança: 

HIV-negativo: 10 - 20 miligramas por kg por dose VIA ORAL uma vez ao dia; máx.: 300 miligramas 

por dose ou 20 - 40 miligramas por kg por dose VIA ORAL duas vezes por semana como 

administração observada; máx.: 900 miligramas por dose (duração do tratamento: 9 meses, 270 

doses diárias ou 76 doses duas vezes por semana) 

 

HIV-positivo: 10 - 15 miligramas por kg por dose VIA ORAL uma vez ao dia; máx.: 300 miligramas 

por dose ou 20 - 40 miligramas por kg por dose VIA ORAL duas vezes por semana como 

administração observada; máx.: 900 miligramas por dose (duração do tratamento: 9 meses) 

 

Adolescente: 

HIV-negativo: 10 - 20 miligramas por kg por dose VIA ORAL uma vez ao dia; máx.: 300 miligramas 

por dose ou 20 - 40 miligramas por kg por dose VIA ORAL duas vezes; máx.: 900 miligramas por 

dose (duração do tratamento: 9 meses) 

 

HIV-positivo: 300 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia ou 900 miligramas VIA ORAL duas vezes 

por semana como administração observada; máx.: 900 miligramas por dose (duração do 

tratamento: 9 meses) 

Adulto: 

- Tuberculose, tratamento (excluindo meningite): 

 

 

 

 

 

Peso corporal do paciente Dose única diária 

20 - 35 kg 2 comprimidos ao dia 

36 - 50 kg 2 - 3 comprimidos ao dia 

Maior que 50 kg 3 comprimidos ao dia 
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- Infecção latente por tuberculose:  

 

HIV-negativo: 5 miligramas por kg VIA ORAL uma vez ao dia; máx.: 300 miligramas por dose por 6 ou 9 

meses ou 15 miligramas por kg VIA ORAL duas vezes por semana; máx.: 900 miligramas por dose) 

durante 6 ou 9 meses 

 

HIV-positivo: 5 miligramas por kg VIA ORAL uma vez ao dia; máx.: 300 miligramas por dose) por 9 meses 

ou 15 miligramas por kg VIA ORAL duas vezes por semana; máx.: 900 miligramas por dose) durante 9 

meses 

Ajuste renal:  

- ClCr menor que 30 mililitros por minuto: 300 miligramas uma vez ao dia ou 900 miligramas administrados três 

vezes por semana 

 

- Hemodiálise intermitente: administrar dose após sessão (dialisável 50 - 100%) 

Reações adversas: neurite periférica, hepatotoxicidade, diarreia, náusea, vômitos, dor gástrica 

Interações medicamentosas:  

Monitorização: função hepática, sinais e sintomas da doença 

Observações: 

- Administrar com o estômago vazio (1 hora antes ou 2 horas após as refeições com água) 

- Se não possível engolir os comprimidos, pode esmagá-los e misturar líquido  

- A fim de assegurar a cura do paciente e evitar o desenvolvimento de resistência aos fármacos é importante 

ressaltar a necessidade de uso por todo o tempo definido para a fase intensiva (2 meses para o esquema básico). 

Também é importante destacar a necessidade de continuação com a fase de manutenção (4 meses para o 

esquema básico) com os medicamentos isoniazida e rifampicina 

- Hepatite grave e às vezes fatal pode ocorrer com isoniazida; concentrações aumentadas de transaminase 

geralmente ocorrem nos primeiros meses de tratamento, embora possam se desenvolver mesmo após muitos 

meses de tratamento 

- Risco potencial na gravidez (categoria C): pode ser administrado nas doses habituais para gestantes e está 

recomendado o uso de piridoxina (vitamina B6) durante a gestação pelo risco de toxicidade neurológica no recém – 

nascido 

- Uso criterioso durante a amamentação; excretada para o leite materno em quantidades significativas, embora 

não haja relatos de efeitos adversos. Observar sinais de neurite periférica e hepatite no lactente 

1. Up to Date. Isoniazid: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 28 de setembro de 

2018 

2. Dynamed. Isoniazid: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 28 de setembro de 2018 

3. Lexicomp Isoniazid: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 28 de setembro de 2018 

4. BRASIL. Manual de recomendações para o controle da tuberculose no Brasil. Brasília, 2011 
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ISONIAZIDA mais RIFAMPICINA 

Princípio ativo: Isonizida e rifampicina 

Classe terapêutica: tuberculostático, anti-infeccioso 

Apresentação: cápsula - 75 miligramas e 150 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria: 

- Tuberculose: 

 

Menor que 20 kg: não adequado,uma vez que os ajustes necessários de dose não podem ser feitos 

 

20 - 30 kg: 2 comprimidos VIA ORAL uma vez ao dia 

 

Adulto: 

 

 

 

Peso corporal do paciente Dose única diária Duração do esquema básico 

20 - 35 kg 2 comprimidos ao dia 

4 meses 36 - 50 kg 3 comprimidos ao dia 

Maior que 50 kg 4 comprimidos ao dia 

Ajuste renal:  

- ClCr 10 - 50 mililitros por minunto: ajuste de 75 - 100% da dose 

 

- ClCr menor que 10 mililitros por minuto: ajuste de 50% dose 

 

Ajuste hepático: contraindicado para paciente com doença hepática prévia e cirrose 

Reações adversas: náusea, vômito, dor abdominal, suor por urina de cor avermelhada, prurido ou exantema 

leve, dor articular, neuropatia periférica, cefaleia, ansiedade, euforia, insônia, hepatotoxicidade 

Interações medicamentosas: apixabana, atazanavir, clozapina, dabigatrana, darunavir, diltiazem, edoxabana, 

etravirina, itraconazol, lopinavir, micofenolato, nifedipino, omeprazol, praziquantel, ritonavir, rivaroxabana, 

saquinavir, soosbuvir, tenofovir, ticagrelor, vincristina, voriconazol, zolpidem 

Monitorização: função hepática, sinais e sintomas da doença, baciloscopia 

Observações: 

- Administrar com o estômago vazio (1 hora antes ou 2 horas após as refeições com água) 

- Contraindicado para paciente menor que 20 kg 

- A fim de assegurar a cura do paciente e evitar o desenvolvimento de resistência aos fármacos é importante 

ressaltar a necessidade de uso por todo o tempo definido para a fase intensiva (2 meses para o esquema básico). 

Também é importante destacar a necessidade de continuação com a fase de manutenção (4 meses para o 

esquema básico) com os medicamentos isoniazida e rifampicina 

- Hepatite grave e às vezes fatal pode ocorrer com isoniazida; concentrações aumentadas de transaminase 

geralmente ocorrem nos primeiros meses de tratamento, embora possam se desenvolver mesmo após muitos 

meses de tratamento 

- Risco potencial na gravidez (categoria C): pode ser administrado nas doses habituais para gestantes e está 
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recomendado o uso de piridoxina (vitamina B6) durante a gestação pelo risco de toxicidade neurológica no recém – 

nascido 

- Uso criterioso durante a amamentação; excretada para o leite materno em quantidades significativas, embora 

não haja relatos de efeitos adversos. Observar sinais de neurite periférica e hepatite no lactente 

1. Up to Date. Rifampicin [Rifampin] and Isoniazid: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . 

Acesso em: 28 de setembro de 2018 

2. Dynamed. Rifampicin [Rifampin] and Isoniazid: EBSCO, 2018. Disponível em: 

http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess 

miligramasr03. Acesso em: 28 de setembro de 2018 

3. Lexicomp Rifampicin [Rifampin] and Isoniazid: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso 

em: 28 de setembro de 2018 

4. Isoniazida erifampicina (150 miligramas mais 300 miligramas).Responsável técnico Rodrigo Fonseca da Silva Ramos - CRF - RJ 10015. 

Fundação oswaldo cruz por Farmanguinhos 

5. BRASIL. Manual de recomendações para o controle da tuberculose no Brasil. Brasília, 2011 
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ISORDIL® 

Princípio ativo: Dinitrato de isossorbida 

Classe terapêutica: vasodilatador, anti - anginoso 

Apresentação, via e forma de administração: 

ISORDIL®: comprimido - 10 miligramas; via oral  

ISORDIL®: comprimido sublingual - 5 miligramas; via sublingual 

Posologia:  

 

Adulto: 

- Angina pectoris, profilaxia:  

 

Dose inicial: 5 - 20 miligramas VIA ORAL 2 - 3 vezes ao dia, dose de manutenção 5 - 80 miligramas 2 - 3 

vezes ao dia; máx.: 160 miligramas por dia 

 

ou  

 

5 - 10 miligramas SUBLINGUAL a cada 2 - 4 horas, pode suplementar com 5 - 10 miligramas antes de 

atividades que podem provocar um episódio de angina 

 

- Insuficiência cardíaca: dose inicial 20 - 30 miligramas VIA ORAL 3 - 4 vezes ao dia; máx.: 240 miligramas por dia 

em dose fracionada  

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste ou dose suplementar 

Reações adversas: xerostomia (sublingual), hipotensão, cefaleia, fotosensibilidade, bradicardia, taquiarritmia 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 
Monitorização: pressão arterial, frequência cardíaca 

Observações: 

- Não mastigue ou esmague comprimidos sublinguais 

- Permitir intervalo livre de nitrato ≥14 horas (apresentação comprimido, via oral ), quando duas vezes ao dia, 

considere administrar às 8 da manhã e 1 da tarde epara uma dosagem de 3 vezes ao dia, considere 8:00, 13:00 e 

18:00 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Micromedex. Isosorbide Dinitrate: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 28 de setembro de 2018 

2. Up to Date. Isosorbide Dinitrate: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 28 de 

setembro de 2018 

3. Dynamed. Isosorbide Dinitrate: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 

- f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 28 de setembro de 2018 

4. Lexicomp Isosorbide Dinitrate: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 28 de 

setembro de 2018 

5. ISORDIL®Dinitrato de isossorbida. Responsável técnico: Dr. Adriano Pinheiro Coelho – CRF - SP n° 22.883. EMS SIGMA PHARMA LTDA. 
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KANAKION® 

Princípio ativo: Fitomenadiona (vitamina K1) 

Classe terapêutica: vitamina 

Apresentação: solução injetável - 10 miligramas por mililitro (1 mililitro) 

 Via e formas de administração: endovenoso, intramuscular ou oral 

Posologia:  

 

Neonatal: 

- Sangramento por deficiência de vitamina K: 

 

Profilaxia: administrar dentro de 1 hora após o nascimento 

 

Neonato pré - termo: dose ótima não estabelecida 

Menor que 1.000 gramas: 0,3 - 0,5 miligrama por kg INTRAMUSCULAR  

 

≥1.000 gramas: 0,5 - 1 miligrama INTRAMUSCULAR  

 

Recém - nascido a termo: 0,5 - 1 miligrama INTRAMUSCULAR  

 

Dosagem alternativa (idade gestacional menor que 32 semanas): 0,2 miligrama INTRAMUSCULAR, 

podendo repetir a dose a partir do tempo prolongado de protrombina ou sinais clínicos de sangramento 

 

Tratamento: 1 - 2 miligramas por dia INTRAMUSCULAR  

 

Pediatria: 

- Deficiência, prevenção e suplementação de vitamina K: 

 

Atresia biliar (lactente de 1-6 meses): Nota: A dose e a via são determinadas pelo valor do RNI:  

 

RNI maior que 1,2-1,5: 2,5 miligramas uma vez ao dia por VIA ORAL 

 

RNI maior que 1,5-1,8: dose inicial 2-5 miligrama INTRAMUSCULAR uma vez, seguidos de 2,5 miligramas 

uma vez ao dia por VIA ORAL 

 

RNI maior que 1,8: dose inicial 2-5 miligramas INTRAMUSCULAR uma vez, seguidos de 5 miligramas uma 

vez ao dia por VIA ORAL 

 

Colestase (lactente, criança e adolescente): 2,4-15 miligrama por dia VIA ORAL 

 

Fibrose Cística (lactente, criança e adolescente): 0,3-0,5 miligrama por dia VIA ORAL 

 

Doença do fígado (lactente, criança e adolescente):  2,5-5 miligramas por dia VIA ORAL 
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- Reversão de antagonistas da vitamina K (lactente, criança e adolescente): 

 

Dosagem baseada no peso (de preferência): 0,03 miligrama por kg  por dose ENDOVENOSO para RNI 

excessivamente prolongado (maior que 8, sem evidência de sangramento)  

 

Dosagem alternativa ou dosagem fixa: pacientes pediátricos menores devem receber doses no limite inferior da 

faixa de dosagem; doses excessivas podem causar resistência à varfarina 

 

Sem sangramento, reversão rápida necessária, o paciente necessitará de terapia anticoagulante oral 

adicional: 0,5-2 miligramas ENDOVENOSO 

 

Sem sangramento, reversão rápida necessária, o paciente não necessitará de terapia anticoagulante oral 

adicional: 2-5 miligramas ENDOVENOSO 

 

Hemorragia significativa, sem risco de vida: 0,5-2 miligramas ENDOVENOSO 

 

Hemorragia significativa, com risco de vida: 5 miligramas ENDOVENOSO 

 

Adulto: 

- Deficiência de protrombina induzida por anticoagulantes (causada por derivados de cumarina): 

 

Faixa de dosagem usual: 

 

ORAL: dose inicial 2,5-10 miligramas (raramente até 25-50 miligramas) em dose única. Pode repetir em 12-48 

horas, conforme necessário 

 

SUBCUTÂNEO ou ENDOVENOSO: dose inicial 2,5-10 miligramas (raramente até 25-50 miligramas) em dose 

única. Monitorando o RNI após 6 a 8 horas e repita a dose, conforme necessário 

 

Dosagem baseada em RNI e sangramento: 

 

Se RNI acima do intervalo terapêutico para maior que 4,5 (sem evidência de hemorragia): reduza ou 

suspenda a dose seguinte de varfarina e monitorize; quando o RNI se aproxima do intervalo desejado, retome a 

dosagem de varfarina com uma dose menor 

 

Se RNI 4,5-10 (sem evidência de sangramento): as diretrizes de 2012 da American College of Chest 

Physicians não recomendam a administração rotineira de fitonadiona  nesse cenário. Se não existir fatores de risco 

para sangramento, omiti-se a(s) dose(s) seguinte(s), monitorizassem RNI com maior frequência e retomassem 

com uma dose de varfarina adequadamente ajustada; pode considerar a administração de vitamina K por VIA 

ORAL de 1-2,5 microgramas, caso existam outros fatores de risco de sangramento 

 

Se RNI maior que 10 (sem evidência de sangramento): recomenda-se a administração oral de vitamina 

2,5-5 miligramas ou 0,5-1 miligrama ENDOVENOSO de vitamina K, aguardar que o RNI diminua em 24-48 horas, 

mantendo a monitorização e administrar novamente conforme necessário; retomar a varfarina a uma dose 
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adequadamente ajustada quando o RNI estiver na faixa desejada 

 

Se a hemorragia menor em qualquer elevação RNI: suspenda a varfarina, administre vitamina K por VIA 

ORAL 2,5-5 miligramas, monitorando o RNI com maior frequência, podendo repetir a dose após 24 horas se a 

correção do RNI for incompleta; retomar a varfarina a uma dose adequadamente ajustada quando o RNI estiver na 

faixa desejada 

 

Se sangramento importante em qualquer elevação de RNI: recomenda-se a administração de concentrado 

de complexo de protrombina e vitamina K ENDOVENOSA 5-10 miligramas 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Tempo de administração: após a diluição, infundir lentamente 

Pediatria: 15 - 30 minutos 

Adulto: ≥20 minutos em BIC; taxa máxima 1 miligrama por minuto 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição: SF0,9%, SG5% - 50 mililitros 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 

 Após diluição: - - 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

- Obrigatório diluição anteriormente o uso ENDOVENOSO devido risco 

de reação anafilactóide 

- Fotossensível 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados:  

Reações adversas: reação de hipersensibilidade,  

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: tempo de protrombina, RNI, sinais e sintomas de sangramento 

Observações: 

- A via oral é mais eficaz que a via subcutânea no tratamento de pacientes sem sangramento com coagulopatia 

associada à varfarina. A via ENDOVENOSA também é opção em pacientes sem sangramento e deve ser usada em 

pacientes com sangramento importante. A via intramuscular deve ser evitada devido ao risco de formação de 

hematomas 

- O uso de altas doses de vitamina K (por exemplo, 10-15 miligramas) pode causar resistência à varfarina por ≥1 

semana. Durante este período, a enoxaparina ou a heparina não fracionada podem ser administradas até que o 

RNI atinja a faixa alvo 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Phytomenadione [Phytonadione]: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 28 de setembro de 2018 

2. Up to Date. Phytomenadione: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 28 de 

setembro de 2018 

3. Dynamed. Phytomenadione [Phytonadione]: EBSCO, 2018. Disponível em: 

http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess 

miligramasr03. Acesso em: 28 de setembro de 2018 

4. Lexicomp Phytomenadione [Phytonadione]: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 

28 de setembro de 2018 

5. KANAKION®Fitomenadiona. Responsável técnico: Tatiana Tsiomis Díaz - CRF-RJ nº 6942. Roche Químicos e Farmacêuticos S.A. 
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KAVIT® 

Princípio ativo: Fitomenadiona (vitamina K1) 

Classe terapêutica: vitamiana 

Apresentação: solução injetável - 10 miligramas por mililitro (1 mililitro) 

Via e formas de administração: intramuscular (preferível) ou ENDOVENOSO* (restrito) 

Posologia:  

 

Neonatal: 

- Sangramento por deficiência de vitamina K: 

 

Profilaxia: administrar dentro de 1 hora após o nascimento 

 

Neonato pré - termo: dose ótima não estabelecida 

Menor que 1.000 gramas: 0,3 - 0,5 miligrama por kg INTRAMUSCULAR  

≥1.000 gramas: 0,5 - 1 miligrama INTRAMUSCULAR  

 

Recém - nascido a termo: 0,5 - 1 miligrama INTRAMUSCULAR  

 

Dosagem alternativa (idade gestacional menor que 32 semanas): 0,2 miligrama INTRAMUSCULAR, 

podendo repetir a dose a partir do tempo prolongado de protrombina ou sinais clínicos de sangramento 

 

Tratamento: 1 - 2 miligramas por dia INTRAMUSCULAR  

 

Pediatria: 

- Deficiência, prevenção e suplementação de vitamina K (Específicos de doença): dose inicial 2 - 5 miligramas 

INTRAMUSCULAR uma vez 

 

Adulto: 

- Hipoprotrombinemia induzida por anticoagulantes: 2,5 - 10 miligramas INTRAMUSCULAR; máx.: 25 miligramas 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

 Tempo de administração:  

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição: SF0,9%, SG5% - 50 mililitros 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 

 Após diluição: - - 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

- Obrigatório diluição anteriormente o uso ENDOVENOSO devido risco 

de reação anafilactóide 

- Fotossensível 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados:  
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Reações adversas: reação de hipersensibilidade,  

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: tempo de protrombina, RNI, sinais e sintomas de sangramento 

Observações: 

- USO ENDOVENOSO RESTRITO: risco de choque anafilático após administração ENDOVENOSA.  

Graves reações de hipersensibilidade ou anafilaxia, incluindo fatalidades, têm ocorrido durante (inclusive na 

primeira vez de uso) ou logo após a administração por via ENDOVENOSA, mesmo quando precauções 

foram tomadas quanto à diluição e a rápida infusão do produto. Entretanto, a via ENDOVENOSA deve ser 

restrita a situações em que outras vias não forem praticáveis e os sérios riscos envolvidos forem 

considerados justificáveis 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Phytomenadione [Phytonadione]: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 28 de setembro de 2018 

2. Up to Date. Acarbose: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 28 de setembro de 

2018 

3. Dynamed. Phytomenadione [Phytonadione]: EBSCO, 2018. Disponível em: 

http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess 

miligramasr03. Acesso em: 28 de setembro de 2018 

4. Lexicomp Phytomenadione [Phytonadione]: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 

28 de setembro de 2018 

5. KEVIT®Fitomenadiona. Responsável técnico: Dr. José Carlos Módolo - CRF - SP N.º 10.446. Cristália - Produtos Químicos 

Farmacêuticos Ltda. 
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KEFAZOL® 

Princípio ativo: Cefazolina sódica 

Classe terapêutica: cefalosporina de 1ª geração, anti-infeccioso 

Apresentação: pó liofilizado para solução injetável - 1 grama 

Via e formas de administração: intramuscular ou ENDOVENOSO 

Posologia: contém 48,3 miligramas de sódio por grama de cefazolina 

 

Neonatal: 

- Dosagem geral, infecção suscetível: 

 

≤2 kg: 25 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR a cada 12 horas 

 

Maior que 2 kg: 

≤7 dias: 25 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR a cada 12 horas 

 

8 - 60 dias: 25 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR a cada 8 horas 

 

- Profilaxia cirúrgica (idade pós - natal maior que 72 horas): 30 miligramas por kg ENDOVENOSO ; administrar 60 

minutos antes do procedimento 

 

Pediatria: 

- Dosagem geral, infecção suscetível (lactente, criança e adolescente): 

 

Infecções leves a moderadas: 25 - 50 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR 

doses fracionadas a cada 8 horas; máx.: 1.000 miligramas por dose 

 

Infecções graves: 100 - 150 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR em dose 

fracionada a cada 8 horas; máx.: 2.000 miligramas por dose 

 

- Profilaxia cirúrgica (criança e adolescente): 50-75 miligramas por kg 60 minutos antes do procedimento; máx.: 

2.000 miligramas por dose 

 

Adulto: 

- Dosagem usual: 500 - 2.000 miligramas ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR a cada 6 - 8 horas, dependendo 

da gravidade da infecção; máx.: 12 gramas por dia 

Ajuste renal:  

Pediatria: lactente maior que 1 mês, criança e 

adolescente: 

 

Após a dose de ataque inicial, modifique a dose com 

base no grau de comprometimento renal: 

 

- ClCr 40 - 70 mililitros por minuto: 60% da dose diária 

Adulto: 

 

- ClCr 35 - 54 mililitros por minuto: dose total em 

intervalos de ≥8 horas 

 

- ClCr 11 - 34 mililitros por minuto: 50% da dose 

habitual a cada 12 horas 
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habitual fracionada a cada 12 horas 

 

- ClCr 20 - 40 mililitros por minuto: 25% da dose diária 

habitual fracionada a cada 12 horas 

 

- ClCr 5 - 20 mililitros por minuto: 10% da dose diária 

habitual administrada a cada 24 horas 

 

- Hemodiálise intermitente: 25 miligramas por kg por 

dose a cada 24 horas 

 

- Diálise peritoneal: 25 miligramas por kg por dose a 

cada 24 horas 

 

- Terapia de substituição renal: 25 miligramas por kg por 

dose a cada 8 horas 

 

- ClCr ≤10 mililitros por minuto: 50% da dose habitual 

a cada 18 a 24 horas 

 

- Hemodiálise intermitente: após hemodiálise em dias 

de diálise (dialisável20 - 50%)  

*500 - 1.000 miligramas a cada 24 horas ou usar 1 - 2 

gramas a cada 48 - 72 horas  

*15 - 20 miligramas por kg; máx.: 2 gramas após 

diálise 3 vezes por semana 

*2 gramas após diálise se próxima diálise esperada em 

48 horas  

*3 gramas após diálise se a próxima diálise for 

esperada em 72 horas 

 

- Diálise peritoneal: 500 miligramas ENDOVENOSO a 

cada 12 horas 

 

- Terapia de substituição renal: dose de ataque de 2 

gramas seguida por 1 grama a cada 8 horas ou 2 

gramas a cada 12 horas 

 Tempo de administração: ENDOVENOSO direto 3 - 5 minutos; infusão ENDOVENOSA 10 - 60 minutos 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição (sofre expanção): 

- INTRAMUSCULAR : 1 grama em 2,5 mililitros, volume final 3,2 

mililitros, de água para injeção ou lidocaína 0,5% (C.: 312,5 

miligramas por mililitro) 

 

- ENDOVENOSO DIRETO: 1 grama em 10 mililitros de água para 

injeção, volume final 10,6 mililitros (C.: 94 miligramas por mililitro; 

C. máx.: 100 miligramas por mililitro e quando restrição hídrica 138 

miligramas por mililitro) 

 

Diluição: SF0,9%, SG5% - 50 - 100 mililitros (C.máx.: 20 

miligramas por mililitro) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: 24 horas 72 dias 

 Após diluição: 24 horas 72 dias 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

- Intramuscular: injeção profunda numa massa muscular grande 

- Soluções reconstituídas de cefazolina são amarelo claro a amarelo, 

recomendado proteção da luz tanto o pó quanto a solução 

reconstituída 

- Quando reconstituído com lidocaína 0,5% não pode ser 

administrado por via ENDOVENOSA 
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Este fármaco possui um número elevado de incompatibilidades, assim não se recomenda a mistura em 

mesma solução contendo outros medicamentos, nem administração em Y concomitante a outros 

fármacos 

Reações adversas: reação de hipersensibilidade, diarreia, eosinofilia, insuficiência renal, flebite 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: evolução do quadro, função renal, função hepática, hemograma, tempo de protrombina, sinais e 

sintomas de reação de hipersensibilidade (1ª dose), dejeções 

Observações: 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Cefazolin: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 28 de setembro de 2018 

2. Up to Date. Cefazolin: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 28 de setembro de 

2018 

3. Dynamed. Cefazolin: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 28 de setembro de 2018 

4. Lexicomp Cefazolin: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 28 de setembro de 

2018 

5. KEFAZOL®Cafazolina. Responsável técnico: Sidnei Bianchini Junior - CRF - SP nº 63.058. Antibióticos do Brasil Ltda. 
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KEFLEX®  
Princípio ativo: Cefalexina monoidratada 

Classe terapêutica: cefalosporina de 1ª geração, anti-infeccioso 

Apresentação:  

KEFLEX®: drágea - 500 miligramas 

KEFLEX® SUSPENSÃO: suspensão oral - 250 miligramas por 5 mililitros (100 mililitros) 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria: 

- Dose usual: 

 

Criança maior que 1 ano e adolescente menor que 15 anos: 25 - 100 miligramas por kg por dia VIA ORAL 

em dose fracionada a cada 6 - 8 horas; máx.: 4 gramas por dia 

 

Adolescente ≥15 anos: 250 - 1.000 miligramas VIA ORAL a cada 6 horas; máx.: 4 gramas por dia 

 

Adulto: 

- Dose usual: 250 - 1.000 miligramas VIA ORAL a cada 6 horas ou 500 miligramas a cada 12 horas; máx.: 4 

gramas por dia 

Ajuste renal:  

 

Pediatria: baseadas em doses de 25 - 50 miligramas 

por kg por dia, fracionadas a cada 6 horas 

 

- ClCr 30 - 50 mililitros por minuto por 1,73 m²: 5 - 10 

miligramas por kg por dose a cada 8 horas; máx.: 500 

miligramas por dose 

 

- ClCr 10 - 29 mililitros por minuto por 1,73 m²: 5 - 10 

miligramas por kg por dose a cada 12 horas; máx.: 500 

miligramas por dose 

 

- ClCr menor que 10 mililitros por minuto por 1,73 m²: 

5 - 10 miligramas por kg por dose a cada 24 horas; 

máx.: 500 miligramas por dose 

 

- Hemodiálise intermitente: 5 - 10 miligramas por kg 

por dose a cada 24 horas após a diálise; máx.: 500 

miligramas por dose 

 

- Diálise peritoneal: 5 - 10 miligramas por kg por dose a 

cada 24 horas; máx.: 500 miligramas por dose 

Adulto: 

 

- ClCr 30 - 59 mililitros por minuto: dose diária máxima 

recomendada de 1.000 miligramas por dia 

 

- ClCr 15 - 29 mililitros por minuto: 250 miligramas a 

cada 8 - 12 horas 

 

- ClCr 5 - 14 mililitros por minuto: 250 miligramas a 

cada 24 horas 

 

- ClCr 1 - 4 mililitros por minuto: 250 miligramas a cada 

48 - 60 horas 

 

- Hemodiálise intermitente: 250 - 500 miligramas a 

cada 12 - 24 horas (moderadamente dialisável 20 - 

50%), após a sessão de diálise 

 

- Diálise peritoneal: 250 - 500 miligramas a cada 12 - 

24 horas 



 

474 
 

Reações adversas: não foram encontradas reações adversas significativas 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: função renal, função hepática, hemograma, sinais e sintomas de reação de hipersensibilidade (1ª 

dose) 

Observações: 

- SUSPENSÃO ORAL: agitar bem antes do uso 

- Se o desconforto gastrointestinal, administrar com as refeições 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Cefalexin: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 28 de setembro de 2018 

2. Up to Date. Cefalexin: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 28 de setembro de 

2018 

3. Lexicomp Cefalexin: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 28 de setembro de 

2018 

4. KEFLEX®Cefalexima. Responsável técnico: Andrea de Souza Caliari - CRF por ES nº 6973. Antibióticos do Brasil Ltda. 
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KEFLIN® 

Princípio ativo: Cefalotina sódica 

Classe terapêutica: cefalosporina de 1ª geração, anti-infeccioso 

Apresentação: pó liofilizado para solução injetável - 1 grama 

 Via e formas de administração: intramuscular ou ENDOVENOSO 

Posologia: contém 2,8 mEq de sódio por grama 

 

Pediatria: 

- Dose usual: 

Lactente menor que 2 kg: 20 miligramas por kg ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR a cada 12 horas 

 

Criança maior que 2 kg e adolescente: 80 - 160 miligramas por kg ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR 

em dose fracionada a cada 4 a 6 horas 

 

- Profilaxia perioperatória: 

 

Criança: 20 - 30 miligramas por kg ENDOVENOSO iniciadas 30 minutos a 1 hora antes da cirurgia, 

podendo se repetir com base na duração do procedimento de 20 - 30 miligramas por kg no intraoperatório, 

seguido de 20 - 30 miligramas por kg a cada 6 horas por 24 - 72 horas após a cirurgia, dependendo da 

cirurgia 

 

Adolescente: dosagem em adultos 

 

Adulto: 

- Dose usual: 500 - 2.000 miligramas ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR a cada 4 - 6 horas, dependendo da 

gravidade da infecção; máx.: 12 gramas por dia 

 

- Profilaxia perioperatória: 2 gramas ENDOVENOSO 30 minutos a 1 hora antes da cirurgia, podendo repetir com 

base na duração do procedimento com 2 gramas no intraoperatório, seguido de 2 gramas a cada 6 horas por 24 - 

72 horas após a cirurgia, dependendo da cirurgia 

Ajuste renal: dose de ataque inicial 1 - 2 gramas 

 

- ClCr 50 - 80 mililitros por minuto: 2 gramas a cada 6 horas 

- ClCr 25 - menor que 50 mililitros por minuto: 1,5 gramas a cada 6 horas 

- ClCr 10 menor que 25 mililitros por minuto: 1 grama a cada 6 horas 

- ClCr 2 - 10 mililitros por minuto: 500 miligramas a cada 6 horas 

- ClCr menor que 2 mililitros por minuto: 500 miligramas a cada 8 horas 

 Tempo de administração: ENDOVENOSO direto 3 - 5 minutos; infusão ENDOVENOSA ≥30 minutos 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição:  

- INTRAMUSCULAR : 1 grama em 5 mililitros de água para injeção, 

com volume final de 5,7 mililitros (se o conteúdo do frasco não se 

dissolver completamente, adicione 0,5 mililitro e em temperatura 

ambiente, agite até dissolução) (C.: 175 miligramas por mililitro) 
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- ENDOVENOSO DIRETO: 1 grama em 10 mililitros de água para 

injeção, volume final 10,7 mililitros (93 miligramas por mililitro) 

 

Diluição: SF0,9%, SG5%, RL - 100 mililitros (C.: 9 miligramas por 

mililitro) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: 12 horas 96 horas 

 Após diluição: 
12 horas (INTRAMUSCULAR)  

24 horas (ENDOVENOSO) 
- 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

- INTRAMUSCULAR : injete profundo em massa muscular grande, 

como glúteo ou lateral coxa 

- Quando doses elevadas ( maior que 6 gramas por dia) ou longos 

períodos de uso (maior que 3 dias), para minimizar o risco de 

tromboflebite, recomenda-se a alternância de acesso, uso de agulhas 

pequenas acesso calibroso ou a adição de hidrocortisona à solução 

- Se a solução precipitar, pode ser novamente dissolvido aquecendo à 

temperatura ambiente e agitação constante 

- A solução pode escurecer(escurecer de incolor a amarelo - claro) à 

temperatura ambiente, sendo uma ligeira descoloração permitida 

Este fármaco possui um número elevado de incompatibilidades, assim não se recomenda a mistura em 

mesma solução contendo outros medicamentos, nem administração em Y concomitante a outros 

fármacos 

Reações adversas: reação de hipersensibilidade, colite pseudomembr anosa,dor, endurecimento do tecido, 

sensibilidade e elevação da temperatura (quando administração INTRAMUSCULAR ),  

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: hemograma, função renal 

Observações: 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Lexicomp Cephalothin: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 28 de setembro de 

2018 

2. Micromedex. Cephalothin: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 11 de dezembro de 2018 

3. KEFLIN®Cefalotina. Responsável técnico: Sidnei Bianchini Junior - CRF - SP nº 63.058. Antibióticos do Brasil Ltda. 
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KETAMIN® 

Princípio ativo: Cloridrato de dextrocetamina 

Classe terapêutica: anestésico geral 

Apresentação:  

KETAMIN®: solução injetável - 50 miligramas por mililitro (10 mililitros) 

KETAMIN® NP: solução injetável - 50 miligramas por mililitro (2 mililitros) 

Via e formas de administração: ENDOVENOSO ou intramuscular 

Posologia:  

 

Pediatria: 

- Indução da anestesia: 

 

Lactente ≥3 meses, criança e adolescente menor que 16 anos: 5 - 10 miligramas por kg 

INTRAMUSCULAR ou 1 - 3 miligramas por kg ENDOVENOSO direto 

 

Adolescente ≥16 anos: 6,5 - 13 miligramas por kg INTRAMUSCULAR ou 1 - 4,5 miligramas por kg 

ENDOVENOSO direto 

 

- Manutenção da anestesia (adolescente ≥16 anos): Pode administrar doses suplementares de metade da dose de 

indução completa, conforme necessário 

 

- Intubação endotraqueal (lactente, criança e adolescente): 1 - 2 miligramas por kg ENDOVENOSO direto como 

parte da sedação de seqüência rápida 

 

- Sedação/analgesia, pacientes graves (lactente ≥5 meses, criança e adolescente): dose inicial de 0,5-2 miligramas 

por kg ENDOVENOSO DIRETO, em seguida infusão 5-20 microgramas por kg minuto IV CONTÍNUO 

 

Adulto: 

- Indução anestésica: 1-4,5 miligramas por kg ENDOVENOSO direto ou 6,5-13 miligramas por kg 

INTRAMUSCULAR  

 

- Manutenção da anestesia: metade da dose total ENDOVENOSA administrada na indução anestésica ou 0,1 - 0,5 

miligrama por minuto ENDOVENOSO infusão contínua; máx.: 6 miligramas por minuto (15 - 90 microgramas 

por kg por minuto) 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

 Tempo de administração: ENDOVENOSO direto ≥ 1 minuto, ENDOVENOSO contínua 0,1 - 0,5 miligrama por kg 

por minuto 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição:  

- ENDOVENOSO DIRETO: (C. máx.: 50 miligramas por mililitro) 

- ENDOVENOSO INFUSÃO CONTÍNUA: SF0,9%, SG5% (C.: 1 - 2 

miligramas por mililitro) 
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Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 

 Após diluição: - 48 horas 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 
- Intramuscular: injetar em massa muscular grande profunda 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: aciclovir, ampicilina, barbitúricos, diazepam, furosemida, heparina, insulina 

regular, meropenem, fenitoína, fosfatos de potássio, bicabornato de sódio, sulfametoxazol-trimetoprima 

Reações adversas: alteração da pressão arterial, taquicardia, delírio, estado de sonho, excitação, alucinação e 

confusão; depressão respiratória ou aumento de pressão arterial (taxa de infusão elevada) 

Interações medicamentosas: bromoperidol, talidomida 

Monitorização: frequência cardíaca, pressão arterial, frequência respiratória, saturação O2, função cardíaca 

Observações: 

- Pode - se administrar atropina, escopolamina ou anti - sialogogos da indução e em intervalos apropriados para 

diminuir a hipersalivação 

- Contraindicado quando diagnóstico de esquizofrenia conhecido ou suspeita (mesmo se atualmente estável ou 

controlada com medicamentos) 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Ketamine: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 01 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Ketamine: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 01 de outubro de 

2018 

3. Lexicomp Ketamine: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 01 de outubro de 2018 

4. KETAMIN®dextrocetamina. Responsável técnico: Dr. José Carlos Módolo - CRF - SP N.º 10.446. Cristália Prod. Quím. Farm. Ltda. 
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KLARICID® 

Princípio ativo: Claritromicina 

Classe terapêutica: macrolídeo, anti-infeccioso 
Apresentação:  

KLARICID® UD: comprimidos de liberação prolongada - 500 miligramas 

KLARIDIC® SUSPENSÃO: grânulos para suspensão - 50 miligramas por mililitro (60 mililitros) 

KLARICID® IV: pó liofilizado para solução injetável - 500 miligramas 

Via e formas de administração:  

KLARICID® UD e KLARIDIC® SUSPENSÃO: oral 

KLARICID®: ENDOVENOSO 

Posologia:  

 

Pediatria: 

- Dosagem usual, infecção suscetível, infecção leve a moderada (lactente, criança e adolescente): 15 miligramas 

por kg por dia VIA ORAL em dose fracionada a cada 12 horas; máx.: 500 miligramas 

 

- Infecção por estreptococos do grupo A; febre reumática, prevenção primária e tratamento da amigdalofaringite 

estreptocócica (lactente, criança e adolescente): 15 miligramas por kg por dia VIA ORAL em dose fracionada a 

cada 12 horas por 10 dias; dose única máx.: 250 miligramas 

 

- Erradicação do Helicobacter pylori (criança e adolescente): 20 miligramas por kg por dia VIA ORAL em dose 

fracionada a cada 12 horas por 7 a 14 dias. Duração dependente do regime utilizado; dose única máx.: 500 

miligramas. Administrar como parte de regimes de combinação tripla ou quádrupla com amoxicilina e inibidor da 

bomba de prótons com ou sem metronidazol 

 

Adulto: 

- Dosagem usual: 250 - 500 miligramas VIA ORAL a cada 12 horas ou 1000 miligramas (dois comprimidos de 

liberação prolongada de 500 miligramas) VIA ORAL uma vez ao dia ou 500 miligramas ENDOVENOSO a cada 12 

horas 

Ajuste renal:  
 
Pediatria: baseadas nas doses 15 miligramas por 

kg por dia fracionada duas vezes por dia 

 

- TFG 10 - 29 mililitros por minuto por 1,73 m²: 4 

miligramas por kg por dose a cada 12 horas 

 

- TFG menor que 10 mililitros por minuto por 1,73 

m²: 4 miligramas por kg por dose uma vez ao dia 

 

- Hemodiálise intermitente: administrar após a 

sessão 4 miligramas por kg por dose uma vez ao 

dia 

 

- Diálise peritoneal: 4 miligramas por kg por dose 

Adulto: 

 
- ClCr menor que 30 mililitros por minuto: diminuir a dose em 
50% 
 
- Hemodiálise intermitente: administrar após a conclusão da 

sessão 
 

*Quando em combinação com atazanavir ou ritonavir: 
 
- ClCr 30 - 60 mililitros por minuto: diminuir a dose em 50% 
 
- ClCr menor que 30 mililitros por minuto: diminuir a dose em 
75% 
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uma vez ao dia 

Tempo de administração: ENDOVENOSO direto ≥ 60 minutos 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição : água para injeção - 10 mililitros (não usar outros 

diluentes) (C.: 50 miligramas por mililitro) 
 
Diluição: SF0,9%, SG5%, RL - 250 mililitros (C. máx.: 2 miligramas 
por mililitro) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  
(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  
(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: 24 horas 48 horas 

 Após diluição: 6 horas 48 horas 

Recomendações específicas para o 
preparo e armazenamento: 

 - KLARICID® SUSPENSÃO: agitar bem antes do uso; não refrigerar e 

usar até 14 dias após reconstituição 

 - KLARICID® UD: administre com a refeição. Não quebre, esmague 

ou mastigue 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: aminofilina, ceftazidima, cefuroxima, furosemida, fenitoína 

Reações adversas: disgeusia, vômito, diarreia, náusea, dor abdominal 
Interações medicamentosas: diergotamina, ergotamina, fluoxetina, flucatisona (nasal), hidroxiclororquina, 

ivabradina, lopinavir, nimodipino, agente com alto risco de prolongamento do intervalo QT, quetiapina, 

sinvastatina, ticagrelor, vincristina, efarvirenz, nevirapina, rifampicina 

Monitorização: hemograma, função renal, função hepática 

Observações: 

- Contraindicado para paciente com diagnóstico de insuficiência renal ou hepática em uso concomitante com 

colchicina 

- KLARICID® SUSPENSÃO: reconstitua a suspensão de acordo com as seguintes instruções: 

1)Acrescente água filtrada ao frasco até a marca indicada pela flecha no rótulo 

2) Agite bem até que todas as partículas estejam suspensas 

3) Verifique se a mistura atingiu a marca indicada no rótulo. Caso contrário, acrescente água filtrada até 

que o volume do frasco atinja novamente a marca indicada pela flecha e agite até a obtenção de uma 

suspensão homogênea. Evitando agitar vigorasamente ou por tempo prolongado 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação 

1. Micromedex. Clarithromycin: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 01 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Clarithromycin: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 01 de outubro 

de 2018 

3. Dynamed. Clarithromycin: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - 

f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 01 de outubro de 2018 

4. Lexicomp Clarithromycin: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 01 de outubro de 

2018 

5. KLARICID®Claritromicina. Responsável técnico: Graziela Fiorini Soares CRF - RJ 7475. Abbott Laboratories Argentina S.A. 
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KYTRIL® 

Princípio ativo: Cloridrato de granisetrona 

Classe terapêutica: antagonista do receptor 5 - HT3, antiemético 

Apresentação: solução injetável - 1 miligrama por mililitro (3 mililitros) 

Via e formas de administração: ENDOVENOSO 

Posologia:  

 

Pediatria: 

- Náusea e vômito induzidos por quimioterapia, prevenção (criança ≥2 anos e adolescente): 10 microgramas por 

kg ENDOVENOSO 30 minutos antesda quimioterapia; máx.: 1 miligrama por dose 

 

- Náusea e vômito no pós - operatório, prevenção (criança e adolescente): 40 microgramas por kg ENDOVENOSO 

em dose única; máx.: 0,6 miligrama por dose 

 

Adulto: 

- Prevenção de náuseas e vômitos associados à quimioterapia: 10 microgramas por kg ENDOVENOSO 30 minutos 

antes da quimioterapia 

 

- Prevenção de náuseas e vômitos no pós - operatório (off-label): 0,35 - 3 miligramas (5 - 20 microgramas por kg) 

ENDOVENOSO administrado no final da cirurgia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Tempo de administração: ENDOVENOSO direto ≥ 30 segundos (não diluído) ou ≥ 5 minutos (diluído); infusão 

ENDOVENOSA 30 - 60 minutos 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição: SF0,9%, SG5% - 10 - 30 mililitros (pediatria) ou 20 - 50 

mililitros (adultos) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 

 Após diluição: 24 horas - 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 
 -  

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: anfotericina B convencional, dantroleno, diazepam, fenitoína 

Reações adversas: cefaleia, náusea, constipação, vômito, fraqueza 

Interações medicamentosas: hidroxiclororquina, agente com alto risco de prolongamento do intervalo QT 

Monitorização: sintomas, contipação e diminuição da atividade intestinal, síndrome serotoninérgica 

Observações: 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Micromedex. Granisetron: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 01 de outubro de 2018 

2. Up to Date.Granisetron: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 01 de outubro de 

2018?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 01 de outubro de 2018 

3. Dynamed. Granisetron: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 01 de outubro de 2018 

4. Lexicomp Granisetron: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 01 de outubro de 

2018 

5. KYTRIL®Granisetrona. Responsável técnico: Andrea de Souza Caliari CRF - ES nº 6973. LABORATÓRIOS BAGÓ DO BRASIL S.A. 
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LACRIMA PLUS® 

Princípio ativo: Dextrana e hipromelose 

Classe terapêutica: umidificante, lubrificante  

Apresentação: solução oftálmica estéril - 1 miligrama por mililitro e 3 miligramas por mililitro (15 mililitros) 

 Via e formas de administração: tópica ocular 

Posologia: cada mililitro é equivamente a 15 gotas 

 

Pediatria e adulto: 

- Alívio temporário da irritação e ardor: instilar 1 - 2 gotas no saco conjuntival do(s) olho(s) afetado(s) sempre que 

necessário 

Ajuste renal: sem necessidade 

Reações adversas: visão turva, olho seco, distúrbios na pálpebra, sensação anormal nos olhos, sensação de 

corpo estranho nos olhos, desconforto ocular 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: evolução do quadro 

Observações: 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Up to Date. Hypromellose: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 01 de outubro 

de 2018 

2. Lexicomp Hypromellose: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 01 de outubro de 

2018 

3. LACRIMA PLUS® Dextrana mais hipromelose. Responsável técnico: Tatiana Torres Pubill – CRF - SP N° 41.752. Novartis Biociências S.A 
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LACTULONA® XAROPE  
Princípio ativo: Lactulose 

Classe terapêutica: agente para hiperamonemia, laxante osmótico 

Apresentação: solução oral - 667 miligramas por mililitro (120 mililitros) 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria: 

- Obstipação crônica (lactente, criança e adolescente): 1 - 2 gramas por kg por dia (1,5 - 3 mililitros por kg por 

dia) VIA ORAL em dose fracionada 1 - 2 vezes ao dia;máx.: 60 mililitros por dia 

 

- Obstipação, cuidados paliativos (criança e adolescente): 2 - 30 mililitros VIA ORAL a cada 6 - 24 horas 

 

- Encefalopatia sistêmica de portal, prevenção: 

 

Lactente: 1,7 - 6,7 gramas por dia (2,5 - 10 mililitros por dia) VIA ORAL em dose fracionada ; ajustar a 

dosagem para produzir 2 – 3 fezes por dia 

 

Criança e adolescente: 26,7 – 60 gramas por dia (40 - 90 mililitros por dia) VIA ORAL em dose fracionada 

; ajustar a dosagem para produzir 2 - 3fezes por dia 

 

Adulto: 

- Obstipação: 10 – 20 gramas (15 - 30 mililitros) VIA ORAL diariamente; pode aumentar para 40g (60 mililitros) 

diariamente, conforme necessário 

 

- Encefalopatia sistêmica de portal: 

Prevenção: 20 – 30 gramas (30 - 45 mililitros) VIA ORAL 3 - 4 vezes ao dia; ajustar a dose a cada 1 - 2 

dias para produzir 2 - 3 fezes moles por dia 

 

Tratamento: 20 – 30 gramas (30 - 45 mililitros) VIA ORAL a cada 1 hora, posteriomente reduzir para 20 – 

30 gramas (30 - 45 mililitros) 3 - 4 vezes ao dia produzir 2 - 3 fezes moles por dia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: desidratação, hipernatriemia, hipocalemia, distenção abdominal, flatulência, meteorismo, 

eructação, aumento da sede 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: amoníaco sérico, eletrólitos séricos, produção de fezes, estado de hidratação, pressão arterial 

Observações: 

- Pode ser misturado com suco de frutas, água ou leite 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Lactulose: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 01 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Lactulose: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 01 de outubro de 

2018 

3. Dynamed. Lactulose: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 01 de outubro de 2018 

4. Lexicomp Lactulose: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 01 de outubro de 2018 

5. LACTULONA®Lactulose. Responsável técnico: Dr. Eduardo Mascari Tozzi - CRF - SP n° 38.995. Daiichi Sankyo Brasil Farmacêutica Ltda 
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LAMICTAL®  

Princípio ativo: Lamotrigina 

Classe terapêutica: anticonvulsivante 

Apresentação: comprimido - 25 miligramas, 50 miligramas e 100 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia: a dosagem dependerá de outros medicamentos anticonvulsivantes concomitantes que induzem a 

glucuronidação da lamotrigina e aumentam sua depuração (carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, primidona, 

rifampicina, lopinavir/ritonavir e atazanavir/ritonavir); o ácido valpróico inibe a glucuronidação da lamotrigina 

 

Pediatria: 

- Anticonvulsivante (síndrome de Lennox-Gastaut, crises tônico-clônicas generalizadas primárias ou convulsões 

parciais); terapia adjunta (criança e adolescente ≥12 anos):  

 

Em uso deoutros anticonvulsivantes (exceto: carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, primidona ou ácido 

valpróico): dose inicial 

 

Semanas 1 e 2: 25 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 

Semanas 3 e 4: 50 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 

Dose de manutenção: titular dose para efeito.Após a semana 4, aumentar a dose a cada 1 - 2 semanas em 

50 miligramas por dia, dose de manutenção usual: 225 - 375 miligramas por dia  VIA ORAL em dose 

fracionada duas vezes ao dia 

 

Em uso de ácido valpróico e outras drogas que induzem glucuronidação: dose inicial 

 

Semanas 1 e 2: 25 miligramas VIA ORAL em dias alternados 

Semanas 3 e 4: 25 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 

Dose de manutenção: titular dose para efeito.Após a semana 4, aumentar a dose a cada 1 - 2 semanas em 

25 - 50 miligramas por dia,dose de manutenção usual: 100 - 400 miligramas por dia VIA ORAL em dose 

fracionada 1 - 2 vezes ao dia; manutenção habitual quando se adiciona lamotrigina ao ácido valpróico 

isolado: 100 - 200 miligramas por dia 

 

Em uso de anticonvulsivante indutores de enzima (carbamazepina, fenitoína, fenobarbital ou primidona) sem ácido 

valpróico: dose inicial 

 

Semanas 1 e 2: 50 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 

Semanas 3 e 4: 100 miligramas por dia VIA ORAL em dose fracionada duas vezes ao dia 

Dose de manutenção: titular dose para efeito.Após a semana 4, aumentar a dose a cada 1 - 2 semanas em 

100 miligramas por dia; dose de manutenção usual: 300 - 500 miligramas por dia VIA ORAL em dose 

fracionada duas vezes ao dia 

 

- Convulsões parciais; monoterapia (adolescente ≥16 anos): dose inicial 

 

Conversão da terapia adjuvante com anticonvulsivante indutor de enzimas (carbamazepina, fenitoína, fenobarbital 

ou primidona) para lamotrigina:adicione lamotrigina e titule-a até 500 miligramas por dia fracionadas duas vezes 
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ao dia, mantendo o primeiro medicamento; em seguida, o diminua gradativamente 20% a cada semana 

 

Semanas 1 e 2: 50 miligramas por dia VIA ORAL uma vez ao dia 

Semanas 3 e 4: 100 miligramas por dia VIA ORAL em dose fracionada duas vezes ao dia 

Dose de manutenção: após a semana 4, aumentar a dose a cada 1 - 2 semanas em 100 miligramas por 

dia, dose de monoterapia de manutenção recomendada 500 miligramas por dia VIA ORAL em dose 

fracionada duas vezes ao dia 

 

Conversão da terapêutica adjuvante com valproato para lamotrigina em monoterapia: processo de conversão em 

quatro etapas para atingir a dose de monoterapia recomendada para de 500 miligramas por dia em 2 em dose 

fracionada  

 

 

1º) Adicione lamotrigina e titule - a a uma dose de 200 miligramas por dia, mantendo a dose de valproato 

 

Semanas 1 e 2: 25 miligramas VIA ORAL em dias alternados 

Semanas 3 e 4: 25 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 

 

Em seguida, aumente a dose a cada 1 - 2 semanas em 25 - 50 miligramas por dia 

 

2º) Mantendo a dose de lamotrigina em 200 miligramas por dia, diminua lentamente a dose de valproato 

em decréscimos ≤500 miligramas por dia por semana, até uma dose de 500 miligramas por dia, mantendo 

esta dose por uma semana 

 

3º) Aumente a lamotrigina para 300 miligramas por dia e diminua o valproato para 250 miligramas por dia, 

mantendo esta dose por uma semana 

 

4º) Descontinuar o valproato e aumentar a lamotrigina em 100 miligramas por dia em intervalos semanais 

para atingir a dose de monoterapia de manutenção recomendada de 500 miligramas por dia em dose 

fracionada duas vezes ao dia 

 

- Transtorno bipolar (adolescente ≥18 anos): dose inicial 

 

Pacientes que não estão recebendo drogas indutoras de enzimas ou valproato: 

 

Semanas 1 e 2: 25 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 

Semanas 3 e 4: 50 miligramas por dia VIA ORAL uma vez ao dia 

Semana 5: 100 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 

Semana 6 e depois: 200 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 

 

Pacientes recebendo valproato: dose inicial 

 

Semanas 1 e 2: 25 miligramas VIA ORAL em dias alternados 

Semanas 3 e 4: 25 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 
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Semana 5: 50 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 

Semana 6 e depois: 100 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 

 

*Se o valproato for descontinuado, aumente a dose diária de lamotrigina em incrementos de 50 miligramas em 

intervalos semanais até atingir a dose de 200 miligramas por dia 

 

Pacientes que recebem drogas indutoras de enzimas sem valproato: dose inicial 

 

Semanas 1 e 2: 50 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 

Semanas 3 e 4: 100 miligramas VIA ORAL em dose fracionada  

Semana 5: 200 miligramas por dia VIA ORAL em dose fracionada  

Semana 6: 300 miligramas por dia VIA ORAL em dose fracionada  

Semana 7 e depois: pode aumentar para 400 miligramas por dia VIA ORAL em dose fracionada  

 

*Se a carbamazepina (ou outro fármaco indutor de enzimas) for descontinuada, manter a dose atual de 

lamotrigina por 1 semana, em seguida diminuir a dose diária de lamotrigina em incrementos de 100 miligramas em 

intervalos semanais até atingir 200 miligramas por dia. 

 

Adulto: 

- Crises parciaise crises tônico - clônicas generalizadas primárias: 

 

Regimes que não contêm indutores de enzima: dose inicial 

 

Semanas 1 e 2: 25 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 

Semanas 3 e 4: 50 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 

Semana 5 e seguintes: aumentar 50 miligramas por dia a cada 1 - 2 semanas 

Dose de manutenção: 225 - 375 miligramas VIA ORAL em dose fracionada duas vezes ao dia 

 

Regimes contendo ácido valpróico: dose inicial 

 

Semanas 1 e 2: 25 miligramas VIA ORAL em dias alternados 

Semanas 3 e 4: 25 miligramas VIA ORAL uma vez aodia 

Semana 5 e seguintes: aumentar 25 - 50 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia a cada 1 - 2 semanas 

Dose de manutenção: 100 - 200 miligramas por dia (se ácido valpróico monoterapia) ou 100 - 400 

miligramas por dia (se ácido valpróico com outras drogas que induzem glucuronidação) em dose fracionada 

1 - 2 vezes ao dia 

 

Regimes contendo carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, primidona, rifampina, lopinavir por ritonavir e sem ácido 

valpróico: dose inicial 

 

Semanas 1 e 2: 50 miligramas VIA ORAL uma vez aodia 

Semanas 3 e 4: 100 miligramas VIA ORAL em dose fracionada duas vezes ao dia 

Semana 5 e seguintes: aumentar de 100 miligramas por dia a cada 1 - 2 semanas 

Dose de manutenção: 300 - 500 miligramas VIA ORAL em dose fracionada duas vezes ao dia 
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- Transtorno bipolar tipo I: 

 

Regimes que não contêm indutores de enzima ou ácido valpróico: dose inicial 

 

Semanas 1 e 2: 25 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 

Semanas 3 e 4: 50 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 

Semana 5: 100 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 

Semana 6 e manutenção: 200 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 

 

Regimes contendo ácido valpróico: dose inicial 

 

Semanas 1 e 2: 25 miligramas VIA ORAL em dias alternados 

Semanas 3 e 4: 25 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 

Semana 5: 50 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 

Semana 6 e manutenção: 100 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 

 

Regimes contendo carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, primidona, rifamcina ou lopinavir/ritonavir e sem ácido 

valpróico: dose inicial 

 

Semanas 1 e 2: 50 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 

Semanas 3 e 4: 100 miligramas VIA ORAL em dose fracionada  

Semana 5: 200 miligramas VIA ORAL em dose fracionada  

Semana 6: 300 miligramas VIA ORAL em dose fracionada  

Manutenção: até 400 miligramas VIA ORAL em dose fracionada  

 

*Ajuste após a descontinuação de drogas que inibem ou induzem a glucuronidação da lamotrigina: 

 

Suspender o ácido valpróico quando dose atual de 100 miligramas diários de lamotrigina: 150 miligramas por dia 

durante a semana 1, depois aumentar para 200 miligramas por dia a partir da segunda semana 

 

Suspender a carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, primidona, rifampicina ou lopinavir/ritonavir quando dose 

atual de 400 miligramas diários de lamotrigina: 400 miligramas por dia durante a semana 1, diminuir para 300 

miligramas por dia durante a semana 2 e diminuir para 200 miligramas por dia a partir da semana 3 

Ajuste renal: a diminuição da dose de manutenção pode ser eficaz quando insuficiência renal significativa. 

Durante um período de hemodiálise de 4 horas, aproximadamente 20% é removido 

 

Ajuste hepático:  

- Insuficiênca hepática moderadaa grave sem ascite: reduzir as doses iniciais, de escalonamento e de manutenção 

em 25% 

- Insuficiência hepática grave com ascite: reduzir em 50% as doses inicial, de escalonamento e de manutenção em 

50% 

Reações adversas: rash cutâneo grave, náuseas, insônia, tontura 
Interações medicamentosas: talidomida 

Monitorização: reação de hipersensibilidade, hemograma, função renal, função hepática, frequência de episódios 
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de convulsão, duração e severidade, alterações de comportamento 

Observações: 

- As doses devem ser arredondadas para o comprimido inteiro mais próximo 

- Medicamento incluso nos critérios de Beers, não recomendado quando ≥65 anos 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; excretado no leite materno em grande quantidade 

1. Micromedex. Lamotrigine: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 01 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Acarbose: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 01 de outubro de 

2018 

3. Dynamed. Lamotrigine: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 01 de outubro de 2018 

4. Lexicomp Lamotrigine: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 01 de outubro de 

2018 

5. LAMICTAL®Lamotrigina. Responsável técnico: Edinilson da Silva Oliveira CRF - RJ Nº 18.875. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. 
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LANEXAT® 

Princípio ativo: Flumazenil 

Classe terapêutica: antídoto 

Apresentação: solução injetável - 0,1 miligrama por mililitro (5 mililitros) 

Via e formas de administração: ENDOVENOSO 

Posologia:  

 

Neonatal: 

- Reversão de benzodiazepínicos: dose inicial 0,01 miligrama por kg ENDOVENOSO diretoadministrada em 15 

segundos, podendo - se repetir 0,01 miligrama por kg após 45 segundos e depois a cada minuto até uma dose 

cumulativatotal máxima de 0,05 miligrama por kg ou 0,005 - 0,01 miligrama por kg por hora ENDOVENOSO 

infusão contínua 

 

- Mioclonia induzida por benzodiazepínicos: 0,0078 miligrama por kg ENDOVENOSO direto em dose única 

 

Pediatria: 

- Reversão de benzodiazepínicos quando usado em sedação consciente ou anestesia geral (lactente, criança e 

adolescente): dose inicial 0,01 miligrama por kg (máx.: 0,2 miligrama por dose) ENDOVENOSO direto 

administrada em de 15 segundos, podendo repetir 0,01 miligrama por kg (máx.: 0,2 miligrama por dose) após 45 

segundos, e depois a cada minuto até uma dose cumulativa total máxima de 0,05 miligrama por kg ou 1 

miligrama, o que for menor; dose total habitual: 0,08 - 1 miligrama 

 

- Sobredosagem suspeita de benzodiazepina (lactente, criança e adolescente): dose inicial 0,01 miligrama por kg 

(máx.: 0,2 miligrama por dose), podendo ser repetido 0,01 miligrama por kg (máx.: 0,2 miligrama por dia) 

administradas a cada minuto até um máximo dose cumulativa total de 1 miligrama ou 0,005 - 0,01 miligrama por 

kg por hora ENDOVENOSO infusão contínua 

 

Adulto: 

- Reversão de benzodiazepínicos quando usado em sedação consciente ou anestesia geral: dose inicial 0,2 

miligrama ENDOVENOSO diretoadministrada em 15 segundos, doses repetidas (máx.: 4 doses). Se o nível 

desejado de consciência não for obtido, a dose de 0,2 miligrama pode ser repetida em intervalos de 1 minuto. Dose 

total máxima cumulativa: 1 miligrama (dose usual: 0,6 - 1 miligrama) 

 

- Manejo de overdose de benzodiazepínicos: dose inicial de 0,2 miligramas ENDOVENOSO diretoadministrar em 

30 segundos, se o nível de consciência desejado não for obtido 30 segundos após a dose, 0,5 miligrama pode ser 

administrado em 30 segundos em intervalos de 1 minuto; dose total máxima cumulativa: 3 miligramas 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Tempo de administração: ENDOVENOSO direto 15 - 30 segundos; ENDOVENOSO infusão contínua (não exceder 

0,2 miligrama por minuto para reversão da anestesia geral ou 0,5 miligrama por minuto para reversão da 

superdosagem de benzodiazepínicos) 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição: SF0,9%, SG5%, RL 
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Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 

 Após diluição: 24 horas - 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 
- Administrar em acesso calibroso 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados:  

Reações adversas: convulsões, vômito, palpitação, ataxia, tontura, vertigo, agitação, ansiedade, insônia 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: nível de consciência, pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, oximetria de 

pulso 

Observações: 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso criterioso durante a amamentação; avaliar risco benefício 

1. Micromedex. Flumazenil: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 01 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Acarbose: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 01 de outubro de 

2018 

3. Dynamed. Flumazenil: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 01 de outubro de 2018 

4. Lexicomp Flumazenil: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 01 de outubro de 

2018 

5. LANEXAT®Flumazenil. Responsável técnico: Dra Viviane L. Santiago Ferreira CRF – ES - 5139. Aspen Pharma Indústria Farmacêutica 

Ltda. 
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LANTUS® (MAR) 

Princípio ativo: Insulina glargina 

Classe terapêutica: anti - diabético de ação longa 

Apresentação: solução injetável - 100 unidades por mililitro (3 mililitros e 10 mililitros) 

Via e formas de administração: subcutânea 

Posologia:  

 

Pediatria: 

- Diabetes Mellitus tipo 1 (criança e adolescente): 0,5 - 1 unidade por kg por dia SUBCUTÂNEO em dose 

fracionada (não obeso 0,4 - 0,6 unidade por kg por dia e obeso 0,8 - 1,2 unidade por kg por dia) 

 

Criança e adolescente pubescente: 1 - 2 unidade por kg por dia 

 

Ajuste da dose titulada para atingir o controle da glicemia e evitar a hipoglicemia,  assim como para 

manutenção da glicemia noturna e pré-prandial na faixa - alvo. 

 

Adulto: 

- Diabetes Mellitus tipo 1: dose inicial 0,2 - 0,6 unidade por kg por dia SUBCUTÂNEO em dose fracionada , dose 

de manutenção habitual 0,5 - 1 unidade por kg por dia em dose fracionada (não obeso 0,4 - 0,6 unidade por kg 

por dia ou obeso 0,8 - 1,2 unidade por kg por dia) 

 

- Diabetes Mellitus tipo 2: dose inicial de insulina basal 0,2 unidade por kg SUBCUTÂNEO uma vez ao dia; até 10 

unidades por dia, com ajuste a dosagem de acordo com a resposta do paciente 

 

*Conversão para insulina glargina de outras terapias com insulina: 

 

Conversão de insulina NPH uma vez ao dia para insulina glargina: pode ser substituída em uma base 

unitária equivalente por unidade 

 

Conversão de insulina NPH duas vezes ao dia para insulina glargina: dosagem inicial de 80% da dose diária 

total de insulina NPH administrada uma vez por dia, ajustando de acordo com a resposta do paciente 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: hipertensão, edema periférico, depressão do SNC, hipoglicemia, diarreia, infecção do trato 

urinário 

Interações medicamentosas:  

Monitorização: glicosúria e cetonúria, glicemia, eletrólitos, HbA1c, perfil lipídico 

Observações: 

- Conservar sob refrigeração (2-8ºC) ou em temperatura ambiente (menor que 30ºC) por 28 dias; não congelar 

- A insulina glargina é aproximadamente equipotente à insulina humana, porém com início de ação lento, sem pico 

pronunciado e uma duração da atividade prolongada 

- A alteração do componente basal de outra insulina para insulina glargina pode ser feita de unidade para unidade 

- A insulina glargina deve ser usada em combinação com uma insulina de ação curta 

- Administrar na gordura subcutânea das coxas, braços, nádegas ou abdômen, realizando rodízios 
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- Evitar administração do medicamento ainda refrigerado 

- Administrar uma vez ao dia em mesmo horário. Não misturando com qualquer outra insulina ou solução 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Insulin Glargine: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 01 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Insulin Glargine: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 01 de 

outubro de 2018 

3. Dynamed. Insulin Glargine: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - 

f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 01 de outubro de 2018 

4. Lexicomp Insulin Glargine: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 01 de outubro de 

2018 

5. LANTUS®Insulina Glargina. Responsável técnico: Silvia Regina Brollo CRF - SP n° 9.815. Sanofi - Aventis Farmacêutica Ltda. 
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LEVOFLOXACINO 

Princípio ativo: Levofloxacino hidratado 

Classe terapêutica: fluoroquinolona, anti-infeccioso 

Apresentação:  

LEVAFLOX®: solução injetável - 5 miligramas por mililitro (100 mililitros) em SG5% 

LEVAQUIN®: comprimido revestido - 500 miligramas 

Via e formas de administração:  

LEVAFLOX®: ENDOVENOSO 

LEVAQUIN®: oral 

Posologia:  

 

Pediatria: 

- Dosagem geral, infecção suscetível (lactente ≥ 6 meses, criança e adolescente): 

 

6 meses a menor que 5 anos: 8 - 10 miligramas por kg por dose VIA ORAL ou ENDOVENOSO duas vezes 

ao dia 

 

≥5 anos: 10 miligramas por kg por dose VIA ORAL ou ENDOVENOSO uma vez ao dia; máx.: 750 

miligramas por dia 

 

Adulto: 

- Doença pulmonar obstrutiva crônica, exacerbação aguda (moderada a grave; complicada): 500 miligramas 

ENDOVENOSO ou VIA ORAL uma vez ao dia, usar 750 miligramas uma vez por dia se houver suspeita de P. 

aeruginos 

 

- Pneumonia: 

 

Adquirida na comunidade (pacientes ambulatoriais ou internados [não - UTI ou UTI]): 500 - 750 

miligramas ENDOVENOSO ou VIA ORAL uma vez ao dia 

 

Adquirida no hospital ou associada à ventilação mecânica: 750 miligramas ENDOVENOSO ou VIA ORAL a 

cada 24 horas 

 

- Rinossinusite bacteriana aguda (agente alternativo): 500 ou 750 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 

 

- Tuberculose (TB) (agente alternativo) (off-label):  

 

TB suceptível: 500 - 1.000 miligramas VIA ORAL ou ENDOVENOSO a cada 24 horas administrada em 

combinação com outros agentes antituberculosos apropriados 

 

TB resistente: 750 - 1.000 miligramas VIA ORAL ou ENDOVENOSO a cada 24 horas administrada em 

combinação com agentes antituberculose adicionais apropriados 
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- Infecção do trato urinário: 

 

ITU complicada aguda, incluindo pielonefrite: 750 miligramas ENDOVENOSO ou VIA ORAL uma vez ao 

dia 

Ajuste renal:  

 

Pediatria: baseadas em doses de 5 - 10 miligramas por kg por dose a cada 12 horas em idades ≤5 anos e 5 - 10 

miligramas por kg por dose a cada 24 horas em idades maior que 5 anos 

 

- TFG 10 - 29 mililitros por minuto por 1,73 m²: 5 - 10 miligramas por kg por dose a cada 24 horas 

- TFG menor que 10 mililitros por minuto por 1,73 m²: 5 - 10 miligramas por kg por dose a cada 48 horas 

- Hemodiálise intermitente: 5 - 10 miligramas por kg por dose a cada 48 horas (não removido por hemodiálise) 

- Diálise peritoneal: 5 - 10 miligramas por kg por dose a cada 48 horas (não removido por diálise peritoneal) 

- Terapia de substituição renal: 10 miligramas por kg por dose a cada 24 horas 

 

Adulto: 

 

Quando 250 miligramas por dia: 

 

- ClCr 10 - 19 mililitros por minuto: 250 miligramas a cada 48 horas (exceto na infecção do trato urinário não 

complicada, em que não é necessário ajuste posológico) 

 

- Hemodiálise por diálise peritoneal ambulatorial: não há informações disponíveis 

 

Quando 500 miligramas por dia: 

 

- ClCr 20 - 49 mililitros por minuto: 500 miligramas (dose inicial), seguido de 250 miligramas a cada 24 horas 

 

- ClCr 10 - 19 mililitros por minuto: 500 miligramas (dose inicial), seguido de 250 miligramas a cada 48 horas 

 

- Hemodiálise por diálise peritoneal ambulatorial: 500 miligramas (dose inicial), seguida de 250 miligramas a cada 

48 horas (não necessáro dose suplementar após sessão) 

 

Quando 750 miligramas por dia: 

 

- ClCr 20 - 49 mililitros por minuto: 750 miligramas a cada 48 horas 

 

- ClCr 10 - 19 mililitros por minuto: 750 miligramas (dose inicial), seguidos de 500 miligramas a cada 48 horas 

 

- Hemodiálise por diálise peritoneal ambulatorial: 750 miligramas (dose inicial), seguidos de 500 miligramas a cada 

48 horas (não necessário dose suplementare após sessão) 
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Quando 750 ou 1.000 miligramas por dia (apenas para tuberculose):  

 

- ClCr menor que 30 mililitros por minuto: 750 ou 1.000 miligramas três vezes por semana  

- Hemodiálise intermitente: administrar após sessão 

- CVVH: dose de ataque de 500 - 750 miligramas, seguida de 250 miligramas a cada 24 horas 

- CVVHD: dose de ataque de 500 - 750 miligramas, seguida de 250 - 500 miligramas a cada 24 horas 

- CVVHDF: dose de ataque de 500 - 750 miligramas, seguida de 250 - 750 miligramas a cada 24 horas 

Tempo de administração: infusão ENDOVENOSA lento 60 - 90 minutos (250 - 500 miligramas em 60 minutos e 

750 miligramas em 90 minutos) 

Soluções e volumes compatíveis: 
Reconstituição : não se aplica 

Diluição: não se aplica 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 

 Após diluição: - - 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

- Evitar a administração através de acesso ENDOVENOSO com uma 

solução contendo cations multivalentes (magnésio, cálcio) 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: aciclovir, alprostadil, amiodarona, anfotericina B convencional, anfotericina B 

complexo lipídico, anfotericina B lipossomal, cefazolina, diazepam, furosemida, ganciclivir, heparina, metotrexato, 

micafungina, nitroglicerina, nitroprussiato, pantoprazol, fenitoína, piperacilina - tazobactam, propofol 

Reações adversas: tendinite, ruptura de tendão, neuropatia neuropática, efeitos no SNC, exacerbação da 

miastemia grave, cefaleia, náusea, diarreia 

Interações medicamentosas: hidroxiclororquina, agente com risco alto para prolongamento do intervalo QT,  

Monitorização: função renal, função hepática, hemograma, status de hidratação, sinais e sintomas de tendinite, 

evolução do quadro 

Observações: 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; avaliar risco benefício 

1. Micromedex. Levofloxacin: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 01 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Levofloxacin: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 01 de outubro 

de 2018 

3. Dynamed. Levofloxacin: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 

- 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 01 de outubro de 2018 

4. Lexicomp Levofloxacin: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 01 de outubro de 

2018 

5. LEVAFLOX ®Levofloxacino. Responsável técnico: Viviane Desideri - CRF - GO nº 2362. HALEX ISTAR Ltda. 

6. LEVAQUIN® Levofloxacino. Responsável técnico: Marcos R. Pereira - CRF por SP n° 12.304. JANSSEN - CILAG FARMACÊUTICA LTDA. 
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LEXAPRO® 

Princípio ativo: Oxalato de Escitalopram 

Classe terapêutica: inibidor da recaptação seletiva de serotonina, antidepressivo 

Apresentação: comprimido revestido - 10 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria: 

- Depressão (criança e adolescente ≥12 anos): dose inicial 10 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia, podendo - se 

aumentar 20 miligramas por dia após pelo menos 3 semanas 

 

- Autismo e Transtornos Invasivos do Desenvolvimento (criança e adolescente 6 - 17 anos): dose inicial 2,5 

miligramas VIA ORAL uma vez ao dia, podendo - se aumentar, conforme necessário, para 5 miligramas por dia em 

intervalos semanais; máx.: 20 miligramas por dia 

 

- Transtorno de ansiedade social (criança e adolescente 10 - 17 anos): dose inicial 5 miligramas VIA ORAL uma vez 

ao dia por 7 dias, depois 10 miligramas por dia por 7 dias, podendo - se aumentar em intervalos semanais de 5 

miligramas por dia, conforme necessário, com base na resposta clínica e tolerabilidade; máx.: 20 miligramas por 

dia 

 

- Transtorno Obssessivo Compulsivo (off-label):  10 miligrama VIA ORAL ao dia, podendo aumentar para 20 

miligrama após uma semana, evoluindo para doses maiores de 40 miligrama a 60 miligrama ao dia 

 

Adulto: 

- Transtorno de ansiedade generalizada: dose inicial 10 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia, pode ser aumentada 

após ≥1 semana com base na resposta e tolerabilidade; máx.: 20 miligramas por dia 

 

- Transtorno depressivo maior (unipolar): dose inicial 10 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia, pode ser 

aumentada em incrementos de 10 miligramas após ≥1 semana com base na resposta e tolerabilidade; máx.: 20 

miligramas por dia 

Ajuste renal: utilizar com cautela quando ClCr menor que 20 mililitros por minuto 

Reações adversas: cefaleia, insônia, sonolência, náusea, diarreia, desordens ejaculatórias, tontura, fatiga 

Interações medicamentosas: bromoprida, hidroxiclororquina, linezolida, azul de metileno, inibidores da 

monoaminoxidase, agente com alto risco de prolongamento do intervado QT, inibidores seletivos da recaptação da 

serotina 

Monitorização: evolução do quadro, nível de consciência, sinais e sintomas de síndrome serotoninérgica 

Observações: 

- Descontinuação da terapia: diminua gradualmente a dose para minimizar a incidência de sintomas de abstinência 

e permitir a detecção de sintomas recidivantes. As diretrizes da American Psychiatric Association e do National 

Institute for Health and Care Excellence sugerem a redução da terapia parcimoniosa, consideração da meia - vida 

do antidepressivo, o que pode levar semanas (antidepressivos com meia - vida mais curta precisam ser mais 

conservadores) 

- Nos primeiros dias de uso há aumento do risco de pensamento e comportamento suicidas em criança, 
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adolescente e jovens adultos (18 - 24 anos) com diagnóstico de transtorno depressivo maior e outras desordens 

siquiátricas 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Escitalopram: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 01 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Escitalopram: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 01 de outubro 

de 2018 

3. Dynamed. Escitalopram: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 

- 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 01 de outubro de 2018 

4. Lexicomp Escitalopram: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 01 de outubro de 

2018 

5. LEXAPRO®Escitalopram. Responsável técnico: Michele Medeiros Rocha – CRF - RJ 9597. Lundbeck Brasil LTDA. 
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LEXOTAN® 

Princípio ativo: Bromazepam 

Classe terapêutica: benzodiazepínico 

Apresentação: comprimido - 3 miligramas e 6 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Adulto: 

- Ansiedade: dose inicial 6 - 18 miligramas por dia VIA ORAL doses igualmente fracionadas (o curso inicial do 

tratamento não deve durar mais de 1 semana sem reavaliação), doseusual 6 - 30 miligramas por dia 

 

*Pacientes debilitados: dose inicial 3 miligramas por dia VIA ORAL em dose fracionada  

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

 

Ajuste hepático: uso contraindicado quando insuficiência hepática severa 

Reações adversas: ataxia, tontura, sonolência 

Interações medicamentosas: olanzapina, talidomida 

Monitorização: função respiratória, função cardiovascular,nível de consciência, função hepática 

Observações: 

- Medicamento incluso nos critérios de Beers, não recomendado quando ≥65 anos 

- Risco potencial na gravidez (categoria D) 

- Uso compatível com a amamentação; observar efeitos colaterais no paciente 

1. Micromedex. Bromazepam: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 01 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Bromazepam: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 01 de outubro 

de 2018 

3. Lexicomp Bromazepam: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 01 de outubro de 

2018 

4. LEXOTAN® Bromazepam. Responsável técnico: Tatiana Tsiomis Díaz - CRF - RJ nº 6942. Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos 

S.A. 
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LIORESAL® 

Princípio ativo: Baclofeno 

Classe terapêutica: relaxante muscular esquelético não paralítico 

Apresentação: comprimido - 10 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria: 

- Espasticidade: 

 

Lactente ≥4 meses e criança menor que 2 anos: 10 - 20 miligramas VIA ORAL em dose fracionada a cada 8 

horas, titulando - se a cada três dias ou semanalmente; máx.: 40 miligramas por dia 

 

Criança de 2 - 7 anos: 20 - 40 miligramas VIA ORAL doses fracionadas a cada 8 horas iniciando com doses 

de 2,5-10 miligramas por dia e ajuste da dose à resposta do paciente; intervalos de titulação de 3 em 3 

dias a semanalmente; máx.: 60 miligramas por dia 

 

Criança com idade ≥8 anos e adolescente: 30 - 40 miligramas VIA ORAL em dose fracionada a cada 8 

horas iniciando com doses de 10-15 miligramas por dia em dose fracionada 3 vezes ao dia, titulando à 

resposta do paciente em intervalos de 3 dias para semanalmente. Dose usual 60 - 80 miligramas por dia; 

máx.: 200 miligramas por dia 

 

Adulto: 

- Espasticidade: dose inicial 5 miligramas VIA ORAL três vezes ao dia, pode aumentar em 5 miligramas por dose a 

cada três dias (5 miligramas três vezes ao dia por três dias, depois 10 miligramas três vezes ao dia por 3 dias) até 

resposta ideal alcançada; dose usual 40 - 80 miligramas por dia; não exceder 80 miligramas por dia (20 

miligramas quatro vezes ao dia) 

Ajuste renal: o baclofeno é eliminado principalmente por via renal 

 

- ClCr 50 - 80 mililitros por minuto: dose inicial 5 miligramas a cada 12 horas 

- ClCr 30 a menor que 50 mililitros por minuto: dose inicial 2,5 miligramas a cada 8 horas 

- ClCr menor que 30 mililitros por minuto (não em diálise): dose inicial 2,5 miligramas a cada 12 horas 

- Hemodiálise intermitente: evitar o uso 

Reações adversas: hipotonia, sonolência, confusão, cefaleia, náusea, vômito 

Interações medicamentosas: talidomida 

Monitorização: rigidez muscular, espasticidade (diminuição do número e gravidade dos 

espasmos),eletroencefalograma regular (EEGRAMAS) em pacientes com epilepsia (se perda de controle de crises 

for relatada) 

Observações: 

- Os efeitos colaterais relacionados à dose (por exemplo, sedação) podem ser minimizados pela titulação lenta e 

doses iniciais menores 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Baclofen: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 01 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Baclofen: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 01 de outubro de 

2018 

3. Dynamed. Baclofen: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 01 de outubro de 2018 

4. Lexicomp Baclofen: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 01 de outubro de 2018 

5. LIORESAL®Baclofeno. Responsável técnico: Flavia Regina Pegorer – CRF - SP 18.150. Novartis Biociências S.A 
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LIPITOR® 

Princípio ativo: Atorvastatina cálcica 

Classe terapêutica: inibidor da HMG - CoA redutase, agente antilipêmico 

Apresentação: comprimido revestido - 10 miligramas, 40 miligramas e 80 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria: 

- Hipercolesterolemia familiar e não familiar heterozigótica: LDL - C ≥190 miligramas por decilitro ouLDL - C 

permanecer ≥160 miligramas por decilitro e dois ou mais fatores de risco cardiovascular (história familiar de 

doença cardiovascular aterosclerótica prematura [ menor que 55 anos de idade], excesso de peso, obesidade, ou 

outros elementos da síndrome de resistência à insulina) ouLDL - C ≥130 miligramas por decilitro e diabetes 

mellitus 

 

Criança 6 - 10 anos de idade (estágio I de Tanner): dose inicial 5 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia, se 

o LDL - C alvo não for atingido após 4 semanas, aumentar dobrando a dose em intervalos mensais até o 

atingir o LDL - C alvo; máx.: 40 - 80 miligramas por dia 

 

Criança e adolescente 10 - 17 anos: dose inicial 10 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia, se o objetivo de 

LDL - C não for alcançado após 4 semanas, aumentar dobrando a dose em intervalos mensais até o LDL - C 

alvo; máx.: 80 miligramas por dia 

 

- Hiperlipidemia (criança e adolescente 10 - 17 anos): dose inicial 10 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia, se o 

alvo de LDL - C não for alcançado após 1 - 3 meses, aumentar para atingir o LDL - C alvo; máx.: 80 miligramas 

por dia 

 

- Prevenção de enxerto na doença arterial coronariana (criança e adolescente): 0,2 miligramas por kg por dia VIA 

ORAL, arredondado para o incremento de 2,5 miligramas mais próximo 

 

Adulto: 

- Prevenção primária:  

 

Hipercolesterolemia (heterozigótica familiar e não familiar) e hiperlipidemia mista (tipos de Fredrickson IIa 

e IIb): dose incial 10 ou 20 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia, os pacientes que necessitam de uma 

redução de LDL –C maior que 45%, podem iniciar com 40 miligramas uma vez ao dia, sendo a dose usual 

10-80miligramas uma vez ao dia 

 

Hipercolesterolemia familiar homozigótica: 10 - 80 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 

 

- Prevenção de doença cardiovascular por reduzir o risco de doença atorosclerótica: 

 

Prevenção primária: 
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LDL - C ≥190 miligramas por decilitro (terapia de alta intensidade): 80 miligramas VIA ORAL uma 

vez ao dia, se não tolerado, reduzir para 40 miligramas uma vez ao dia 

 

Diabetes Mellitus tipo 1 ou 2 e idade entre 40 - 75 anos (terapia de intensidade moderada): 10 - 20 

miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 

 

Diabetes Mellitus tipo 1 ou 2, idade entre 40 - 75 anos, e um risco estimado de 10 anos para 

ASCVD ≥7,5% (terapia de alta intensidade): 80 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia, se não 

tolerado, reduzir para 40 miligramas uma vez ao dia 

 

LDL –C entre: 70-189 miligramas por decilitros, idade entre 40 - 75 anos e um risco estimado de 

10 anos para ASCVD ≥7,5% (terapia de intensidade moderada a alta): 10 - 80 miligramas VIA 

ORAL uma vez ao dia 

 

Prevenção secundária: 

 

Idade ≤75 anos (terapia de alta intensidade): 80 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia, se não 

tolerado, reduzir para 40 miligramas uma vez ao dia 

 

Idade maior que 75 anos ou não candidato a terapia de alta intensidade (terapia de intensidade 

moderada): 10 - 20 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: diarreia, artralgia, nasofaringite 

Interações medicamentosas: gemfibrozil 

Monitorização:  

Pediatria: basal para TGP, TGO e CPK, painel lipídico de jejum e a repetição de TGP e TGO devem ser verificados 

após 4 semanas de terapia. Se não houver sintomas de miopatia ou anormalidades laboratoriais, monitore painel 

lipídico, TGP e TGO a cada 3 - 4 meses durante o primeiro ano e depois a cada 6 meses 

 

Adulto: painel lipídico (colesteroal total, HDL, LDL, triglicerídeos) a cada 4 - 12 semanas após início ou ajuste e a 

cada 3 - 12 meses; função hepática, CPK 

Observações: 

- Inicie o tratamento se após um período de experiência adequada (6 a 12 meses) de modificação intensiva do 

estilo de vida enfatizando a normalização do peso corporal e dieta não ocorrer controle dos niveis de LDL-C 

- Descontinuar se toxicidade: 

 

Sintomas musculares severos ou fadiga: interromper imediatamente o uso, avaliar CPK, creatinina e 

urinálise para mioglobinúria 

 

Sintomas musculares leves a moderados: descontinuar o uso até que os sintomas possam ser avaliados. 

Após a resolução, retome a dose original ou menor de atorvastatina. Se os sintomas musculares 

recorrerem novamente, interrompa o uso de atorvastatina. Após a resolução dos sintomas musculares, 

pode usar uma dose baixa de uma estatina diferente e aumentar gradualmente se tolerado.  
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*Na ausência de uso continuado de estatina, se os sintomas musculares ou CPK elevada persistirem após 2 

meses, considere outras causas de sintomas musculares 

 

- Administrar a qualquer hora do dia 

- Risco potencial na gravidez (categoria X): contraindicado para mulheres grávidas 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis; risco teórico de redução da absorção de 

colesterol pelo lactente 

1. Micromedex. Atorvastatin: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 01 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Atorvastatin: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 01 de outubro 

de 2018 

3. Dynamed. Atorvastatin: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 

- 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 01 de outubro de 2018 

4. Lexicomp Atorvastatin: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 01 de outubro de 

2018 

5. LIPITOR®. Atorvastatina. Responsável técnico: Edina S. M. Nakamura – CRF - SP n° 9258. Wyeth Indústria Farmacêutica Ltda. 
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LISADOR® 

Princípio ativo: Dipirona, cloridrato de prometazina e cloridrato de adifenina 

Classe terapêutica: anagésico 

Apresentação: solução gotas - 500 miligramas, 5 miligramas e 10 miligramas por 1,5 mililitro (20 mililitros) 

Via e formas de administração: oral 

Posologia: cada mililitro contém 22 gotas e cada 1,5 mililitro contém 33 gotas 

 

Pediatria: 

- Tratamento de manifestações dolorosas em geral (cólicas do trato gastrointestinal, cólicas nos rins e fígado, 

cefaleia, dores musculares, articulares e pós-operatórias), como antipirético: 9 - 18 gotas, a intervalos mínimos de 

6 horas; máx.: 70 gotas por dia 

 

Adulto: 

- Tratamento de manifestações dolorosas em geral (cólicas do trato gastrointestinal, cólicas nos rins e fígado, 

cefaleia, dores musculares, articulares e pós-operatórias), como antipirético: 33 - 66 gotas, a intervalos mínimos 

de 6 horas; máx.: 264 gotas por dia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: coceiras, vermelhidão na pele ou erupções, hipotensão 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas, sonolência e dificuldade motora 

Monitorização: melhora do quadro 

Observações: 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. LISADOR®Dipirona, prometazina e adifenina. Responsável técnico: Fernando Costa Oliveira - CRF - GO nº 5.220. Brainfarma Indústria 

Química e Farmacêutica S.A. 
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LORAX® 

Princípio ativo: Lorazepam 

Classe terapêutica: ansiolítico, anticonvulsivante benzodiazepínico, sedativo hipnótico 

Apresentação: comprimido - 1 miligrama e 2 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria: 

- Ansiedade aguda: 

 

Lactente e criança <12 anos:  dose usual 0,05 miligrama por kg a dose VIA ORAL a cada 4-8 horas; dose 

usual 0,02-0,1 miligrama por kg a dose; máx.: 2 miligramas por dose 

 

Criança ≥12 anos e adolescente: 0,25 - 2 miligrama por dose VIA ORAL 2 - 3 vezes ao dia; máx.: 2 

miligramas por dose 

 

- Insônia por ansiedade ou estresse (criança ≥12 anos e adolescente): 2 miligramas VIA ORAL ao deitar; máx.: 4 

miligramas por dose 

 

- Sedação (pré - procedimento) (criança e adolescente): 0,05 miligrama por kg VIA ORAL (0,02 - 0,09 miligrama 

por kg); máx.: 4 miligramas por dose 

 

Adulto: 

- Transtorno de ansiedade: dose inicial 2 - 3 miligramas VIA ORAL em dose fracionada em 2 - 3 ao dia, dose usual 

1 - 10 miligramas em dose fracionada  

 

- Insônia devido à ansiedade ou estresse:  

Menor que 65 anos: 0,5 - 2 miligramas na hora de dormir 

 

≥65 anos: 0,5 - 1 miligrama na hora de dormir 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: sedação, tontura 

Interações medicamentosas: metronidazol, olanzapina, talidomida 

Monitorização: frequência respiratória, pressão arterial, frequência cardíaca, função hepática (uso a longo prazo), 

sintomas de ansiedade 

Observações: 

- O uso concomitante de benzodiazepínicos e opióides pode resultar em sedação profunda, depressão respiratória, 

coma e morte. Reservar a prescrição concomitante desses medicamentos para uso em pacientes para os quais as 

opções alternativas de tratamento são inadequadas, limitando - se as dosagens e durações ao mínimo necessário 

- Risco potencial na gravidez (categoria D) 

- Uso criterioso durante a amamentação; excretado para o leite materno em pequenas quantidades; evitar uso 

prolongado e observar sedação no paciente 

1. Micromedex. Lorazepam: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 02 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Lorazepam: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 01 de outubro de 

2018 

3. Dynamed. Lorazepam: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 02 de outubro de 2018 

4. Lexicomp Lorazepam: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 01 de outubro de 

2018 

5. LORAX®Lorazepam. Responsável técnico: Edina S. M. Nakamura – CRF - SP nº 9258. Wyeth Indústria Farmacêutica Ltda. 
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LOSARTANA POTÁSSICA 

Princípio ativo: Losartana potássica 

Classe terapêutica: bloqueador do receptor de angiotensina II, agente anti - hipertensivo 

Apresentação:  

CORUS®: comprimido revestido - 25 miligramas 

COZAAR®: comprimido revestido - 50 miligramas e 100 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediátrico: 

- Hipertensão 

Criança e adolescente 6 - 16 anos: dose inicial 0,7 miligrama por kg VIA ORAL um vez ao dia; máx.: 50 

miligramas, titulando - se até 1,4 miligrama por kg por dia ou 100 miligramas por dia VIA ORAL em dose 

fracionada 1 - 2 vezes ao dia 

 

- Proteinúria, doença renal crônica (criança ≥4 anos e adolescente): dose inicial 0,4 - 0,8 miligrama por kg por dia; 

máx.: 1 miligrama por kg por dia ou 50 miligramas por dia 

 

- Dilatação do arco aórtico, síndrome de Marfan (Criança ≥14 meses a adolescente ≤16 anos): dose inicial 0,6 

miligrama por kg por dia VIA ORAL por três semanas, com aumento gradual até 1,4 miligrama por kg por dia; 

máx.: 100 miligramas por dia 

 

Adolescente ≥17 anos e adultos: 

- Hipertensão: dose inicial 50 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia, dose usual 25 - 100 miligramas por dia VIA 

ORAL fracionadas 1 - 2 vezes ao dia (quando em uso de diuréticos ou com depleção de volume, dose inicial 25 

miligramas) 

 

- Neuropatia diabética: dose inicial 50 - 100 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 

 

- Insuficiência cardíaca: dose inicial 25 - 50 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia, dose alvo 150 miligramas por 

dia 

Ajuste renal: uso não recomendado se ClCr menor que 30 mililitros por minuto por 1,73 m² 

Reações adversas: angioedema, hipercalemia, hipotensão, diminuição da função renal 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: pressão arterial, função renal, eletrólitos 

Observações: 

- Risco potencial na gravidez (categoria D) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Micromedex. Losartan: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 04 de setembro de 2018 
2. Lexicomp Losartan: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 04 de setembro de 2018 

3. Dynamed. Losartan: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 04 de setembro de 2018 

4. COZAAR® Losartana. Responsável técnico Fernando C. Lemos - CRF - SP nº 16.243. Merck Sharp & Dohme Farmacêutica Ltda. 

5. CORUS® Losartana. Responsável técnico Alberto Jorge Garcia Guimarães - CRF - SP n° 12.449. Biosintética Farmacêutica Ltda. 
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LOSEC MUPS® 

Princípio ativo: Omeprazol magnésio 

Classe terapêutica: inibidor da bomba de prótons 

Apresentação: comprimido revestido - 10 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia: 

 

Pediatria: 

 

- Doença da úlcera duodenal - infecção do trato gastrointestinal por Helicobacter pylori; terapêutica tripla: 1 

miligrama por kg VIA ORAL ao dia em combinação com 50 miligramas por kg ao dia de amoxicilina e 20 miligramas 

por kg ao dia de claritromicina dividida em 2 doses diárias durante 14 dias (off-label) 

  

- Esofagite erosiva, devido a Doença do Refluxo Gastroesofágico mediado por ácido: 

 

1 mês a menos de 1 ano e 3 a menos de 5 kg: 2,5 miligramas por VIA ORAL uma vez ao dia por até 6 

semanas 

1 mês a menos de 1 ano, 5 a menos de 10 kg: 5 miligramas por VIA ORAL uma vez ao dia por até 6 

semanas 

1 mês a menos de 1 ano, 10 kg ou mais: 10 miligramas por VIA ORAL uma vez ao dia por até 6 semanas 

1 a 16 anos, 5 a menos de 10 kg: 5 miligramas por VIA ORAL uma vez ao dia por 4-8 semanas 

1 a 16 anos, 10 a menos de 20 kg: 10 miligramas por VIA ORAL uma vez ao dia por 4-8 semanas 

1 a 16 anos, 20 kg ou mais: 20 miligramas por VIA ORAL uma vez ao dia por 4-8 semanas 

  

- Doença do Refluxo Gastroesofágico, sintomática: 

1 a 16 anos, 5 a menos de 10 kg: 5 miligramas por VIA ORAL uma vez ao dia por até 4 semanas 

1 a 16 anos, 10 a menos de 20 kg: 10 miligramas por VIA ORAL uma vez ao dia por até 4 semanas 

1 a 16 anos, 20 kg ou mais: 20 miligramas por VIA ORAL uma vez ao dia por até 4 semanas 

 

1 miligrama por kg por VIA ORAL uma vez ao dia ou dividido em 2 doses; máx.: 20 miligramas por dia 

 

Adulto: 

- Úlcera gástrica, duodenal por esofagite de refluxo: dose usual 20 - 40 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 

 

- Síndrome de Zollinger - Ellison: dose inicial de 60 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia, ajustadas em 20 - 120 

miligramas diárias. Quando doses acima de 80 miligramas, dividir em duas doses 

 

- Erradicação do H. pylori associado à úlcera péptica: 20 - 80 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 

 

- Tratamento de erosões e úlceras gástricas e duodenais associadas ao AINE: 20 miligramas VIA ORAL uma vez ao 

dia 

 

- Dispepsia associada à acidez gástrica: 20 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 
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Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: cefaleia, dor abdominal, constipação, diarreia, flatulência, náusea por vômito 

Interações medicamentosas:  

Monitorização: evolução do quadro 

Observações: 

- Medicamento incluso nos critérios de Beers, não recomendado quando ≥65 anos 

- Pode ser administrado com alimento, sendo ainda recomendado administração pela manhã 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. LOSEC MUPS®Omeprazol. Responsável técnico: Dra. Gisele H. V. C. Teixeira - CRF - SP nº 19.825. AstraZeneca do Brasil Ltda. 

2. https://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/5771FA/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONS

HIELDSYNC/E9F061/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/eviden

cexpert.DoIntegratedSearch?SearchTerm=Omeprazole+Magnesium&fromInterSaltBase=true&false=null&false=null&=null#   
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LUMIGAN® 

Princípio ativo: Bimatoprosta 

Classe terapêutica: análogo sintético da prostaglandina, anti - glaucoma 

Apresentação: solução oftálmica estéril 0,03% - 0,3 miligrama por mililitro (3 mililitros) 

Via e formas de administração: tópico oftálmico 

Posologia: cada 1 miligrama equivale a 36 gotas que contém 0,3 miligrama de bimatoprosta, ou seja, 0,008 

miligrama por gota 

 

Adolescente ≥16 anos e adulto: 

- Pressão intra - ocular elevada: instilar uma gota no(s) olho(s) afetado(s) uma vez ao dia à noite; não exceda a 

dose única diária 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: crescimento no número de cílios, prurido ocular, hiperemia conjutival 

Interações medicamentosas: o uso concomitante com a Latanoprosta pode resultar no aumento da pressão 

ocular 

Monitorização: evolução do quadro 

Observações: 

- Se usado com outros agentes oftálmicos tópicos, o intervalo entre as administração deve ser pelo menos 5 

minutos 

- Após aberto, válido por 85 dias 

- Evitar contato do aplicador com a superfície ocular ou qualquer outra devido risco de contaminação 

- Lentes de contato devem ser removidas anteriormente a administração , podendo ser recolocadas após 15 

minutos 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Micromedex. Bimatoprost: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 02 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Bimatoprost: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 02 de outubro 

de 2018 

3. Dynamed. Bimatoprost: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 

- 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 02 de outubro de 2018 

4. Lexicomp Bimatoprost: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 02 de outubro de 

2018 

3. LUMIGAN®. Bimatoprosta. Responsável técnico: Elizabeth Mesquita CRF - SP nº 14.337. Allergan Produtos Farmacêuticos Ltda 
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LYRICA® 

Princípio ativo: Pregabalina 

Classe terapêutica: analgésico, anticonvulsivante, analogo do GABA 

Apresentação: cápsula gelatinosa dura - 75 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria: 

- Convulsões, início parcial (terapia adjuvante):  

 

Criança ≥4 anos e adolescente menor que 17 anos: 

 

11 a menor que 30 kg: dose inicial 3,5 miligramas por kg por dia VIA ORAL em dose fracionada 2 - 3 

vezes ao dia, pode ser titulada semanalmente com base na resposta clínica e tolerabilidade; máx.: 14 

miligramas por kg por dia 

 

≥30 kg: dose inicial 2,5 miligramas por kg por dia VIA ORAL em dose fracionada 2 - 3 vezes ao dia, pode 

ser titulada semanalmente com base na resposta clínica e tolerabilidade; máx.: 10 miligramas por kg por 

dia (não exceder 600 miligramas por dia) 

 

Adolescente ≥17 anos: dose inicial 150 miligramas VIA ORAL em dose fracionada 2 - 3 vezes ao dia, pode 

ser titulada semanalmente com base na tolerabilidade e efeito; máx.: 600 miligramas por dia 

 

Adulto: 

- Fibromialgia: dose inicial 150 miligramas por dia VIA ORAL em dose fracionada duas vezes ao dia, pode ser 

titulada para 300 miligramas por dia em dose fracionada no prazo de uma semana com base na tolerabilidade e 

efeito; máx.: 450 miligramas por dia 

 

- Dor neuropática: dose inicial 25-150 miligramas por dia VIA ORAL uma vez ao dia ou fracionada duas vezes ao 

dia, titulando em incrementos de 25-150 miligramas por dia em intervalos ≥1 semana com base na resposta e 

tolerabilidade até uma dose usual de 300-600 miligramas por dia doses fracionadas duas vezes ao dia 

 

- Crises convulsivas parciais (terapia adjunta): dose inicial 150 miligramas por dia VIA ORAL em dose fracionada 2 

- 3 vezes ao dia, pode ser titulada com base na tolerabilidade e efeito; máx.: 600 miligramas por dia 

Ajuste renal:  

 

ClCr (mililitro por 

minuto) 

Dose diária total de pregabalina (miligrama 

por dia) 
Frequência 

≥60 (função renal 

normal) 
150 300 450 600 Fracionada em 2 - 3 doses 

30 - 60 75 150 225 300 Fracionada em 2 - 3 doses 
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15 - 30 25 - 50 75 100 - 150 150 Fracionada em 1 - 2 doses 

menor que 15 25 25 - 50 50 - 75 75 Dose única diária 

Hemodiálise: Dialisável (aproximadamente 50%), realizar dose suplementar após as sessões: 

 - 25 miligramas por dia: dose suplementar de 25 miligramas ou 50 miligramas 

 - 25 - 50 miligramas por dia: dose suplementar de 50 miligramas ou 75 miligramas 

 - 50 - 75 miligramas por dia: dose suplementar de 75 miligramas ou 100 miligramas 

 - 75 miligramas por dia: dose suplementar de 100 miligramas ou 150 miligramas 
 

Reações adversas: edema periférico, tontura, sonolência, cefaleia, fatiga, ganho de peso, xerostomia, perda de 

campo de visão, visão borrada 

Interações medicamentosas: bromoperidol, talidomida 

Monitorização: frequência, duração e gravidade das crises epilépticas, intensidade da dor, sedação, sintomas de 

miopatia, CPK, distúrbio ocular, ganho de peso, edema, integridade da pele, sinais e sintomas de tendência a 

suicídio, plaquetas 

Observações: 

- Medicamento incluso nos critérios de Beers, não recomendado quando ≥65 anos 

- Ao interromper, diminua gradualmente ao longo de pelo menos 1 semana 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; avaliar risco benefício 

1. Micromedex. Pregabalin: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 02 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Pregabalin: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 02 de outubro de 

2018 

3. Dynamed. Pregabalin: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 02 de outubro de 2018 

4. Lexicomp Pregabalin: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 02 de outubro de 2018 

4. LYRICA®. Pregabalina. Responsável técnico: Carolina C. S. Rizoli - CRF - SP Nº 27071. Laboratórios Pfizer Ltda. 
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MACRODANTINA® 

Princípio ativo: Nitrofurantoína 

Classe terapêutica: anti-infeccioso 

Apresentação: cápsula dura - 100 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria: 

- Infecção do trato urinário, tratamento (lactente, criança maior que 1 ano e adolescente): 5 - 7 miligramas por kg 

por dia VIA ORAL em dose fracionada a cada 6 horas; máx.: 100 miligramas por dose 

 

- ITU, profilaxia (lactente, criança maior que 1 ano e adolescente): 1 - 2 miligramas por kg por dia VIA ORAL em 

dose única à noite ou em dose fracionada duas vezes ao dia; máx.: 100 miligramas por dia 

 

Adulto: 

- Cistite, cistite aguda, não complicada ou simples, tratamento: 50 - 100 miligramas VIA ORAL a cada 6 horas 

 

- Cistite recorrente, profilaxia: 50 - 100 miligramas VIA ORAL uma vez à noite ou em até 2 horas do ato sexual 

Ajuste renal: sem necessidade de ajute; contraindicado quando depuração de creatinina menor que 60 mililitros 

por min por 1,73 m² 

Reações adversas: perda de apetite, náusea e vômito 

Interações medicamentosas: norfloxacino 

Monitorização: sinais de reação pulmonar, sinais de dormência ou formigamento das extremidades,hemograma, 

função hepática, função renal periódicos (uso prolongado) 

Observações: 

- Medicamento incluso nos critérios de Beers, não recomendado quando ≥65 anos 

- Risco potencial na gravidez (categoria B): contraindicação de uso nas últimas semanas da gestação (38 - 42 

semanas) 

- Uso compatível com a amamentação em crianças a termo; uso criterioso em crianças pré-termo, menores de um 

mês, com presença de hiperbilirrubinemia ou deficiência de Glicose 6 fosfato desidrogenase, devido ao risco 

adicional de hemólise 

1. Micromedex. Nitrofurantoin: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 02 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Nitrofurantoin: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 02 de outubro 

de 2018 

3. Dynamed. Nitrofurantoin: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - 

f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 02 de outubro de 2018 

4. Lexicomp Nitrofurantoin: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 02 de outubro de 

2018 

5. MACRODANTINA®. Nitrofurantoína. Responsável técnico: Luciana Lopes da Costa - CRF - GO nº 2.757. Brainfarma Indústria Química e 

Farmacêutica S.A. 
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MANITOL 

Princípio ativo: Manitol 

Classe terapêutica: diurético osmótico 

Apresentação: solução injetável 20% - 200 miligramas por mililitro (250 mililitros) 

Via e formas de administração: ENDOVENOSO 

Posologia:  

 

Neonatal: 

- Insuficiência renal aguda: 0,5 - 1 grama por kg por dose ENDOVENOSO  

 

Pediatria: 

- Insuficiência renal aguda (oligúria) (lactente, criança e adolescente): dose inicial 0,5 - 1 grama por kg por dose 

ENDOVENOSO infundida por 2 - 6 horas, dose usual 0,25 - 2 gramas por kg por dose, podendo repetir a cada 4 - 6 

horas (não repita a dose se a oligúria persistir) 

 

- Dose de teste para avaliar a função renal adequada: 0,2 grama por kg ENDOVENOSO (máx.: 12,5 gramas) 

ENDOVENOSO durante 3 - 5 minutos para produzir um fluxo de urina de pelo menos 1 mililitro por kg por hora 

durante 1 - 3 horas 

 

- Pressão intracraniana, redução (lactente, criança e adolescente): dose usual 0,25 - 1 grama por kg por dose 

ENDOVENOSO infundida por 20 - 30 minutos, repetindo conforme necessário para manter a osmolalidade sérica 

menor que 300 - 320mOsm por kg 

 

Adulto: 

- Pressão intracraniana por edema cerebral, redução (off-label): 0,25 - 1 grama por kg por dose ENDOVENOSO, 

podendo repetir a cada 6 - 8 horas conforme necessário 

 

- Redução da pressão intra - ocular: 1,5 - 2 gramas por kg ENDOVENOSO administrada durante 30 - 60 minutos 1 

- 1,5 horas antes doprocedimento cirúrgica 

Ajuste renal: contraindicado quando insuficiência renal grave 

 Tempo de administração: infusão ENDOVENOSA  

 

- Insuficiência renal: administrar de 2 - 6 horas 

- Edema cerebral ou aumento da pressão intracraniana: administrar maior que 20 - 30 minutos 

- Dose de teste (para oligúria): administrar de 3 - 5 minutos 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição: não se aplica 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 

 Após diluição: - - 
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Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

- O conjunto de filtros em linha (≤5 micron) deve ser sempre utilizado 

para perfusão de manitol com concentrações ≥20% 

- Inspecione os cristais antes da administração, se estiverem 

presentes, redissolva pela solução de aquecimento em banho - maria 

e agitação vigorosa 

- Em C.: ≥15%, a cristalização pode ocorrer a baixas temperaturas; 

não use soluções que contenham cristais 

- Permitir que a solução atinja a temperatura corporal antes do uso 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: anfotericina B lipossomal, cefepime, codeína, dantroleno, diazepam, filgrastim, 

imipenem, fenitoína, sulfametoxazol-trimetoprima 

Reações adversas: desconforto torácico, náusea, cefaleia 

Interações medicamentosas: aminoglicosídeo 

Monitorização: função renal, débito urinário, eletrólitos, osmolaridade urinária 

Observações: 

- Máx. concentração para administração é 25% 

- Medicamento vesicante (C.: maior que 5%), evitar extravasamento; se ocorrer, interromper a infusão 

imediatamente desconectando a bolsa e mantendo o acesso. Em seguida aspirar a solução extravasada (não lavar 

o acesso) e iniciar antídoto (hialuronidase). Posteriormente retirar a agulha por cânula, aplicar compressa fria e 

elevar a extremidade 

- Medicamento incluso nos critérios de Beers, não recomendado quando ≥65 anos 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação após 48 horas pós parto; uso criterioso em menos de 48 horas, por risco 

teórico de diarreia osmótica no lactente 

1. Micromedex. Mannitol: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 02 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Acarbose: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 02 de outubro de 

2018 

3. Dynamed. Mannitol: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 02 de outubro de 2018 

4. Lexicomp Mannitol: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 02 de outubro de 2018 

6. MANITOL. Responsável técnico: Rosane G. R. da Costa – CRF - RJ nº 3213. Laboratórios B. Braun S.A. 
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MAREVAN® (MAR) 

Princípio ativo: Varfarina sódica 

Classe terapêutica: anticoagulante cumarínico por antagonista da vitamina K 

Apresentação: comprimido - 5 miligramas 

 Via e formas de administração: oral 

Posologia: alvo terapêutico RNI 2 - 3, exceto quando prótese mecânica 2,5 - 3,5 

 

Pediatria: 

- Profilaxia e tratamento complicações tromboembólicas (lactente, criança e adolescente):  

Dia 1: Dose de ataque 0,2 miligrama por kg por dia VIA ORAL um vez ao dia; máx.: 10 miligramas por dose 

(utilizar 0,1 miligrama por kg em pacientes submetidos ao procedimento de Fontan ou com disfunção hepática 

Dia 2 - 4: 

RNI 1,1 - 1,3: repetir a dose de ataque 

RNI 1,4 - 1,9: administrar 50% da dose inicial 

RNI 2 - 3: administrar 50% da dose inicial 

RNI 3,1 - 3,5: administrar 25% da dose inicial 

RNI maior que 3,5: não administrar, quando RNI menor que 3,5 reintroduzir 50% da dose inicial 

Dia ≥5: 

RNI 1,1 - 1,4: aumentar em 20% a dose 

RNI 1,5 - 1,9: aumentar em 10% a dose 

RNI 2 - 3: não alterar 

RNI 3,1 - 3,5: diminuir em 10% a dose 

RNI maior que 3,5: não administrar, quando RNI menor que 3,5 reintroduzir 20% a menos da dose 

anterior 

Dose usual de manutenção: aproximadamente 0,1 miligrama por kg por dia (0,05 - 0,34 miligrama por kg 

por dia, dose inversamente proporcional a idade) 

 

Adulto: 

- Complicações tromboembólicas (profilaxia por tratamento) ou infarto do miocárdio (redução do risco): dose inicial 

2 - 5 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia, dose usual 2 - 10 miligramas 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste; monitorizar 

Reações adversas: sangramento maiores 

Interações medicamentosas: estreptoquinase, bebidas alcoólicas, alimentos ricos em vitamina K 

Monitorização: RNI, tempo de protrombina, sinais e sintomas de sangramento 

Observações: 

- Antagonistas da vitamina K usualmente não evitados em neonatos e Lactente menor que 4 meses 

- Considerar função hepática, função cardíaca, idade, status nutricional, terapia concomitante e risco de 

sangramento 

- Alimentos ricos em vitamina K inibem o efeito anticoagulante 

- Administrar longe das refeições e de outros medicamentos 

- Em caso de sangramento, suspender o medicamento e administrar vitamina K segundo orientação médica 

- Risco potencial na gravidez (categoria X), grávidas com válvula mecânica: categoria D 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Warfarin: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 02 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Warfarin: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 02 de outubro de 

2018 

3. Dynamed. Warfarin: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 02 de outubro de 2018 

4. Lexicomp Warfarin: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 02 de outubro de 2018 

7. MAREVAN®. Varfarina. Responsável técnico: Marcia Weiss I. Campos CRF - RJ nº 4499. FARMOQUÍMICA S 
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8. COUMADIN® Varfarina. Responsável técnico Dra. Elizabeth M. Oliveira CRF - SP nº 12.529. Bristol - Myers Squibb Farmacêutica LTDA. 

MAXIDEX® COLÍRIO 

Princípio ativo: Dexametasona 

Classe terapêutica: corticosteróide por anti-inflamatório 

Apresentação: suspensão oftálmica estéril - 1 miligrama por mililitro (5 mililitros) 

Via e formas de administração: tópico ocular 

Posologia: cada mililitro equivalem a 24 gotas 

 

Pediatria e adulto: 

- Inflamação ocular (lactente, criança e adolescente): instilar 1 - 2 gotas no saco conjuntival até 4 - 6 vezes ao dia 

em doença leve e por hora quando doença grave 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: hipertensão, catarata, aumento da pressão intraocular, hemorragia congutival, edema de 

córnea, irite 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: evolução do quadro 

Observações: 

- Realizar desmame antes da interrupção à medida que a inflamação for se resolvendo 

- Evite o contato do aplicador com a pele, olho ou superfícies 

- Remover lentes de contato e aguardar 15 minutos para reinserção 

- Agite bem a suspensão antes do uso 

- Após administração pressione com o dedo o saco lacrimal durante  1 - 2 minutos para diminuir o risco de 

absorção e efeitos sistêmicos 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Up to Date. Dexamethasone (Ophthalmic): Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso 

em: 02 de outubro de 2018 

2. Dynamed. Dexamethasone (Ophthalmic): EBSCO, 2018. Disponível em: 

http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess 

miligramasr03. Acesso em: 02 de outubro de 2018 

3. Lexicomp Dexamethasone (Ophthalmic): Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 02 

de outubro de 2018 

9. MAXIDEX® COLÍRIO. Dexametasona. Responsável técnico: Tatiana Torres Pubill – CRF - SP N° 41.752. Novartis Biociências S.A. 
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MAXITROL® 

Princípio ativo: Dexametasona, sulfato de neomicina e sulfato de polimixina B 

Classe terapêutica: corticosteróide, anti-inflamatório 

Apresentação: suspensão oftálmica estéril - 1 miligrama por mililitro, 5 miligramas por mililitro e 6.000 unidades 

por mililitro (5 mililitros) 

Via e formas de administração: tópico ocular 

Posologia: cada mililitro equivalem a 22 gotas 

 

Pediatria e adulto: 

- Inflamação ocular (lactente, criança e adolescente): instilar 1 - 2 gotas no saco conjuntival até 4 - 6 vezes ao dia 

em doença leve e por hora quando doença grave 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: hipertensão, catarata, aumento da pressão intraocular, hemorragia congutival, edema de 

córnea, irite 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: evolução do quadro 

Observações: 

- Realizar desmame antes da interrupção à medida que a inflamação for se resolvendo 

- Evite o contato do aplicador com a pele, olho ou superfícies 

- Remover lentes de contato e aguardar 15 minutos para reinserção 

- Agite bem a suspensão antes do uso 

- Deve ser mantido em posição vertical durante o uso e armazenamento e após aberto é valido por 30 dias 

- Após administração pressionecom o dedo o saco lacrimal durante a aplicado e 1 - 2 minutos após a instilação 

para diminuir o risco de absorção e efeitos sistêmicos 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Up to Date. Neomycin, Polymyxin B, and Dexamethasone (Ophthalmic): Lexi - Comp, 2018. Disponível em: 

https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 02 de outubro de 2018 

2. Dynamed. Neomycin, Polymyxin B, and Dexamethasone (Ophthalmic): EBSCO, 2018. Disponível em: 

http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess 

miligramasr03. Acesso em: 02 de outubro de 2018 

3. Lexicomp Neomycin, Polymyxin B, and Dexamethasone (Ophthalmic): Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: 

http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 02 de outubro de 2018 

10. MAXITROL® COLÍRIO. Dexametasona, neomicina e polimixicina B. Responsável técnico: Tatiana Torres Pubill – CRF - SP N° 41.752. 

Novartis Biociências S.A. 
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MELLERIL® 

Princípio ativo: Cloridrato de tioridazina 

Classe terapêutica: anti - psicótico de 1ª geração 

Apresentação: drágea - 25 miligramas e 50 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria: 

- Esquizofrenia refratária (criança ≥6 anos e adolescente): dose inicial 0,5 miligrama por kg por dia VIA ORAL em 

dose fracionada 2 - 4 vezes ao dia; máx. inicial: 50 miligramas por dose. Titulando - se para resposta clínica até 

uma dose diária máx.: 3 miligramas por kg por dia 

 

Adulto: 

- Esquizofrenia: dose inicial 50 - 100 miligramas VIA ORAL três vezes ao dia, titulando - se com base na resposta e 

tolerabilidade até dose usual 300 - 800 miligramas em dose fracionada 2 - 4 vezes ao dia; máx.: 800 miligramas 

por dia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: prolongamento de intervalado QT dose - dependente, aumento risco de demência e morte em 

paciente idoso, hipotensão, sonolência, ganho de peso 

Interações medicamentosas: bromoprida, fluoxetina, hidroxiclororquina, ipratrópio, metoclopramida, 

citrato/cloreto de potássio, agente com alto risco de prolongamento do intervalo QT, talidomida,  

Monitorização: nível de consciência, sinais vitais, ECG, peso corporal, IMC 

Observações: 

- Antes de iniciar o tratamento com tioridazina, é altamente recomendável que um paciente tenha realizado 

terapêutica com pelo menos dois outros antipsicóticos diferentes em dose e período adequados 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis; risco teórico de apneia do lactente 

1. Up to Date. Thioridazine: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 02 de outubro 

de 2018 

2. Lexicomp Thioridazine: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 02 de outubro de 

2018 

3. MELLERIL®. Tioridazina. Responsável técnico: Dra. Andreia Marini - CRF - SP nº 46.444. Valeant Farmacêutica do Brasil Ltda 
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MERONEM® 

Princípio ativo: Meropenem tri - hidratado 

Classe terapêutica: carbapenêmico por anti-infeccioso 

Apresentação: pó liofilizado para solução injetável - 500 miligramas e 1 grama 

Via e formas de administração: endovenoso 

Posologia:  

 

Neonatal: 

- Dosagem geral, infecção suscetível (exceto sistema nervoso central), tratamento: 

 

Peso corporal Idade pós - natal Dose 

≤2 kg 

≤14 dias 20 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 12 horas 

15 - 28 dias 20 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 8 horas 

29 - 60 dias 30 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 8 horas 

Maior que 2 kg 

≤14 dias 20 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 8 horas 

15 - 60 dias 30 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 8 horas 

 

 - Infecção intra - abdominal, complicada: 

 

Idade gestacional Idade pós - natal Dose 

Menor que 32 

semanas 

Menor que 14 dias 20 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 12 horas 

≥14 dias 20 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 8 horas 

≥32 semanas 

Menor que 14 dias 20 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 8 horas 

≥14 dias 30 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 8 horas 

 

- Meningite por infecções moderadamente resistentes: 40 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 8 

horas 

 

Pediatria (lactente, criança e adolescente): 

- Dosagem geral, infecção suscetível (não - CNS): 20 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 8 horas; 

máx.: 1.000 miligramas por dose 

 

- Fibrose cística, exacerbação pulmonar: 40 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 8 horas; máx.: 

2.000 miligramas por dose 

 

- Neutropenia febril, tratamento empírico: 20 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 8 horas; máx.: 

1.000 miligramas por dose 
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- Infecção intra - abdominal, complicada: 

 

Lactente 1 a menor que 3 meses: 

 

Idade gestacional menor que 32 semanas: 20 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 8 horas 

 

Idade gestacional ≥ 32 semanas: 30 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 8 horas 

 

Lactente ≥3 meses, criança e adolescente: 20 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 8 horas; 

máx.: 1.000 miligramas por dose 

 

- Meningite (crianças e adolescente): 40 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 8 horas; máx.: 2.000 

miligramas por dose 

 

- Infecção da pele e estrutura da pele, complicada (lacente ≥3 meses, criança e adolescente): 10 miligramas por 

kg por dose ENDOVENOSO a cada 8 horas; máx.: 500 miligramas por dose 

 

- Infecções graves ou necrosantes: 20 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 8 horas; máx.: 1.000 

miligramas por dose 

 

Adulto: 

- Dose usual: 1,5 – 6 gramas ENDOVENOSO doses fracionadas a cada 8 horas 

 

* Método de infusão prolongada (off-label): 0,5 - 2 gramas ENDOVENOSO ao longo de 3 horas a cada 8 horas 

(diluição com SF0,9% a uma concentração de 20 miligramas por mililitro) 

 

- Meningite bacteriana(comunitário ou hospitaalr) (Acinetobacter baumannii, P. aeruginosa, bacilos Gram - 

negativos produtores de beta - lactamase de espectro estendido, agente alternativo para outros 

Enterobacteriaceae, Listeria monocytogenes, Neisseria meningitidis e S. pneumoniae): 2 gramas ENDOVENOSO a 

cada 8 horas; para terapia empírica, use em combinação com vancomicina 

 

- Colangite, infecções intra - abdominais, complicadas: 1 grama ENDOVENOSO a cada 8 horas 

 

- Fibrose cística, exacerbação pulmonar (off-label): 2 gramas ENDOVENOSO a cada 8 horas 

 

- Neutropenia febril (off-label): 1 grama ENDOVENOSO a cada 8 horas 

 

- Pneumonia (hospitalar, associada à assistência médica ou ventilação mecânica) por infecção articular protética, 

Pseudomonas aeruginosa por infecção do local cirúrgico (cirurgia do trato intestinal ou genitourinário) por infecção 

do trato urinário, complicada (incluindo pielonefrite) (off-label): 1 grama ENDOVENOSO a cada 8 horas 

 

- Infecções complicadas da estrutura da pele e da pele:  
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Pseudomonas aeruginosa suspeita ou confirmada: 1 grama ENDOVENOSO a cada 8 horas 

 

Pseudomonas aeruginosa não suspeita: 500 miligramas ENDOVENOSO a cada 8 horas 

Ajuste renal:  

 

Pediatria: baseada na doses de 20 - 40 miligramas por 

kg por dose a cada 8 horas: 

 

- TFG 30 - 50 mililitros por minuto por 1,73 m²: 20 - 40 

miligramas por kg por dose a cada 12 horas 

 

- TFG 10 - 29 mililitros por minuto por 1,73 m²: 10 - 20 

miligramas por kg por dose a cada 12 horas 

 

- TFG menor que 10 mililitros por minuto por 1,73 m²: 

10 - 20 miligramas por kg por dose a cada 24 horas 

 

- Hemodiálise intermitente (meropenem e metabólitos 

são dialisáveis): 10 - 20 miligramas por kg por dose a 

cada 24 horas, após as sessões 

 

- Diálise peritoneal: 10 - 20 miligramas por kg por dose 

a cada 24 horas 

 

- Terapia de substituição renal: 20 - 40 miligramas por 

kg por dose a cada 12 horas 

Adulto: 

 

- ClCr 26 - 50 mililitros por minuto: a dose 

recomendada com base na indicação a cada 12 horas 

 

- ClCr 10 - 25 mililitros por minuto: metade da dose 

recomendada com base na indicação a cada 12 horas 

 

- ClCr menor que 10 mililitros por minuto: metade da 

dose recomendada com base na indicação a cada 24 

horas 

 

- Hemodiálise intermitente (administrar após as 

sessões): 500 miligramas a cada 24 horas 

 

- Diálise peritoneal (off-label): a dose recomendada com 

base na indicação a cada 24 horas 

 

- CVVH: considerar dose de ataque de 1 grama, seguida 

de 500 miligramas a cada 8 horas ou 1 grama a cada 8 

a 12 horas 

 

- CVVHD por CVVHDF: considere a dose de ataque de 1 

grama, seguida de 500 miligramas a cada 6 a 8 horas 

ou 1 grama a cada 8 a 12 horas 

Tempo de administração:  

- ENDOVENOSO direto 3 - 5 minutos (solução resconstituída - até 1 grama) 

- Infusão ENDOVENOSO : 

Lactente menor que 3 meses: 30 minutos 

Lactente ≥3 meses, criança, adolescente e adulto: 15 - 30 minutos 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: água para injeção - 10 mililitros (500 miligramas) e 

20 mililitros (1 grama) (C.: 50 miligramas por mililitro) 

 

Diluição: SF0,9%, SG5% - (C.: 1 - 20 miligramas por mililitro) 

Estabilidade:  
Temperatura ambiente  

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  

(2 - 8ºC) 
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Após reconstituição: 8 horas 48 horas 

 Após diluição: 
3 horas (SF0,9%) 

2 horas (SG5%) 

15 horas(SF0,9%) 

18 horas (SG5%) 

Recomendações específicas para o 
preparo e armazenamento: 

- Soluções diluídas em SG5% devem ser utilizadas imediatamente 

- Não misture com soluções que contenham outros medicamentos 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: amiodarona, anfotericina B convencional, anfotericina B complexo lipídico, 

anfotericina B lipossomal, ciprofloxacino, diazepam, doxorrubicina, cetamina, micofenolato de mofetila, pantoprazol 

Reações adversas: cefaleia, diarreia, constipação, vômito, trombocitopenia, náusea, aumento das transaminases, 

fosfatase alcalina, LDH, reação de hipersensibilidade, flebite 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 
Monitorização: função renal, função hepática, hemograma, evolução do quadro, sinais e sintomas de anafilaxia 

(durante a primeira dose), local de infusão 

Observações: 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis; excreção para o leite materno provável pelo 

baixo peso molecular 

1. Micromedex. Meropenem: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 03 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Meropenem: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 03 de outubro 

de 2018 

3. Dynamed. Meropenem: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 03 de outubro de 2018 

4. Lexicomp Meropenem: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 03 de outubro de 

2018 

5. MERONEM®. Meropenem. Responsável técnico: Edina S. M. Nakamura – CRF - SP nº 9.258. Wyeth Indústria Farmacêutica Ltda. 

6. MEROEPÉM. Responsável técnico: Paulo Fernando Bertachini - CRF - GO nº 3.506. Aurobindo Pharma Indústria Farmacêutica Ltda. 

7. ZYLPEN® meropeném. Responsável técnico: Dra. Juliana Aguirre M. Pinto - CRF - ES – 3198. Aspen Pharma Indústria Farmacêutica 

Ltda. 
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MESALAZINA 

Princípio ativo: Mesalazina 

Classe terapêutica: anti – inflamatório, derivado do ácido 5 - aminosalicílico 

Apresentação:  

MESALAZINA: comprimido - 400 miligramas 

MESACOL®: supositório - 250 miligramas 

Via e formas de administração:  

MESALAZINA: oral 

MESACOL®: retal 

Posologia:  

 

Pediatria: 

- Doença de Crohn; tratamento (leve a moderada) e manutenção da remissão (criança e adolescente): 50 - 100 

miligramas por kg por dia VIA ORAL em dose fracionada a cada 6 - 12 horas; máx.: 1.000 miligramas por dose 

 

- Colite ulcerativa; tratamento (doença leve a moderada) (criança e adolescente): 

 

17 a menor que 33 kg: 800 miligramas VIA ORAL pela manhã e 400 miligramas à noite por 6 semanas; 

máx.: 1.200 miligramas por dia 

 

33 a menor que 54 kg: 1.200 miligramas VIA ORAL pela manhã e 800 miligramas à noite por 6 semanas; 

máx.: 2.000 miligramas por dia 

 

54 - 90 kg: 1.200 miligramas VIA ORAL pela manhã e 1.200 miligramas à noite por 6 semanas; máx.: 

2.400 miligramas por dia 

 

ou 

 

500 miligramas VIA RETAL uma vez ao dia ao deitar 

 

Adulto: 

- Manejo da doença de Crohn após ressecção cirúrgica (off-label): 1,5 grama VIA ORAL duas vezes ao dia ou 2,4 - 

4 gramas por dia em dose fracionada três vezes ao dia 

 

- Doença de Crohn, leve a moderada; tratamento: 1 grama VIA ORAL quatro vezes ao dia 

 

- Doença de Crohn, leve a moderada; manutenção da remissão: 1 grama VIA ORAL três vezes ao dia 

 

- Proctite ulcerativa, ativa: 1.000 miligramas por VIA RETAL na hora de dormir 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste; utilizar com cautela 

Reações adversas: cefaleia, eructação, fatiga, dor, vertigo, diarreia, exacerbação da colite ulcerativa 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: função renal, hemograma, função hepática, sinais por sintomas de agravamento da síndrome de 
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intolerância aguda, evolução do quadro 

Observações: 

- MESALAZINA VIA ORAL : administar com o estômago vazio, pelo menos 1 hora antes e 2 horas após a refeição 

- MESACOL®: retenha o supositório por pelo menos 1 - 3 horas para o benefício máximo 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso criterioso durante a amamentação 

1. Micromedex. Mesalazine: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 03 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Mesalazine: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 03 de outubro de 

2018 

3. Lexicomp Mesalazine: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 03 de outubro de 

2018 

4. MESACOL®. Mesalazina. Responsável técnico: Carla A. Inpossinato CRF - SP nº 38.535. Takeda Pharma Ltda. 
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MESNA 

Princípio ativo: Mesna 

Classe terapêutica: antídoto por quimioprotetor 

Apresentação: solução injetável - 100 miligramas por mililitro (4 mililitros) 

Via e formas de administração: ENDOVENOSA 

Posologia:  

 

Pediatria: 

- Prevenção da cistite hemorrágica induzida por ciclofosfamida: o esquema de dosagem de Mesna é tipicamente 

repetido a cada dia que a ciclofosfamida é administrada. Dessa forma, a dose de Mesna é modificada conforme 

ajuste de ciclofosfamida: 

 

Quando ciclofosfamida dose padrão menor que 1800 miligramas por m2 por dia 

 

Infusão ENDOVENOSO intermitente: a dose de Mesna igual a 60% da dose de ciclofosfamida fracionada 

em três doses,0 horas, 4 horas e 8 horas após o início da administração da ciclofosfamida; ou igual a 100% 

da dose de ciclofosfamida como infusões ENDOVENOSO curtas fracionadas em cinco doses, 0, 3, 6, 9 e 12 

horas após o início da administração da ciclofosfamida 

 

Infusão ENDOVENOSO contínua: a dose de Mesna igual a 60% da dose de ciclofosfamida como uma 

infusão ENDOVENOSA contínua, iniciando 15 - 30 minutos antes da primeira dose de ciclofosfamida 

completando pelo menos 8 horas após o término da infusão de ciclofosfamida 

 

 

Quando ciclofosfamida em altas doses: ≥1.800 miligramas por m2 por dia  

 

Infusão ENDOVENOSO intermitente: a dose de Mesna igual a 100% da dose de ciclofosfamida como 

infusões ENDOVENOSO curtas em 5 em dose fracionada , 0, 3, 6, 9 e 12 horas após o início da 

administração da ciclofosfamida 

 

Infusão ENDOVENOSO contínua:a dose de Mesna igual a 100% da dose de ciclofosfamida iniciada 15 - 

30 minutos antes da primeira dose de ciclofosfamida  

 

Adulto: 

- Prevenção da cistite hemorrágica induzida por ciclofosfamida (off-label): 

 

Regime HDCAV (ciclofosfamida, doxorubicina e vincristina) mais IE (ifosfamida e etoposídeo) para sarcoma de 

Ewing (criança ≥4 anos e adulto menor que 40 anos): 2.100 miligramas por m2 por dia ENDOVENOSO contínua 

(dose de Mesna equivalente à dose de ciclofosfamida) durante 2 dias com os ciclos de infusão de ciclofosfamida 1, 

2, 3 e 6 

 

Esquema de Hyper - CVAD (adultos): 600 miligramas por m2 por dia ENDOVENOSO contínua (mesma dose total 

de ciclofosfamida) nos dias 1, 2 e 3 com ciclofosfamida e finalizando 6 horas após a última dose de ciclofosfamida 
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nos ciclos ímpares (1, 3, 5, 7) da fase de 8 ciclos 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste segundo o fabricante; sem evidências em literatura 

Tempo de administração: infusão ENDOVENOSA 15 - 30 minutos; ENDOVENOSO infusão contínua 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição: SF0,9%, SG5%, RL - (C.: ≤20 miligramas por mililitro) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 

 Após diluição: 24 horas - 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

- Soluções de Mesna (C.: 0,5 - 3,2 miligramas por mililitro) e 

ciclofosfamida (C.: 1,8 - 10,8 miligramas por mililitro) em SG5% são 

estáveis por 48 horas sob refrigeração ou 6 horas em temperatura 

ambiente 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: aciclovir, anfotericina B convencional, anfotericina B complexo lipídico, 

dantroleno, diazepam, ganciclovir, lansoprazol, nitroprussiato, fenitoína, tiopental 

Reações adversas: dor torácica, edema, alopecia, diaforese, hipocalemia, dor abdominal, constipação, diarreia, 

perda de apetite, náusea, vômito, anemia, desordens granulocitopoietica, leucopenia, trombocitopenia, astenia 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: urinálise, cor da urina,sinais e sintomas de hipersensibilidade 

Observações: 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso criterioso durante a amamentação 

1. Micromedex. Mesna: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 03 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Mesna: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 03 de outubro de 

2018 

3. Dynamed. Mesna: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 03 de outubro de 2018 

4. Lexicomp Mesna: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 03 de outubro de 2018 
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MESTINON® 

Princípio ativo: Brometo de piridostigmina 

Classe terapêutica: antídoto, inibidor da acetilcolinesterase 

Apresentação: comprimido - 60 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria: 

- Síndromes miastênicas congênitas (criança e adolescente): 1 miligrama por kg por dose VIA ORAL a cada 4 

horas,dose usual 4 - 5 miligramas por kg por dia em 4 - 6 em dose fracionada; máx.: 7 miligramas por kg por dia 

em dose fracionada 5 - 6 vezes ao dia 

 

- Miastenia gravis auto - imune (juvenil) (criança e adolescente) - a dosagem deve ser ajustada de modo que 

doses maiores sejam administradas antes do tempo de maior fadiga: 1 miligrama por kg por dose VIA ORAL a cada 

4 - 6 horas (máx. dose diária: 7 miligramas por kg por dia em dose fracionada 5 - 6 vezes ao dia), dose usual 600 

miligramas por dia; máx.: 1.500 miligramas por dia  

 

- Neurotoxicidade induzida pela vincristina (crianças ≥2 anos e adolescente): 3 miligramas por kg por dia em dose 

fracionada duas vezes ao dia doses, administrados com piridoxina por 3 semanas 

 

Adulto: 

- Miastenia grave: 60 - 1.500 miligramas por dia, dose usual 600 miligramas por dia doses fracionadas a 5 - 6 

vezes ao dia, espaçados para proporcionar alívio máximo 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: espasmos, hiperestesia 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: força muscular, frequência cardíaca, frequancia respiratória, estado geral 

Observações: 

- Recomenda-se administrar o Mestinon® de forma que seu efeito máximo coincida com o período de maior 

esforço físico, por exemplo ao levantar - se ou durante as refeições 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Pyridostigmine: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 03 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Acarbose: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 03 de outubro de 

2018 

3. Dynamed. Pyridostigmine: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - 

f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 03 de outubro de 2018 

4. Lexicomp Pyridostigmine: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 03 de outubro de 

2018 

5. MESTINON®. Piridostigmina. Responsável técnico: Dr. Rodrigo Ferraz Pinheiro CRF - SP n° 84.515. Cellera Farmacêutica S.A 
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METALYSE® (MAR) 

Princípio ativo: Tenecteplase 

Classe terapêutica: trombolítico 

Apresentação: pó liofilizado para solução injetável mais seringa pré-carregada com diluente - 40 miligramas e 50 

miligramas 

 Via e formas de administração: ENDOVENOSA 

Posologia:  

 

Adulto: 

- Embolia pulmonar, aguda (hemodinamicamente instável por volumosa) (off-label): administrar a dose em bolus 

único de 5 - 10 segundos: menor que 60 kg, 30 miligramas, ≥60 a menor que 70 kg, 35 miligramas, ≥70 a menor 

que 80 kg, 40 miligramas, ≥80 a menor que 90 kg, 45 miligramas, ≥ 90 kg 50 miligramas 

 

- Embolia pulmonar associada à parada cardíaca (off-label): administrar em bolus único por 5 segundos: menor 

que 60 kg 30 miligramas, ≥60 a menor que 70 kg, 35 miligramas, ≥70 a menor que 80 kg, 40 miligramas, ≥80 a 

menor que 90 kg, 45 miligramas, ≥ 90 kg 50 miligramas 

 

- Infarto agudo do miocárdio com supra de segmento ST: a dose total recomendada não deve exceder 50 

miligramas, administrada como um único bolus de 5 segundos: menor que 60 kg, 30 miligramas, ≥60 a menor que 

70 kg, 35 miligramas, ≥70 a menor que 80 kg, 40 miligramas, ≥80 a menor que 90 kg, 45 miligramas, ≥ 90 kg 50 

miligramas 

 

*Administrar simultaneamente aspirina, clopidogrel e terapia anticoagulante (heparina não fracionada, enoxaparina 

ou fondaparinux) 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Tempo de administração: ENDOVENOSO DIRETO 5 - 10 segundos; vide acima 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: água para injeção (seringa pré - carregada) - 8 

mililitros (40 miligramas) e 10 mililitros (50 miligramas) (C.: 5 

miligramas por mililitro) 

 

Diluição: não se aplica 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  
(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  
(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: 8 horas 24 horas 

 Após diluição:  -   -  

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

 - METALYSE® deve ser usado imediatamente após diluição 

 - Incompatível com soluções glicosiladas, lavar o acesso com solução 

salina antes e após administração 

 - Não agite durante a reconstituição 

 - Pode ser observado leve formação de espuma que irá se dissipar se 

for deixada em repouso por alguns minutos 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 
mesmo horário ou misturados:  

Reações adversas: hemorragia, hematoma 
Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 
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Monitorização: hemograma, TTPa, sinais e sintomas de sangramento, ECG 

Observações: 

- Condições que aumentam o risco de sangramento: 

Tromboembolismo pulmonar: PA sistólica maior que 180mmHg ou PA diastólica maior que 110mmHg, 

sangramento recente (não intracraniano), cirurgia recente ou procedimento invasivo, AVC isquêmico maior 

que 3 meses antes, anticoagulado, RCP traumática, pericardite ou líquido pericárdico,retinopatia diabética, 

idade maior que 75 anos, baixo peso corporal menor que 60 kg, sexo feminino, negro(a), punção lombar 

no prazo de 10 dias 

 

IAMCST: história de hipertensão crônica, severa e mal controlada, hipertensão significativa na admissão 

(PA sistólica maior que 180mmHg ou PA diastólica maior que 110 mmHg), história de acidente vascular 

cerebral isquêmico prévio maior que 3 meses, demência, RCP traumática ou prolongada (maior que 10 

minutos), cirurgia de grande porte (menor que 3 semanas), sangramento interno recente (dentro de 2 - 4 

semanas), punções vasculares não compressíveis, úlcera péptica ativa, terapia anticoagulante oral, punção 

lombar no prazo de 10 dias 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Micromedex. Tenecteplase: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 03 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Tenecteplase: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 03 de outubro 

de 2018 

3. Dynamed. Tenecteplase: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 

- 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 03 de outubro de 2018 

4. Lexicomp Tenecteplase: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 03 de outubro de 

2018 

5. METALYSE®. Tenecteplase. Responsável técnico: Dímitra Apostolopoulou – CRF - SP 08828. Boehringer Ingelheim do Brasil Quím. e 

Farm. Ltda . 
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METAMUCIL® 

Princípio ativo: Plantago ovata (Fibras de Psyllium Husk) 

Classe terapêutica: laxante, produtor de massa fecal 

Apresentação: envelope contendo pó para preparações extemporâneas - 0,562 grama por grama (5,85 gramas) 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria: 

- Ingestão adequada para fibra total (criança 2 - 10 anos): ingestão diária na refeição (grama por dia) = idade 

(anos) mais 5 gramas ou 19 gramas por dia VIA ORAL quando 1 - 3 anos, 25 gramas por dia quando 4 - 8 anos, 31 

grama por dia (homem) e 26 gramas por dia (mulher) quando 9 - 13 anos, 38 gramas por dia (homem) e 26 

gramas por dia (mulher) quando adolescente 14 - 18 anos 

 

- Regularidade do movimento intestinal:  

Criança de 6 a menor que 12 anos: 1,25 - 15 gramas por dia VIA ORAL em dose fracionada 1 - 3 vezes ao 

dia 

Criança ≥12 anos e adolescente: 2,5 – 30 gramas por dia VIA ORAL em dose fracionada 1 - 3 vezes ao dia 

 

- Hipercolesterolemia; tratamento adjunto com manejo dietético: 

Criança 2 a menor que 12 anos: 6 gramas por dia VIA ORAL em dose fracionada 1 - 3 vezes ao dia 

Criança ≥12 anos e adolescente: 12 gramas por dia VIA ORAL em dose fracionada 1 - 3 vezes ao dia 

 

Adulto: 

- Obstipação: 2,5 – 30 gramas VIA ORAL em dose fracionada  

 

- Reduzir o risco de doença arterial coronariana: ≥7 gramas VIA ORAL por dia 

 

- Diabetes Mellitus tipo 2 (terapia adjunta) (off-label): 6,8 - 13,6 gramas por dia VIA ORAL em dose fracionada 

duas vezesao dia antes das refeições 

 

- Síndrome do intestino irritável (off-label): 10 gramas por dia VIA ORAL em dose fracionada 1 – 2 ao dia nas 

refeições 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: flatulência 

Interações medicamentosas:  

Monitorização: frequência das dejeções, lípidos séricos, peso 

Observações: 

- O pó deve ser misturado em um copo de 30 mililitros de água ou suco, após administrado beber mais um copo de 

30 mililitros de líquido 

- Quando mais de uma dose é necessária, divida ao longo do dia e separe por pelo menos 2 horas de 

outrosmedicamentos 

- Se inalado o pó de Psyllium pode causar sensibilidade (coriza, olhos lacrimejantes, chiado no peito) 

- Risco potencial na gravidez (não encontrado) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Micromedex. Psyllium: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 03 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Psyllium: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 03 de outubro de 

2018 

3. Lexicomp Psyllium: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 03 de outubro de 2018 

4. METAMUCIL®. Plantago ovata. Responsável técnico: Talita Chinellato dos Santos - CRF - SP nº 87.832.Procter & Gamble do Brasil S.A. 
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METFORMINA 

Princípio ativo: Cloridrato de metformina 

Classe terapêutica: biguanida, antidiabético 

Apresentação: comprimido - 500 miligramas e 850 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria: 

- Diabetes Mellitus tipo 2: 

Criança e adolescente 10 - 16 anos: dose inicial 500 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia,titulando - se 

em incrementos de 500 miligramas em intervalos semanais; máx.: 2.000 miligramas por dia 

 

Adolescente ≥17 anos: dose inicial 500 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia,titulando - se em 

incrementos de 500 miligramas por dia fracionadas emduas doses em intervalos semanais ou 500 - 850 

miligramas duas vezes ao dia após duas semanas; máx.: 2.550 miligramas por dia (pode ser necessário 

uma dose maior que 2.000 miligramas por dia, se tolerada três em dose fracionada  

 

Regime de uma vez por dia: dose inicial 850 miligramas VIA ORAL uma vez por dia,titulando - se a dose diária em 

incrementos de 850 miligramas por dia a cada duas semanas; máx.: 2.550 miligramas por dia 

 

Adulto: 

- Diabetes mellitus, tipo 2: dose inicial 500 miligramas VIA ORAL 1 - 2 vezes ao dia ou 850 miligramas uma vez ao 

dia, titulando - se gradualmente para minimizar os efeitos adversos gastrointestinais, 500 - 850 miligramas 

semanalmente, sendo a dose usual 850 - 1.000 miligramas duas vezes ao dia; máx.: 2.550 miligramas por dia 

Ajuste renal:  

Pediatria: 

- Creatinina sérica ≥1,5 miligramas 

por decilitro (homens) ou ≥1,4 

miligramas por decilitro (mulheres): 

uso contraindicado 

 

- ClCr anormal: uso contraindicado 

 

Adulto: 

 

TFG 30 - 45 mililitros por minuto por 1,73 m²: 

 

Insuficiência pré - existente: uso não recomendado para o início da terapia, 

entretanto na ausência de doença renal ativa ou condições que 

predisponham à hipoperfusão e à hipoxemia, a terapia pode ser iniciada 

com metade da dose inicial usual; máx.: 1.000 miligramas por dia) 

 

Emergente: considerar benefícios por riscos de continuação. Se continuar, 

recomenda-se uma redução de 50%;máx.: 1.000 miligramas por dia,com 

monitorização da função renal a cada 3 meses  

 

TFG menor que 30 mililitros por minuto por 1,73 m²: uso contraindicado 

 

Ajuste hepático: evite a metformina; doença hepática é um fator de risco para o desenvolvimento de acidose 

láctica durante a terapia com metformina 

Reações adversas: diarreia, náusea, vômito, flatulência 
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Interações medicamentosas: álcool etílico 

Monitorização: glicemia, hemoglobina, função renal 

Observações: 

- Administrar com uma refeição para diminuir o desconforto gastrointestinal 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Metformin: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 21 de setembro de 2018 

2. Up to Date. Metformin: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 21 de setembro 

de 2018 

3. Dynamed. Metformin: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 21 de setembro de 2018 

4. Lexicomp Acarbose: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 21 de setembro de 

2018 

5. Lexicomp Metformin: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 21 de setembro de 

2018 
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METICORTEN® 

Princípio ativo: Prednisona 

Classe terapêutica: glicocorticosteóide, anti-inflamatório 

Apresentação: comprimido - 5 miligramas e 20 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria: 

- Dosagem geral (anti-inflamatório ou imunossupressor) (lactente, criança e adolescente): 0,05 - 2 miligramas por 

kg por dia VIA ORAL em dose fracionada a cada 6 - 24 horas 

 

- Asma, exacerbação aguda: 

 

Lactente e criança menor que 12 anos: 1 - 2 miligramas por kg por dia VIA ORAL por 3 - 5 dias 

 

Dose máxima diária dependente da idade: 

Lactente e criança menor que 2 anos: 20 miligramas por dia 

Criança 2 - 5 anos: 30 miligramas por dia 

Criança 6 - 11 anos: 40 miligramas por dia 

 

Criança ≥12 anos e adolescente: 1 miligrama por kg por dia VIA ORAL por 5 - 7 dias; máx.: 50 miligramas 

por dia 

 

OU 

 

Lactente e criança <12 anos:  

 

Emergência ou doses hospitalares: 1-2 miligramas por kg VIA ORAL em dose fracionada duas vezes 

ao dia; máx.: 60 miligramas por dia; manter até que o pico do fluxo expiratório seja de 70% do 

previsto ou do melhor 

 

"Burst" de curta duração (ambulatorial): 1-2 miligramas por kg VIA ORAL em dose fracionada 1-2 

vezes ao dia por 3-10 dias; máx.: 60 miligramas por dia; deve ser mantido até que os sintomas 

desapareçam ou o paciente atinja um pico de fluxo expiratório de 80% do melhor valor pessoal; 

geralmente requer de 3-10 dias de tratamento (aproximadamente 5 dias em média) 

 

Criança ≥12 anos e adolescente: 

 

Emergência ou doses hospitalares: 40-80 miligramas por kg VIA ORAL em dose fracionada 1 a 2 

vezes ao dia até que o pico de fluxo expiratório seja de 70% do previsto ou melhor 

 

“Burst" de curta duração (ambulatorial): 40-60 miligramas por kg VIA ORAL em dose fracionada 1 a 

2 vezes ao dia por 3-10 dias; deve ser mantido até que os sintomas desapareçam ou o paciente 
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atinja um pico de fluxo expiratório de 80% do melhor valor pessoal; geralmente requer de 3-10 

dias de tratamento (aproximadamente 5 dias em média) 

 

- Asma, terapia de manutenção: 

 

Lactente e criança menor que 12 anos: 0,25 - 2 miligramas por kg por dia VIA ORAL, administrados em 

dose única pela manhã ou em dias alternados, conforme necessário para o controle da asma; máx.: 60 

miligramas por dia 

 

Criança ≥12 anos e adolescente: 7,5 - 60 miligramas VIA ORAL por dia, administrados em dose única de 

manhã ou em dias alternados, conforme necessário para o controle da asma 

 

- Doença de Crohn (crianças e adolescente): 1 - 2 miligramas por kg por dia VIA ORAL uma vez ao dia; máx.: 60 

miligramas por dia 

 

- Dermatomiosite moderadamente severa; tratamento inicia (criança e adolescente): dose inicial 2 miligramas por 

kg por dia VIA ORAL, em dose fracionada 1 - 2 vezes ao dia; máx.: 60 miligramas por dia 

 

- Artrite idiopática juvenil (lactente ≥ 6 meses, criança e adolescente): dose inicial 1 miligrama por kg por dia VIA 

ORAL administrado uma vez ao dia; máx.: 60 miligramas por dia 

 

- Nefrite Lúpica (criança e adolescente): 

 

Com pulsoterapia concomitante com metilprednisolona: Prednisona: 0,5 - 1,5 miligrama por kg por dia VIA 

ORAL; dose diária máxima: 60 miligramas por dia, reduzir a dose geralmente em 6 meses para uma dose 

≤10 miligramas por dia, de acordo com a resposta clínica; usar em combinação com ciclofosfamida ou 

micofenolato 

 

Sem pulsoterapia concomitante com metilprednisolona: Prednisona: 2 miligramas por kg por dia VIA ORAL 

por 6 semanas. Dose máxima diária variável: 80 miligramas por dia (nas semanas 1 a 4) e  60 miligramas 

por dia ( nas semanas 5 e 6) 

 

- Síndrome nefrótica, sensível a esteróides (criança e adolescente):  

 

Episódio inicial: 2 miligramas por kg por dia ou 60 miligramas por m2 por dia VIA ORAL uma vez ao dia; 

máx.: 60 miligramas por dia durante 4 - 6 semanas, após esse período ajustar para 1,5 miligrama por kg 

por dose ou 40 miligramas por m2 por dose em dias alternados em dose única; máx.: 40 miligramas por 

dose 

 

Recidiva: 2 miligramas por kg por dia ou 60 miligramas por m2 por dia VIA ORAL uma vez ao dia; máx.: 60 

miligramas por dia até a remissão completa por pelo menos 3 dias; em seguida ajuste para 1,5 miligrama 

por kg por dose ou 40 miligramas por m2 por dose em dias alternados em dose única; máx.: 40 miligramas 

por dose 
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Terapia de manutenção: Diminuir a dose anterior para a dose eficaz mais baixa, a qual mantém a 

remissão,dose usual 0,1 - 0,5 miligrama por kg por dose em dias alternados 

 

- Colite Ulcerativa (criança e adolescente): 1 - 2 miligramas por kg por dia VIA ORAL administrados pela manhã; 

máx.: 60 miligramas por dia 

 

Adulto: 

- Asma aguda (off-label): 40 - 60 miligramas por dia VIA ORAL como dose única ou fracionada 

 

- Doença de Crohn, moderada por grave (off-label): 40 - 60 miligramas VIA ORAL por dia 

 

- Dermatomiosite por polimiosite (off-label): 1 miligrama por kg VIA ORAL por dia, dose usual 0,5 - 1,5 miligrama 

por kg por dia, frequentemente em associação com terapias poupadoras de esteroides; dependendo da resposta 

por tolerância, considere a redução gradual após 2 a 8 semanas, dependendo da resposta 

 

- Nefrite lúpica, indução (off-label):  

 

Classe III - IV: 0,5 - 1 miligrama por kg por dia VIA ORAL (após pulso glicocorticoide),titulando após 

algumas semanas até a dose efetiva mais baixa, em combinação com um agente imunossupressor 

 

Classe V: 0,5 miligramas por kg por dia VIA ORAL durante 6 meses em combinação com micofenolato de 

mofetil; se não observado resposta após 6 meses, administrar 0,5 - 1 miligrama por kg por dia (após um 

pulso com glicocorticoide) por mais 6 meses em combinação com a ciclofosfamida 

 

- Mieloma múltiplo (não tratado previamente; inelegível para o transplante) (uso off-label): Oral: 

 

≥65 anos de idade ou menor que 65 anos e inelegível para transplante: 60 miligramas por m2 por dia VIA 

ORAL por 4 dias a cada 6 semanas por 9 ciclos em combinação com daratumumab, bortezomibe e 

melfalano; após o ciclo 9, o daratumumab é continuado como um agente único ou 60 miligramas por m2 

por dia VIA ORAL durante 4 dias a cada 6 semanas (em combinação com bortezomibe e melfalano) por 9 

ciclos ou 2 miligramas por kg por dia VIA ORAL durante 4 dias a cada 6 semanas (em combinação com 

melfalano e talidomida) durante 12 ciclos 

 

≥65 anos de idade: 2 miligramas por kg por dia VIA ORAL durante 4 dias a cada 6 semanas (em 

combinação com melfalano) durante 12 ciclos 

 

- Esclerose múltipla, exacerbações agudas: 200 miligramas VIA ORAL por dia durante 1 semana, seguido de 80 

miligramas em dias alternados durante 1 mês 

 

- Pericardite (off-label): 

 

Pericardite aguda ou recorrente: 0,2 - 0,5 miligrama por kg por dia VIA ORAL durante 2 - 4 semanas; 

depois reduzir a dose ao longo de 3 meses 
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Pericardite tuberculosa: 1 - 2 miligramas por kg VIA ORAL uma vez ao dia durante 5 - 7 dias seguido de 6 - 

8 semanas de redução gradual ou 60 miligramas uma vez ao dia por 4 semanas, seguido por 30 miligramas 

uma vez ao dia por 4 semanas, 15 miligramas uma vez ao dia por 2 semanas e 5 miligramas uma vez ao 

dia por 1 semana 

 

- Arterite de Takayasu (off-label): dose inicial 40 - 60 miligramas VIA ORAL por dia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: supressão adrenal, imunossupressão, distúrbios psiquiátricos, síndrome de cushing, 

osteoporose, hipertensão, retenção de líquidos, hiperglicemia 

Interações medicamentosas: natalizumabe 

Monitorização: pressão sanguínea, peso corporal, glicemia, eletrólitos séricos, crescimento em pacientes 

pediátricos, presença de infecção, densidade mineral óssea,sinais e sintomas de supressão adrenal, hemograma, 

perda de sangue oculto 

Observações: 

- Os pacientes obesos devem ser dosados com base no peso corporal ideal 

- Administrar após as refeições ou com alimentos ou leite para diminuir o desconforto gastrointestinal 

- Medicamento incluso nos critérios de Beers, não recomendado quando ≥65 anos 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Prednisone: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 03 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Prednisone: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 03 de outubro de 

2018 

3. Dynamed. Prednisone: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 03 de outubro de 2018 

4. Lexicomp Prednisone: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 03 de outubro de 

2018 

5. METICORTEN®. Prednisona. Responsável técnico: Dímitra Apostolopoulou – CRF - SP 08828. Boehringer Ingelheim do Brasil Quím. e 

Farm. Ltda . 
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METOCLOPRAMIDA 

Princípio ativo:  

 METOCLOPRAMIDA, INJETÁVEL: cloridrato de metoclopramida 

 PLASIL®; METOCLOPRAMODA, GOTAS: cloridrato de metoclopramida monoidratado 

Classe terapêutica: antiemético por procinético 

Apresentação:  

METOCLOPRAMIDA, INJETÁVEL: solução injetável - 5 miligramas por mililitro (2 mililitros) 

METOCLOPRAMIDA, GOTAS: solução oral– 4 miligramas por mililitro (10 mililitros) 

PLASIL®: comprimido - 10 miligramas 

Via e formas de administração:  

METOCLOPRAMIDA, INJETÁVEL: ENDOVENOSO ou intramuscular 

METOCLOPRAMIDA, GOTAS; PLASIL®: oral 

Posologia:  

METOCLOPRAMIDA, GOTAS: cada mililitro equivale a 21 gotas contendo 4,21 miligrama de cloridrato de 

metoclopramida monoidratada equivalente a 4 miligramas de cloridrato de metoclopramida 

 

Neonatal: 

- Refluxo gastroesofágico: 0,1 miligrama por kg por dose VIA ORAL, INTRAMUSCULAR ou ENDOVENOSO a 

cada 6 horas; não exceder 0,15 miligrama por kg 

 

Pediatria: 

- Posicionamento do tubo de alimentação pós - piramidal (intubação do intestino curto):  

 

Menor que 6 anos: 0,1 miligrama por kg ENDOVENOSO dose única 

6 - 14 anos: 2,5 - 5 miligramas ENDOVENOSO dose única 

Maior que 14 anos: 10 miligramas ENDOVENOSO dose única 

 

- Refluxo gastroesofágico (avaliar risco:benefício antes do uso) (lactente, criança e adolescente): 0,1 - 0,2 

miligrama por kg por dose VIA ORAL a cada 6 - 8 horas; máx.: 10 miligramas 

 

- Náusea e vômito pós - operatórios, prevenção (criança e adolescente): 0,1 - 0,5 miligrama por kg por dose 

ENDOVENOSO em dose única administrada após a indução ou na chegada à unidade pós - anestésica; máx.: 10 

miligramas por dose 

 

Adulto: 

- Gastroparesia diabética: uso deve ser reservado para casos graves que não respondem a outras terapias 

 

Aguda e recorrente: 10 miligramas VIA ORAL quatro vezes ao dia por 2 - 8 semanas; máx.: 40 miligramas por 

dia). Não ultrapassar 12 semanas 

 

Sintomas graves: 10 miligramas ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR; 10 dias de terapia ENDOVENOSO 

podem ser necessários antes que os sintomas sejam controlados para permitir a transição para a administração 

oral 
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- Manejo da gastroparesia, independentemente da etiologia (off-label): dose inicial 5 miligramas VIA ORAL três 

vezes ao dia antes das refeições, dose usual 5 - 10 miligramas 2 - 3 vezes ao dia antes das refeições; máx.: 40 

miligramas por dia 

 

- Refluxo gastroesofágico: 10 - 15 miligramas VIA ORAL quatro vezes ao dia por 4 - 12 semanas; máx.: 60 

miligramas por dia. Ou doses únicas de até 20 miligramas antes da situação que provoquem os sintomas. Não 

ultrapassar 12 semanas 

 

- Prevenção de náuseas e vômitos associados à quimioterapia emetogênica: pré-tratamento com difenidramina 

diminui o risco de reações extrapiramidais 

 

Altamente emetogênica: 2 miligramas por kg ENDOVENOSO durante 15 minutos 30 minutos antes da 

quimioterapia; repetir a cada duas horas para duas doses, depois a cada três horas para três doses 

 

Menos emetogênico: 1 miligrama por kg ENDOVENOSO durante 15 minutos 30 minutos antes da 

quimioterapia; repetir a cada duas horas para duas doses, depois a cada três horas para três doses 

 

Profilaxia de emese tardia (off-label): 20 - 40 miligramas (ou 0,5 miligrama por kg por dose) ENDOVENOSO 2 

- 4 vezes ao dia por 3 - 4 dias em combinação com dexametasona 

 

Refratário ou intolerante a antieméticos com um índice terapêutico mais elevado (off-label): 

 

1 - 2 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO antes da quimioterapia e repetir duas horas após a 

quimioterapia 

 

0,5 miligrama por kg VIA ORAL a cada seis horas nos dias 2 a 4 

 

- Prevenção de náusea pós-operatória e vômito: 

 

10 miligramas ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR (off-label) ao final da cirurgia; alguns pacientes podem 

necessitar de 20 miligramas 

 

20 miligramas VIA ORAL (off-label)duas horas antes da anestesia 

Ajuste renal:  

 

Pediatria: baseadas em doses de 0,1 - 0,2 

miligrama por kg por dose a cada 6 - 8 horas 

 

- TFG 30 - 50 mililitros por minuto por 1,73 m²: 

75% da dose 

 

- TFG 10 - 29 mililitros por minuto por 1,73 m²: 

50% da dose 

Adulto: 

 

- ClCr menor que 40 mililitros por minuto: aproximadamente 

50% da dose normal ENDOVENOSO  

 

Gastroparesia diabética: 

 

- ClCr ≤60 mililitros por minuto: 5 miligramas VIA ORAL 
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- TFG menor que 10 mililitros por minuto por 

1,73m², hemodiálise intermitente ou diálise 

peritoneal: 25% da dose 

 

- Terapia de substituição renal contínua: 75% da 

dose 

quatro vezes ao dia; máx.: 20 miligramas por dia 

 

- Doença renal crônica: 5 miligramas VIA ORAL duas vezes 

ao dia; máx.: 10 miligramas por dia 

 

- Hemodiálise e diálise peritoneal contínua em ambulatório: 

5 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia; máx.: 10 

miligramas por dia 

 

Refluxo gastroesofágico: 

 

- ClCr ≤60 mililitros por minuto: 5 miligramas VIA ORAL 

quatro vezes ao dia ou 10 miligramas três vezes ao dia; 

máx.: 30 miligramas por dia 

 

- Doença renal crônica: 5 miligramas VIA ORAL quatro 

vezes ao dia ou 10 miligramas duas vezes ao dia; máx.: 20 

miligramas por dia 

 

- Hemodiálise e diálise peritoneal contínua em ambulatório: 

5 miligramas VIA ORAL quatro vezes ao dia ou 10 

miligramas duas vezes ao dia; máx.: 20 miligramas por dia 

Ajuste hepático: 

 

Gastroparesia diabética: comprometimento moderado ou grave (Child - Pugh classe B ou C): 5 miligramas VIA 

ORAL quatro vezes ao dia; máx.: 20 miligramas por dia 

 

Refluxo gastroesofágico: comprometimento moderado ou grave (Child - Pugh classe B ou C): 5 miligramas VIA 

ORAL quatro vezes ao dia ou 10 miligramas três vezes ao dia; máx.: 30 miligramas por dia 

Tempo de administração: ENDOVENOSO direto 1 - 2 minutos (doses ≤10 miligramas, não diluída); infusão 

ENDOVENOSA (doses maior que 10 miligramas, diluídas) maior que 15 minutos 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição: SF0,9% (preferível), RL, SG5% - 50 mililitros 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 

 Após diluição: 
24 horas (sem fotoproteção) 

48 horas (com fotoproteção) 
- 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

- SOLUÇÃO ORAL e COMPRIMIDO: administrar 30 minutos antes das 

refeições e ao deitar 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: anfotericina B convencional, anfotericina lipossomal, cefepime, dantroleno, 

diazepam, ganciclovir, lansoprazol, fenitoína, lansoprazol, propofol, sulfametoxazol-trimetoprima 
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Reações adversas: sonolência, sintomas extrapiramidais, depressão, diarreia, astenia, hipotensão 

Interações medicamentosas: agentes antipsicóticos, prometazina, rivastigmina 

Monitorização: evolução do quadro, pressão arterial,frequência cardíaca, reações distônicas, agitação e confusão 

Observações: 

- A administração ENDOVENOSA rápida está associada a um sentimento passageiro, porém intenso, de ansiedade e 

inquietação, seguido de sonolência 

- Pode causar discinesia tardia, distúrbio grave do movimento muitas vezes é irreversível sem tratamento 

conhecido (podendo diminuir ou desaparecer após a interrupção da metoclopramida); o risco de desenvolver 

discinesia tardia aumenta com a duração do tratamento e com a dose cumulativa total (evitar o tratamento com 

metoclopramida por mais de 12 semanas). Descontinuar a metoclopramida em pacientes que desenvolvem sinais e 

sintomas de discinesia tardia 

- Medicamento incluso nos critérios de Beers, não recomendado quando ≥65 anos 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso compatível com a amamentação por curto período 

1. Micromedex. Metoclopramide: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 11 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Metoclopramide: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 11 de 

outubro de 2018 

3. Dynamed. Metoclopramide: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - 

f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 11 de outubro de 2018 

4. Lexicomp Metoclopramide: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 11 de outubro de 

2018 

5. METOCLOPRAMIDA, INJETÁVEL. Responsável técnico Kerusa Gurgel Tamiarana CRF - CE n° 1462.Isofarma Industrial Farmacêutica 

Ltda. 

6. METOCLOPRAMIDA, GOTAS. Responsável técnico Andreia Cavalcante Silva CRF - GO no 2.659.LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A 

7. PLASIL®. Metoclopramida. Responsável técnico Silvia Regina Brollo CRF - SP n° 9.815.Sanofi - Aventis Farmacêutica Ltda. 
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METREXATO® 

Princípio ativo: Metotrexato de sódio 

Classe terapêutica: antineoplásico 

Apresentação: comprimido - 2,5 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria: 

- Doença de Crohn (criança e adolescente): terapia reservada aos pacientes intolerantes ou não responsivos a 

terapia com análogo de purina (azatioprina, mercaptopurina); usar em combinação com suplementação de ácido 

fólico 

 

Dosagem por superfície corporal: 15 miligramas por m2 VIA ORAL uma vez por semana; máx.: 25 

miligramas  

 

OU 

 

Dosegem por peso corporal: 10 miligramas se 20 - 29 kg, 15 miligramas se 30 - 39 kg, 20 miligramas se 

40 - 49 kg ou 25 miligramas se ≥50 kg VIA ORAL uma vez por semana 

 

- Dermatomiosite: dose inicial 15 miligramas por m2 ou 1 miligrama por kg VIA ORAL (o que for menor) uma vez 

por semana; máx.: 40 miligramas (em combinação com corticosteróides) 

 

- Artrite idiopática juvenil; poliarticular: 

 

Dosagem por superfpicie corporal (criança e adolescente 2 - 16 anos): dose inicial 10 miligramas por m2 

VIA ORAL uma vez por semana, ajustando gradualmente até 20 - 30 miligramas por m2 uma vez por 

semana; máx.: 25 miligramas; 

 

Dosagem por peso corporal(criança e adolescente): dose inicial 0,5 miligramas por kg VIA ORAL uma vez 

por semana; máx.: 15 miligramas 

 

Adulto: 

- Psoríase: dose inicial 2,5 - 5 miligramas por dose VIA ORAL a cada 12 horas por três doses a cada semana 

(recomenda-se o uso concomitante de ácido fólico de 1 - 5 miligramas por dia [exceto o dia do metotrexato] para 

reduzir os eventos adversos hematológicos, gastrointestinais e hepáticos relacionados) 

 

- Artrite reumatóide: dose inicial 7,5 miligramas VIA ORAL uma vez por semana ou 2,5 miligramas a cada 12 horas 

por 3 doses por semana, aumentando 5 miligramas a cada 2 - 4 semanas. Dose Máxima: 20-30 miligramas uma 

vez por semana. Recomenda-se o uso concomitante de pelo menos 5 miligramas de ácido fólico por dia (exceto o 

dia do metotrexato) para reduzir os eventos adversos hematológicos, gastrointestinais e hepáticos relacionados 

 

- Dermatomiosite ou polimiosite (off-label): dose inicial 5 - 15 miligramas VIA ORAL por semana, muitas vezes em 
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conjunto com altas doses de corticoterapia, titulando em incrementos semanais de 2,5 miligramas para uma dose - 

alvo de 10 - 25 miligramas por semana (recomenda-se o uso concomitante de ácido fólico de 5 - 7 miligramas por 

dia [exceto o dia do metotrexato] para reduzir os eventos adversos hematológicos, gastrointestinais e hepáticos 

relacionados) 

 

- Esclerose múltipla (off-label): 7,5 ou 20 miligramas uma vez por semana, isoladamente ou como terapia adicional 

ao interferon - beta 

Ajuste renal:  

 

Pediatria: 

 

- ClCr 10 - 50 mililitros por minuto por 1,73 m²: 50% da 

dose 

- ClCr menor que 10 mililitros por minuto por 1,73 m²: 

30% da dose 

- Hemodiálise intermitente: 30% da dose 

 

- Diálise peritoneal: 30% da dose 

- Terapia de substituição renal contínua: 50% da dose 

 

Adulto: 

 

- ClCr 10 - 50 mililitros por minuto: 50% da dose 

- ClCr menor que 10 mililitros por minuto: evite o uso 

- Hemodiálise intermitente: 50% da dose, após a 

sessão 

- Terapia de substituição renal contínua: 50% da dose 

Ajuste hepático:  

 

- Bilirrubina 3,1 - 5 miligramas por decilitro ou transaminases maior que três vezes basal: administrar 75% da 

dose 

- Bilirrubina maior que 5 miligramas por decilitro: evitar o uso 

Reações adversas: rash, fotosensibilidade, diarreia, náusea, vômito, leucopenia, trombocitopenia, tontura 

Interações medicamentosas: dipirona, óxido nitroso 

Monitorização: triagem com PPD,hemograma, proteína C - reativa, ferritina, LDH, função renal, função hepática, 

teste de hepatite B ou C 

Observações: 

- Administrar com o estômago vazio pelo menos uma hora antes ou duas horas após a ingestão de alimentos ou 

bebidas, exceto água 

- Risco potencial na gravidez (categoria X) 

- Uso criterioso por curtos períodos; contraindicado para uso crônico. Suspender a amamentação por 4 dias após 

administração do fármaco 

1. Micromedex. Methotrexate: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 03 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Methotrexate: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 03 de outubro 

de 2018 

3. Dynamed. Methotrexate: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 

- 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 03 de outubro de 2018 

4. Lexicomp Methotrexate: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 03 de outubro de 

2018 

5. METREXATO®. Metotrexato. Responsável técnico: Eliza Yukie Saito – CRF - SP n° 10.878. Blau Farmacêutica S.A. 
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METRONIDAZOL 

Princípio ativo: Metronidazol 

Classe terapêutica: anti-infeccioso nitroimidazólico, anti – protozoário, amebicida 

Apresentação:  

FLAGYL®: comprimido revestido - 250 miligramas e 400 miligramas 

FLAGYL® INJETÁVEL: solução injetável 0,5% - 5 miligramas por mililitro (100 mililitros) 

FLAGYL® CREME: creme tubo 10% - 100 miligramas por grama (50 gramas) 

METRONIDAZOL, INJETÁVEL: solução injetável - 5 miligramas por mililitro (100 mililitros) 

Via e formas de administração:  

FLAGYL®: oral 

FLAGYL® INJETÁVEL; METRONIDAZOL, INJETÁVEL: ENDOVENOSO 

FLAGYL® CREME: tópico vaginal 

Posologia: FLAGYL® INJETÁVEL contém 14 mEq de sódio em cada bolsa de 500 miligramas 

 

Neonatal: 

- Dosagem geral, infecção suscetível:  

Dose de ataque: 15 miligramas por kg VIA ORAL ou ENDOVENOSA  

 

Dose de manutenção: 

 

Peso corporal Idade pós - natal Dose ( VIA ORAL ou ENDOVENOSO ) 

≤2 kg 
≤28 dias 7,5 miligramas por kg por dose a cada 12 horas 

29 - 60 dias 10 miligramas por kg por dose a cada 8 horas 

Maior que 2 kg 
≤7 dias 7,5 miligramas por kg por dose a cada 8 horas 

8 - 60 dias 10 miligramas por kg por dose a cada 8 horas 

 

- Profilaxia cirúrgica: 

 

Peso corporal Dose ( VIA ORAL ou ENDOVENOSO ) 

Menor que 1,2 kg 7,5 miligramas por kg dose única 30-60 minutos antes do procedimento 

≥1,2 kg 15 miligramas por kg dose única 30-60 minutos antes do procedimento 

 

 

Pediatria: 

- Dosagem geral, infecção suscetível (lactente, criança e adolescente):  

15 - 50 miligramas por kg por dia VIA ORAL em dose fracionada três vezes ao dia; máx.: 2.250 

miligramas por dia 

 

22,5 - 40 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO em dose fracionada 3 - 4 vezes ao dia; máx.: 4.000 

miligramas por dia 

 

- Amebíase (lactente, criança e adolescente): 35 - 50 miligramas por kg por dia VIA ORAL em dose fracionada a 
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cada 8 horas; máx.: 750 miligramas por dose 

 

- Apendicite, perfurada (crianças e adolescente): 30 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO em dose fracionada 

três vezes ao dia 

 

- Infecção por Clostridium difficile: 

 

Lactente, infecção leve a moderada: 7,5 miligramas por kg por dose VIA ORAL ou ENDOVENOSO a cada 

6 horas 

 

Criança e adolescente: 

Infecção não grave, recidiva inicial ou inicial: 7,5 miligramas por kg VIA ORAL 3 - 4 vezes ao dia; 

máx.: 500 miligramas por dose 

 

Infecção grave ou fulminante, inicial: 10 miligramas por kg ENDOVENOSO a cada 8 horas; máx.: 

500 miligramas por dose 

 

- Infecção intra- abdominal (lactente, criança e adolescente): 30 - 40 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO 

em dose fracionada três vezes ao dia; máx.: 500 miligramas por dose 

 

- Peritonite (diálise peritoneal): lactente, criança e adolescente 

Profilaxia: 10 miligramas por kg ENDOVENOSO uma vez antes do procedimento; máx.: 1.000 miligramas 

por dose 

 

Tratamento: 10 miligramas por kg por dose VIA ORAL três vezes ao dia; máx.: 1.200 miligramas por dia 

 

Adulto: 

- Infecções anaeróbias: dose de ataque de 15 miligramas por kg (ou 1 grama), seguido por  7,5 miligramas por kg 

(500 miligramas) ENDOVENOSO ou VIA ORAL a cada 6 horas; máx.: 4 gramas por dia 

 

- Vaginose bacteriana: realizar uma aplicação (500 miligramas)tópica vaginal de preferência à noite, ao deitar - 

se ou 500 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia 

 

- Amebíase intestinalou extraintestinal: 500 - 750 miligramas VIA ORAL a cada 8 horas 

 

- Infecção intra - abdominal: 500 miligramas VIA ORAL ou ENDOVENOSO a cada 8 horas 

 

- Pneumonia, aspiração (agente alternativo): 500 miligramas VIA ORAL ou ENDOVENOSO três vezes ao dia 

 

- Infecção por Clostridium difficile (uso off-label): 

 

Não grave: 500 miligramas VIA ORAL três vezes ao dia 

 

Infecção fulminante: 500 miligramas ENDOVENOSO a cada 8 horas 
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Ajuste renal:  

Pediatria: 

- TFG menor que 10 mililitros por minuto por 1,73 m²: 4 

miligramas por kg por dose a cada 6 horas 

 

- Hemodiálise intermitente por diálise peritoneal: 

extensivamente removido, 4 miligramas por kg por dose 

a cada 6 horas 

 

- Terapia de substituição renal contínua: sem 

necessidade de ajuste 

 

Adulto:  

- Hemodiálise intermitente (dialisável aproximadamente 

50-100%): administrar após as sessões, 500 miligramas 

a cada 8 - 12 horas 

 

- Terapia de substituição renal (CVVH, CVVHD ou 

CVVHDF): a depuração é altamente dependente do 

método de substituição renal, tipo de filtro e taxa de 

fluxo. Recomendação geral (com base no fluxo de 

dialisato por taxas de ultrafiltração de 1 – 2 litros por 

hora e mínima função renal residual): 500 miligramas a 

cada 6 - 12 horas 

 

Ajuste hepático: quando insuficiência severa (Child - Pugh C) reduzir a dose oral em 50% 

 Tempo de administração: infusão ENDOVENOSA - 30 - 60 minutos; 5 mililitros por minuto 

Soluções e volumes compatíveis: 
Reconstituição: não se aplica 

Diluição: não se aplica 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 

 Após diluição: - - 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

- FLAGYL® INJETÁVEL: evite o contato da solução da droga com o 

equipamento que contém o alumínio 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: anfotericina B convencional, anfotericina B complexo lipídico, anfotericina B 

lipossomal, aztreonam, dantroleno, daptomicina, diazepam, filgrastim, ganciclovir, pantoprazol, fenitoína, propofol 

Reações adversas: cefaleia, náusea, vaginite 

Interações medicamentosas: álcool etílico, mebendazol, ritonavir 

Monitorização: hemograma, função hepática, função renal 

Observações: 

- FLAGYL® CREME:  

- A bisnaga contém quantidade suficiente para 10 aplicações, sendo o aplicador preenchido até a trava do 

êmbolus e consome, por dose, a quantidade máxima de 5 gramas, considerando - se quantidade de 

medicamento que permanece no aplicador após a administração 

- Lavar as mãos antes e após o uso de FLAGYL Ginecológico e evitar o contato direto das mãos com o local 

da aplicação 

- Para cada aplicação, utilizar um novo aplicador e após o uso, descartá - lo 

- Quando administração via oral, pode ser realizado nas refeições para minimização dos efeitos gastrointestinais 

- Risco potencial na gravidez (categoria B): contraindicado no primeiro trimestre (quando indicado como anti - 

protozoário) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Metronidazole: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 19 de setembro de 2018 
2. Lexicomp Metronidazole: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 19 de setembro de 

2018 

3. Dynamed. Metronidazole: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - 

f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 19 de setembro de 2018 

4. FLAGYL® Metronidazol. Responsável técnico: Silvia Regina Brollo CRF - SP n° 9.815. Sanofi - Aventis Farmacêutica Ltda 
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MIACALCIC® 

Princípio ativo: Calcitonina sintética de salmão 

Classe terapêutica: antídoto 

Apresentação: solução injetável - 100 unidades por mililitro (1 mililitro) 

Via e formas de administração: subcutânea, intramuscular ou ENDOVENOSO 

Posologia:  

 

Pediatria: 

- Osteogênese imperfeita (lactente maior que 6 meses, criança e adolescente): 2 unidades por kg por dose 

INTRAMUSCULAR ou SUBCUTÂNEO três vezes na semana 

 

Adulto: 

- Osteoporose: 50 - 100 unidades SUBCUTÂNEO ou INTRAMUSCULAR uma vez ao dia ou a cada dois dias 

 

- Dor óssea associada com osteólise ou osteopenia: 100 - 200 unidades ENDOVENOSO, SUBCUTÂNEO ou 

INTRAMUSCULAR em dose fracionada  

 

- Doença de Paget, sintomática:  

 

Tratamento emergencial das crises hipercalcêmicas: 5 - 10 unidades por kg ENDOVENOSO em dose 

fracionada 2 - 4 vezes ao dia durante pelo menos 6 horas  

 

Tratamento nos estados hipercalcêmicos crônicos: 5 - 10 unidades por kg SUBCUTÂNEO ou 

INTRAMUSCULAR em dose fracionada 1 - 2 vezes ao dia 

 

- Hipercalcemia: dose inicial4 unidades por kg INTRAMUSCULAR ou SUBCUTÂNEO a cada 12 horas; se a 

resposta for insatisfatória após 24 - 48 horas, aumentar para oito unidades por kg a cada 12 horas; se permanecer 

insatisfatória após 48 horas, aumentar para uma dose máxima de oito unidades por kg a cada 6 horas (espera - se 

diminuição do cálcio sérico após 24 a 48 horas) 

 

- Osteoporose pós - menopáusica: 100 unidades por dia INTRAMUSCULAR ou SUBCUTÂNEO  

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Tempo de administração: ENDOVENOSO direto, SUBCUTÂNEO e INTRAMUSCULAR não exceder 2 mililitros de 

volume de infusão por local de aplicação; infusão ENDOVENOSA lenta 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição: SF0,9% - 500 mililitros 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição:  -   -  

 Após diluição:  -   -  

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

- Conservar sob refrigeração (2 - 8ºC) 

- Utilizar imediatamente após o preparo 
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Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados:  

Reações adversas: flushing (rubor), flebite, náusea, artralgia, epistaxe, renite, sinusite, hipocalcemia, reação de 

hipersensibilidade, convulsões, sedimentação urinária 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: eletrólitos séricos,principalmente cálcio; fosfatase alcalina, coleta de urina de 24 horas para 

excreção de hidroxiprolina (doença de Paget), exame de urina (sedimento de urina) 

Observações: 

- Recomenda-se que MIACALCIC® seja acompanhado de ingestão adequada de cálcio e vitamina D para prevenir a 

perda progressiva de massa óssea 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; estudos em animais demonstraram redução da produção láctea 

1. Micromedex. Calcitonin: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 03 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Calcitonin: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 03 de outubro de 

2018 

3. Dynamed. Calcitonin: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 03 de outubro de 2018 

4. Lexicomp Calcitonin: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 03 de outubro de 2018 

5. MIACALCIC®. Calcitonina. Responsável técnico: Flavia Regina Pegorer – CRF - SP 18.150. Novartis Biociências S.A. 
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MICONAZOL 

Princípio ativo:  

DAKTARin® GEL ORAL: miconazol 

DAKTAZOL® LOÇÃO: nitrato de miconazol 

Classe terapêutica: agente antifúngico 

Apresentação:  

DAKTARIN® GEL ORAL: gel oral - 20 miligramas por grama (40 gramas) 

DAKTAZOL® LOÇÃO: loção cremosa - 20 miligramas por mililitro (30 mililitros) 

Via e formas de administração: tópico bucofaríngea 

Posologia:  

 

Pediatria e adulto: 

- Infecção dermatológica 

Lactente ≥6 - 24 meses: aplicar sobre a área afetada (1,25 mililitro) quatro vezes ao dia após as refeições 

 

Criança ≥2 anos, adolescente e adultos: aplicar sobre a área afetada (2,5 mililitros) quatro vezes ao dia 

após as refeições 

 

- Micoses superficiais por dermatófitos (Tinea capitis, Tinea barbae, Tinea corporis, Tinea cruris, Tinea pedis [pé - 

de - atleta] e Tinea unguium), micoses superficiais por leveduras (dermatite de fraldas e assaduras), candidíase 

cutânea generalizada, candidíase intertriginosa, micoses superficiais saprofitárias (Pitiríase versicolor e 

eritrasma): aplicar 2 vezes por dia (de manhã e à noite) em quantidade suficiente para cobrir a área afetada 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: disgeusia, náusea 

Interações medicamentosas: estatinas, ergotamina, varfarina 

Monitorização: resolução do quadro 

Observações: 

- DAKTARIN®: o gel não deve ser aplicado na região posterior e próximo da garganta 

- Pacientes com próteses dentarias devem retira-las a noite escovando-as com o DAKTARIN® 

- DAKTAZOL®: a aplicação do produto deve ser feita após lavagem e secagem do local; pois se administrado 

concomitante a produtos de caráter acido o principio ativo é inativado 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. DAKTARIN® Miconazol. Responsável técnico Marcos R. Pereira - CRF por SP nº 12304.Janssen - Cilag Farmacêutica Ltda. 

2. DAKTAZOL® LOÇÃO: Nitrato de miconazol. Responsável técnico Dr. Marco Aurélio Limirio G. Filho - CRF - GO nº 3.524. Brainfarma 

Indústria Química e Farmacêutica S.A. 
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MICOSTATIN® 

Princípio ativo: Nistatina 

Classe terapêutica: antifúngico 

Apresentação: creme vaginal - 25.000 unidades por grama (60 gramas) 

Via e formas de administração: tópico intravaginal 

Posologia:  

 

Adulto: 

- Candidíase vulvovaginal: insira um aplicador (5 gramas) 1 - 2 vezes ao dia por até 14 dias 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: irritação local, reação de hipersensibilidade 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: evolução do quadro 

Observações: 

- As aplicações não precisam ser suspensas durante o período menstrual   

- Modo de usar:  

1. Após remoção da tampa do tubo, perfurar completamente o lacre do tubo utilizando a parte pontiaguda da 

tampa 

2. Adaptar o aplicador ao bico do tubo 

3. Puxar o êmbolus do aplicador até o final do curso e em seguida apertar delicadamente a base do tubo de 

maneira a forçar a entrada do creme no aplicador, preenchendo - o totalmente 

4. Desencaixar o aplicador e tampar o tubo imediatamente 

5. Para aplicar o produto, a paciente deve deitar - se de costas e introduzir o aplicador na vagina suavemente, 

sem causar desconforto. Em seguida, empurrar o êmbolus com o dedo indicador até o final de seu curso, 

depositando assim todo o creme na vagina 

6. Após a aplicação, o aplicador deve ser imediatamente descartado 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Nystatin (Topical): IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 03 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Nistatina: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 03 de outubro de 

2018 

3. Dynamed. Nystatin (Topical): EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - 

f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 03 de outubro de 2018 

4. Lexicomp Nystatin (Topical): Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 03 de outubro 

de 2018 

5. MICOSTATIN®. Nistatina. Responsável técnico: Rafael de Santis CRF - SP nº 55.728. Takeda Pharma Ltda. 
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MICROVLAR® 

Princípio ativo: levonorgestrel mais etinilestradiol 

Classe terapêutica: contraceptivo combinado 

Apresentação: drágea - 0,15 miligrama mais 0,03 miligrama 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Adulto: 

- Contracepção: 1 comprimido VIA ORAL ao dia por 21 dias consecutivos 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: náusea, dor abdominal, aumento de peso corporal, cefaleia, alterações de humor 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: avaliação se gestação (antes da terapia), pressão arterial (antes da terapia e anualmente), peso 

Observações: 

- Manter uso em mesmo horário 

- A cada nova cartela, realiar uma pausa de 7 dias 

- Risco potencial na gravidez (categoria X) 

- Uso contraindicado durante a amamentação 

1. Up to Date. Ethinylestradiol [Ethinyl Estradiol] and Levonorgestrel: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: 

https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 03 de outubro de 2018 

2. Lexicomp Ethinylestradiol [Ethinyl Estradiol] and Levonorgestrel: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: 

http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 03 de outubro de 2018 

3. MICROVLAR®. Levonorgestral e etinilestradiol. Responsável técnico: Dra. Dirce Eiko Mimura CRF - SP nº 16532. Schering do Brasil, 

Química e Farmacêutica Ltda. 
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MIDAZOLAM 

Princípio ativo:  

DORMIRE®: cloridrato de midazolam 

DORMONID®: maleato de midazolam 

Classe terapêutica: anticonvulsivante, benzodiazepínico de curta duração 

Apresentação:  

DORMIRE®: solução oral - 2 miligramas por mililitro (10 mililitros) 

DORMONID®: comprimido revertido - 15 miligramas 

DORMONID® INJETÁVEL: solução injetável - 15 miligramas por 3 mililitros, 5 miligramas por mililitro e 50 

miligramas por mililitro  

Via e formas de administração:  

DORMIRE®, DORMONID®: oral 

DORMONID® INJETÁVEL: ENDOVENOSA, intramuscular, retal ou nasal 

Posologia: nunca deve ser utilizado sem a individualização de dose 

 

Neonatal: 

- Sedação, intermitente ou para procedimento: 0,05 - 0,1 miligrama por kg por dose INTRAMUSCULAR ou 

ENDOVENOSO direto em maior que 5 min (taxa de administração de 1 hora evita situação de hipotensão) 

 

- Sedação, ventilação mecânica 

≤32 semanas: 0,03 miligramas por kg por hora ENDOVENOSO infusão contínua(0,5 microgramas por 

kg por minuto) 

 

Maior que 32 semanas: 0,06 miligrama por kg por hora ENDOVENOSO infusão contínua (1 

micrograma por kg por minuto) 

 

- Convulsão refratária ou status epiléptico: dose de ataque 0,06 - 0,15 miligrama por kg por dose ENDOVENOSO 

(considerar a omissão da dose de ataque se o paciente realizou dose ENDOVENOSO de um benzodiazepínico), 

seguido 0,06 - 0,4 miligrama por kg por hora ENDOVENOSO infusão contínua (1 - 7 microgramas por kg por 

minuto); máx.: 1,1 miligrama por kg por hora 

 

Pediatria: A dosagem deve ser individualizada e baseada na idade do paciente, doenças subjacentes, medicações 

concomitantes e efeito desejado 

 

- Sedação, ansiólise e amnésia antes do procedimento, ou antes, da indução da anestesia 

Lactente, criança e adolescente: 0,1 - 0,15 miligrama por kg INTRAMUSCULAR 30 - 60 minutos antes do 

procedimento; máx.: 10 miligramas por dose 

 

Lactente maior que 6 meses e criança≤ 5 anos: dose inicial 0,05 - 0,1 miligrama por kg ENDOVENOSO 

direto, titulando cuidadosamente; máx.: 6 miligramas por dose 

 

Criança 6 - 12 anos: dose inicial 0,025 - 0,05 miligrama por kg ENDOVENOSO direto, titulando 

cuidadosamente; máx.: 10 miligramas por dose 
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Criança 12 - 16 anos: dose de adulto 

 

Lactente maior que 6 meses, criança e adolescente ≤16 anos: 0,25 - 0,5 miligrama por kg VIA ORAL dose 

única; máx.: 20 miligramas por dose 

 

Lactente maior que 6 meses e criança: 0,25 - 0,5 miligrama por kg VIA RETAL 

 

Lactente de 1 a 5 meses: 0,2 miligrama por kg (dose única) VIA NASAL 

 

Lactente ≥ 6 meses, criança e adolescente: 0,2-0,3 miligrama por kg; dose única máx.: 10 miligramas; 

podendo repetir em 5 a 15 minutos até um máximo de 0,5 miligrama por kg; dose total máx.: 10 miligramas 

 

- Sedação, ventilação mecânica (lactente, criança e adolescente): dose de ataque 0,05 - 0,2 miligrama por kg 

ENDOVENOSO direto em 2 – 3 minutos, seguido 0,06 - 0,12 miligrama por kg por hora ENDOVENOSO infusão 

contínua (1 - 2 microgramas por kg por minuto), titulando até efeito desejado. Dose usual 0,024 - 0,36 

miligrama por kg por hora (0,4 - 6 microgramas por kg por minuto) 

 

- Convulsão, quadro agudo ou status epiléptico (lactentes, criança e adolescente): 0,2 miligrama por kg 

INTRAMUSCULAR a cada 10 – 15 minutos; máx.: 10 miligramas por dose 

 

- Convulsão refratária (ventilação mecânica e monitoramento cardiovascular são necessários):  

 

Dose de ataque 0,2 miligrama por kg ENDOVENOSO direto na taxa de 2 miligramas por minuto, seguido 

por 0,05 - 2 miligramas por kg por hora ENDOVENOSO infusão contínua (0,83 - 33,3 microgramas 

por kg por minuto);  

 

*Se apresentar novos quadros durante a infusão contínua 0,1 - 0,2 miligrama por kg ENDOVENOSO 

direto na taxa de 2 miligramas por minuto ou aumento da taxa de infusão 0,05 - 0,1 miligrama por kg por 

hora (0,83 - 1,66 micrograma por kg por minuto) a cada 3 - 4 horas 

 

Adulto: considerar reduzir a dose em 20% a 50% em pacientes idosos, doentes crônicos ou debilitados e aqueles 

que recebem opióides ou outros depressores do SNC 

 

- Anestesia (menor que 55 anos) 

Indução anestésica 

Não pré - medicado: dose inicial 0,3 - 0,35 miligrama por kg ENDOVENOSO direto em 20 - 30 segundos 

 

Pacientes pré - medicados: 0,05 - 0,2 miligrama por kg ENDOVENOSO direto 

 

Manutenção: 0,05 miligrama por kg ENDOVENOSO direitoem ≥2 minutos quando necessário ou 0,015 - 

0,06 miligrama por kg por hora ENDOVENOSO infusão contínua (0,25 - 1 micrograma por kg por 

minuto) 
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- Insônia: 7,5 - 15 miligramas VIA ORAL à noite, após 2 minutos pode - se repetir aproximadamente 25% da dose 

inicial até uma dose total de 0,6 miligramas por kg em casos resistentes 

 

- Sedação, ansiólise e amnésia antes do procedimento, ou antes, da indução da anestesia:  

INTRAMUSCULAR: 0,07 - 0,08 miligramas por kg 30 - 60 minutos antes do procedimento 

 

ENDOVENOSO direto: dose inicial 0,2-2 miligramas em tempo de infusão ≥2 minutos, dose adicional após 

2 minutos de até 5 miligramas conforme necessário; máx.: 2,5 miligramas no intervalo de 2 minutos 

(quando paciente pré - medicado reduzir em 30% a dose); seguido por dose de manutenção 25% da dose 

inicial 

 

ORAL: 7,5 - 15 miligramas 30 - 60 minutos antes do procedimento 

 

- Sedação, em pacientes sob ventilação mecânica: 0,01 - 0,05 miligrama por kg ENDOVENOSO direto, sendo 

repetido a cada 10 – 15 minutos conforme necessário, seguido por dose de manutenção 0,02 - 0,1 miligrama por 

kg por hora (0,3 - 1,7 micrograma por kg por minuto) 

 

- Sedação paliativa: dose inicial 0,5 - 1 miligrama por hora SUBCUTÂNEO ou ENDOVENOSO em ≥2 minutos, 

dose usual 1 - 20 miligramas por hora 

 

- Status epiléptico: 10 miligramas INTRAMUSCULAR ou 0,2 miligrama por kg; máx.: 10 miligramas por dose 

 

- Status epiléptico refratário (ventilação mecânica e monitoramento cardiovascular necessários) (off-label):  

 

Dose de ataque: 0,2 miligrama por kg ENDOVENOSO direto em ≥2 minutos 

 

Dose de manutenção: seguido por 0,05 - 2 miligramas por kg por hora ENDOVENOSO infusão contínua 

(0,83 - 33,2 microgramas por kg por minuto)  

 

*se apresentar novos quadros durante a infusão contínua 0,1 - 0,2 miligrama por kg ENDOVENOSO 

direto ou aumento da taxa de infusão 0,05 - 0,1 miligrama por kg por hora (0,83 - 1,66 micrograma por 

kg por minuto) a cada 3 - 4 horas 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste ou dose suplementar; utilizar com cautela quando insuficiência renal, a 

meia - vida do midazolam e dos metabolitos pode ser prolongada prolongando o efeito sedativo 

 

Ajuste hepático: sem necessidade de ajuste; utilizar com cautela quando insuficiência hepática, pois pode ser 

mais sensíveis que os paciente sadios 

Tempo de administração: ENDOVENOSO direto 2 - 5 minutos (para indução anestésica em adultos 20 - 30 

segundos) ou ENDOVENOSO contínua em BIC; vide acima 

Soluções e volumes 

compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição:  

- Neonatal: SF0,9%, SG5%(C.: 0,1 - 0,5 miligramas por mililitro) 
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- Pediatria: SF0,9%, SG5% (C.: 0,5-1 miligrama por mililitro);  

ENDOVENOSO direto: 1 - 5 miligramas por mililitro  

 

- Adultos: 

ENDOVENOSO DIRETO: (C.: 1 - 5 miligramas por mililitro) 

ENDOVENOSO INFUSÃO: 

SF0,9% - (C.: 0,03- 3 miligramas por mililitro) 

SG5% - (C.: 0,035- 1 miligrama por mililitro) 

Estabilidade: 

 
Temperatura ambiente  

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  

(2 - 8ºC) 

Após 

reconstituição: 

- - 

 Após diluição: 

24 horas  

(SF0,9%- 0,04-1 miligrama por mililitro) 

(SG5%- 0,035-0,1 miligrama por mililitro) 

 

48 horas  

(SF0,9% - 0,3-3 miligramas por mililitro)  

(SG5% - 0,1 miligrama por mililitro) 

 

72 horas  

(SF0,9% - 0,03 miligrama por mililitro) 

(SG5% - 0,03- 1 miligrama por mililitro) 

24 horas (SG5%- 0,035 

miligrama por mililitro) 

 

48 horas (SF0,9% - 1- 3 

miligramas por mililitro) 

 

72 horas  

(SG5%- 0,5-1 miligrama por 

mililitro) 

Recomendações específicas 

para o preparo e 

armazenamento: 

- Não administrar por via intraarterial 

- ENDOVENOSO direto emneonatos, utilizar a injeção sem conservantes; 

se não estiver disponível, diluir o DORMIRNID® de 5 miligramas por 

mililitro a 0,5 miligrama por mililitro com SF0,9% (sem conservantes) 

- Administrar intramuscular profundo não diluído em músculo grande, 

geralmente em pacientes pediátricos região ântero - lateral da coxa 

(vasto lateral)  

- Administrarvia retal uma solução de 1 - 5 miligramas por mililitro 

através de um pequeno cateter ou tubo lubrificado; mantendo as 

nádegas fechadas por aproximadamente 5 minutos após a administração 

Este fármaco possui um número elevado de incompatibilidades, assim não se recomenda a mistura em 

mesma solução contendo outros medicamentos, nem administração em Y concomitante a outros 

fármacos 

Reações adversas: depressão respiratória, sedação, hipotensão severa (neonatos e pediatria), náusea, vômito, 

flebite 

Interações medicamentosas: inibidor da protease, cetoconazol, talidomida 

Monitorização: nível de sedação, frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial, saturação de 

oxigênio, local de infusão 
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Observações: 

- Lactente 1 - 5 meses (maior risco de obstrução das vias aéreas e hipoventilação; titular com cautela e 

monitorizaçãocontínua) 

- A administração rápida ( menor que 2 minutos) em neonatos causa hipotensão grave, especialmente se 

administrada concomitantemente com fentanil 

- Pacientes recebendo oxigenação extracorpórea por membrana podem necessitar de doses mais altas devido à 

absorção do fármaco pelo circuito do ECMO (oxigenação por membrana extracorpórea) 

- DORMIDID® e DORMIRE®: Administrar com o estômago vazio (alimentação geralmente é contraindicada antes 

da sedação para procedimentos) 

- Medicamento incluso nos critérios de Beers, não recomendado quando ≥65 anos 

- Este medicamento é contraindicado para o uso em pacientes com glaucoma de ângulo estreito e contraindicado 

para uso crônico 

- A dose ENDOVENOSA inicial para sedação em adultos pode ser de apenas 1 miligrama, mas não deve exceder 2,5 

miligramas em adulto saudável 

- Durante a titulaçãoaguardar pelo menos 2 minutos para avaliar completamente o efeito sedativo 

- Recomenda-se o uso da formulação ou diluição de 1 miligrama por mililitro das formulações 1 miligrama por 

mililitro ou 5 miligramas por mililitro para facilitar a injeção direta mais lenta 

- Não se recomenda a titulação para manter um nível profundo de sedação, considerandoo despertar diário 

- Se apresentar agitação após a descontinuação do gotejamento, reinicie a 50% da dose anterior 

- Risco potencial na gravidez (categoria D): contraindicado em terceiro trimestre 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Midazolam: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 13 de setembro de 2018 
2. Lexicomp Midazolam: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 13 de setembro de 

2018 

3. Dynamed. Midazolam: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 13 de setembro de 2018 

4. DORMIRE®Midazolam. Responsável técnico José Carlos Módolo - CRF - SP N.º 10.446. Cristália Prod. Quím. Farm. Ltda. 

5. DORMONID® Midazolam. Responsável técnico Tatiana Tsiomis Díaz – CRF - RJ nº 6942. Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S.A. 
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MINILAX® 

Princípio ativo: Sorbitol mais laurilsulfato de sódio 

Classe terapêutica: laxativo osmótico 

Apresentação: solução retal - sorbitol a 70% (714 miligramas) mais 7,70 miligramas de laurilsulfato de sódio por 

grama (6,5 gramas) 

Via e formas de administração: retal 

Posologia:  

 

Pediatrico e adulto: 

- Constipação: A critério médico, as doses pediátricas podem ser individualizadas de acordo com a idade do 

paciente 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: ardência retal 

Interações medicamentosas:  

Monitorização: dejeções 

Observações: 

- Mode de usar: 

1) Cortar a ponta da cânula 

2) Aplicar por via retal. Inserir suavemente a cânula e comprimir a bisnaga, até que todo o conteúdo da 

mesma tenha sido expelido (quando necessário poderão ser aplicadas duas doses simultaneamente, 

especialmente em casos de fecaloma) 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. MINILAX®. Sorbitol mais laurilsulfato de sódio. Responsável técnico: Dr. Geovani Pereira de Almeida - CRF - SP 46.862. EUROFARMA 

LABORATÓRIOS S.A. 
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MINOXIDIL 

Princípio ativo: Minoxidil 

Classe terapêutica: vasodilatador direto, anti - hipertensivo 

Apresentação:  

LONITEN®: comprimido - 10 miligramas 

MINOXIDIL: comprimido - 5 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria: 

- Hipertensão, grave; resistente a múltiplas drogas: 

 

Criança menor que 12 anos: dose inicial 0,2 miligramas por kg por dose (máx.: 5 miligramas por dose) VIA 

ORAL uma vez ao dia ou em dose fracionada até três vezes ao dia, titular para o efeito desejado, pode 

aumentar a dose diária em 50 - 100% a cada 3 dias, dose usual 0,25 - 1 miligrama por kg por dia 

fracionadas em 1 - 3 doses ao dia; máx.: 50 miligramas por dia 

 

Criança ≥12 anos e adolescente: dose inicial 5 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia ou em dose fracionada 

até três vezs ao dia, titular para efeito desejado, aumentando a cada três dias dobrando a dose diária, dose 

usual 10 - 40 miligramas por dia fracionadas em 1 - 3 doses ao dia; máx.: 100 miligramas por dia 

 

Adulto: 

- Hipertensão (agente alternativo): dose inicial 5 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia ou em dose fracionada até 

três vezes ao dia, aumentar a dose gradualmente a cada 3 dias ou mais (ou a cada 6 horas com monitoramento 

cuidadoso se for necessário tratamento rápido); máx.: 100 miligramas por dia 

Ajuste renal: paciente com insuficiência renal ou dialíticos podem requerer uma redução de dose 

Reações adversas: náuseas, vômitos, hipertricose, retenção de sódio e água, pericardite, derrame pericárdico, 

angina pectoris,  

Interações medicamentosas:  

Monitorização: frequência cardíaca, pressão arterial, sinais e sintomas de derrame pericárdico, o equilíbrio de 

fluidos e eletrólitos, peso 

Observações: 

- Doses terapêuticas máximas de um diurético e dois outros anti - hipertensivos devem ser utilizadas antes que o 

medicamento seja introduzido. Deve ser administrado com um diurético para minimizar o ganho de líquido e um 

betabloqueador (se não houver contraindicações) para prevenir taquicardia e aumentoda carga de trabalho 

miocárdica. Pacientes com hipertensão maligna e aqueles que já estão recebendo guanetidina devem ser 

hospitalizados com supervisão médica rigorosa para garantir que a pressão sangüínea esteja diminuindo e para 

evitar uma redução rápida da pressão sangüínea 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Minoxidil: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 02 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Minoxidil: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 01 de outubro de 

2018 

3. Dynamed. Minoxidil: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 02 de outubro de 2018 

4. Lexicomp Minoxidil: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 01 de outubro de 2018 

5. LONITEN®Minoxidil. Responsável técnico: Edina S. M. Nakamura – CRF - SP nº 9258. Wyeth Indústria Farmacêutica Ltda. 
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MIOSAN® 

Princípio ativo: Cloridrato de ciclobenzaprina 

Classe terapêutica: relaxante muscular esquelético de ação central não paralítico estruturalmente e 

farmacologicamente relacionados aos antidepressivos tricíclicos 

Apresentação: comprimido revestido - 5 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatrico:  

- Espasmo muscular, tratamento (adolescente ≥15 anos): dose inicial 5 miligramas VIA ORAL três vezes ao dia, 

aumentando até 10 miligramas três vezes ao dia, conforme necessário. Não use mais de 2 a 3 semanas 

 

Adulto: 

- Espasmo muscular: 5 miligramas VIA ORAL três vezes ao dia, aumentar até 10 miligramas três vezes ao dia, 

conforme necessário. Não usar mais de 2 a 3 semanas 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Ajuste hepático: 

- Comprometimento leve: dose inicial 5 miligramas, utilizar com cuidado titulando lentamente e considerar 

dosagem menos freqüente 

- Comprometimento moderado a grave: uso não recomendado 

Reações adversas: sonolência, tontura, xerostomia, fatiga, cefaleia 

Interações medicamentosas: ipratrópio, azul de metileno, inibidores de monoaminoxidase, citrato/cloreto de 

potássio, talidomida, depressores do sistema nervoso central, tramadol 

Monitorização: alívio de espasmos musculares e dor, melhoria nas atividades físicas, sinais e sintomas da 

síndrome serotoninérgica (pacientes que recebem outros medicamentos serotoninérgicas) 

Observações: 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Micromedex. Cyclobenzaprine: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 03 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Cyclobenzaprine: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 03 de 

outubro de 2018 

3. Dynamed. Cyclobenzaprine: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - 

f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 03 de outubro de 2018 

4. Lexicomp Cyclobenzaprine: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 03 de outubro de 

2018 

5. MIOSAN®. Ciclobenzaprina. Responsável técnico: Alexandre Tachibana Pinheiro CRF - SP nº 44.081. APSEN FARMACÊUTICA S/A 
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MODURETIC® 

Princípio ativo: Hidroclorotiazida, cloridrato de amilorida 

Classe terapêutica: anti – hipertensivo, diurético combinado 

Apresentação:  

Comprimido - 25 miligramas mais 2,5 miligramas 

Comprimido - 50 miligramas mais 5 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Adulto: 

- Insuficiência cardíaca, hipertensão: dose inicialda amilorida 2,5 - 5 miligramas e hidroclorotiazida 25 - 50 

miligramas ao dia,dose usual amilorida 5 - 10 miligramas e hidroclorotiazida 50 - 100 miligramas VIA ORAL ao dia 

em dose única diária ou em dose fracionada  

Ajuste renal: utilizar com cuidado, sendo contraindicado em pacientes com anúria, insuficiência renal aguda ou 

crônica ou evidência de nefropatia diabética 

Reações adversas: hipercalemia, tontura, cefaleia, rash cutâneo, náusea 

Interações medicamentosas: ciclosporina, espironolactona, tacrolimus, lítio, anti-inflamatórios não esteroides 

incluindo inibidores seletivos da ciclooxigenase-2, álcool, barbitúricos e narcóticos, corticosteroides 

Monitorização: pressão arterial, frequência cardíaca, evolução do quadro 

Observações: 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso criterioso durante a amamentação; risco teórico de redução na produção láctea (amilorida) 

1. Up to Date. Amiloride and Hydrochlorothiazide: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . 

Acesso em: 03 de outubro de 2018 

2. Lexicomp Amiloride and Hydrochlorothiazide: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso 

em: 03 de outubro de 2018 

3. MODURETIC®. Hidroclorotiazida e amilorida. Responsável técnico: Fernando C. Lemos - CRF - SP nº 16.243. Merck Sharp & Dohme 

Farmacêutica Ltda. 
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MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 

Princípio ativo: Mononitrato de isossorbida 

Classe terapêutica: antianginoso, vasodilatador 

Apresentação:  

CORONAR®: solução injetável - 10 miligramas por mililitro (1 mililitro) 

MONOCORDIL®: comprimido - 20 miligramas e 40 miligramas 

Via e formas de administração:  

CORONAR®: ENDOVENOSO e intracoronário 

MONOCORDIL®: oral 

Posologia:  

 

Adulto 

- Angina: 20 - 80 miligramas (aproximadamente 0,8 miligrama por kg) ENDOVENOSO direto a cada 8 - 12 horas 

ou 10 - 20 miligramas INTRACORONÁRIO ou 0,8 miligrama por kg ENDOVENOSO infusão contínua por 2 - 3 

horas a cada 8 - 12 horas 

 

- Angina pectoris: dose inicial 20 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia (administradas com intervalo de 7 

horas), dose usual 20 - 40 miligramas duas vezes ao dia; máx.: 120 miligramas por dia em dose fracionada 

.Pacientes de baixa estatura podem iniciar a terapia com 5 miligramas duas vezes ao dia e titular até pelo menos 

10 miligramas duas vezes ao dia nos primeiros 2 - 3 dias de tratamento 

Ajuste renal: sem necessidade 

Tempo de administração: ENDOVENOSO direto (não diluído), intracoronariano (não diluído) e ENDOVENOSO 

infusão contínua 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição: SF0,9%, SG5% -  

 

ENDOVENOSO infusão contínua - 100 mililitros 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 

 Após diluição: - - 

Recomendações específicas para o preparo e 

armazenamento: 
 -  

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados:  

Reações adversas: cefaleia 

Interações medicamentosas: inibidores da fosfodiesterase, acetilcolina, anti-histamínicos,  
 

*o uso concomitante de medicamentos para disfunção erétil como sildenafila ou tadalafila pode causar hipotensão 

grave e colocar em risco pacientes cardiopatas 

Monitorização: evolução do quadro,pressão arterial, frequência cardiaca 

Observações: 
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- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Micromedex. Isosorbide Mononitrate: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 03 de outubro de 2018 
2. Lexicomp Isosorbide Mononitrate: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 03 de 

outubro de 2018 

3. Up to Date.Isosorbide Mononitrate: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 01 de 

outubro de 2018?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 03 de outubro 

de 2018 

4. Dynamed. Isosorbide Mononitrate: EBSCO, 2018. Disponível em: 

http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess 

miligramasr03. Acesso em: 03 de outubro de 2018 

5. CORONAR®. Mononitrato de isossorbida. Responsável técnico Dr. Dante Alario Jr. CRF - SP 5143. Eurofarma Laboratórios S/A 

6. MONOCORDIL®. Mononitrato de isossorbida. Responsável técnico Dr. Celso Kaminsk Franceschini CRF - SP nº 24.024. LABORATÓRIOS 

BALDACCI LTDA. 
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MOTILIUM® 

Princípio ativo: Domperidona 

Classe terapêutica: antagonista dopaminérgico por procinético 

Apresentação:  

MOTILIUM®: comprimido - 10 miligramas 

MOTILIUM®: suspensão oral - 1 miligrama por mililitro (100 mililitros) 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria: 

- Distúrbios motilidade gastrointestinal por náuseas e vômitos: 

 

Lactente, crianças menor que 12 anos e adolescente menor que 35 kg: 0,25 miligrama por kg VIA ORAL 

até três vezes ao dia; máx.: 0,75 miligrama por kg por dia ou 30 miligramas por dia 

 

Criança ≥12 anos ≥35 kg e adolescente ≥35 kg: posologia de adulto 

 

Adulto: 

- Distúrbios de motilidade gastrointestinal por náusea e vômito associados a agentes antiparkinsoni anos agonistas 

dopaminérgicos: 10 miligramas VIA ORAL três vezes ao dia; máx.: 30 miligramas por dia). Use a menor dose 

efetiva pelo menor tempo necessário 

Ajuste renal: a meia-vida de eliminação de domperidona é prolongada nos pacientes com insuficiência renal grave 

(creatinina sérica maior que 6 miligramas por 100 mililitros, ou seja, maior que 0,6 mmol por litro), a frequência 

da administração de MOTILIUM deve ser reduzida para 1 ou 2 vezes ao dia, dependendo da severidade do 

distúrbio, e pode ser necessário reduzir a dose 

Reações adversas: aumento do risco arritmia ventricular (doses maior que 30 miligramas ou maior que 60 anos), 

cefaleia, xerostomia, sonolência 

Interações medicamentosas: hidroxiclororquina, agentes com alto - moderado risco de pronlongamento do 

intervalo QT  

Monitorização: função renal, ECG 

Observações: 

- Nos distúrbios de motilidade gastrointestinal, administrar 15 - 30 minutos antes das refeições e ao deitar 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Domperidone: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 04 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Domperidone: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 04 de outubro 

de 2018 

3. Lexicomp Domperidone: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 04 de outubro de 

2018 

4. MOTILIUM®. Domperidona. Responsável técnico: Alexandre Marcos R. Pereira – CRF por SP nº 12.304. JANSSEN - CILAG 

FARMACÊUTICA LTDA. 
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MUCOSOLVAN® XAROPE PEDIÁTRICO 

Princípio ativo: Cloridrato de ambroxol 

Classe terapêutica: mucolítico 

Apresentação: solução oral - 3 miligramas por mililitro (120 mililitros) 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria( menor que 2 anos): 

- Mucolítico: 

 

Criança 2 a menor que 6 anos: 7,5 - 15 miligramas VIA ORAL três vezes ao dia 

 

Criança 6 - 12 anos: 15 - 30 miligramas VIA ORAL 2 - 3 vezes ao dia 

 

Criança maior que 12 anos e adolescente: 60 - 120 miligramas VIA ORAL em dose fracionada 2 - 3 vezes 

ao dia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: disgeusia, náusea, hiestesia oral 

Interações medicamentosas:  

Monitorização: evolução do quadro 

Observações: 

- MUCOSOLVAN® xarope pediátrico somente devem ser administrados a pacientes pediátricos menores de 2 anos 

de idade sob prescrição médica 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Up to Date. Ambroxol: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 04 de outubro de 

2018 

2. Lexicomp Ambroxol: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 04 de outubro de 2018 

3. MUCOSOLVAN®. Ambroxol. Responsável técnico: Silvia Regina Brollo CRF - SP 9.815. Sanofi - Aventis Farmacêutica Ltda. 
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MUVINLAX® 

Princípio ativo: Macrogol 3350 mais bicarbonato de sódio mais cloreto de sódio mais cloreto de potássio 

Classe terapêutica: laxante 

Apresentação: pó para preparação extemporânea - 13,125 gramas mais 0,1775 grama mais 0,3507 grama mais 

0,0466 grama cada sachê 

Via e formas de administração: oral 

Posologia: Após dissolução do sachê em 125 mililitros de água, a solução contém: 

Sódio........................65 milimole 

Potássio...................5,4 milimole 

Cloreto.....................53 milimole 

Bicarbonato.............17 milimole 

 

Pediatria ( maior que 2 anos): 

- Obstipação intestinal: 0,8 grama por kg por dia VIA ORAL, dose usual 0,3 - 1,4 grama por kg por dia, ajustada 

segundo a respota 

 

- Impactação fecal: administrar 1,5 grama por kg por dia VIA ORAL em dose fracionada duas vezes ao dia antes 

das refeições; máx.: 100 gramas. Duranção do tramamento de 1-3 dias 

 

Adulto: 

- Obstipação intestinal: 1 - 2 sachês VIA ORAL ao dia, adminsitradospreferencialmente pela manhã ou conforme 

prescrição médica. Quando há constipação intensa ou desejode uma resposta rápida, utilizar cinco sachês à noite 

 

- Impactação fecal: oito saches dissolvidos em um litro de água, sendo a solução administrada VIA ORAL a cada 4 - 

6 horas. Duração do tratamento de 1-3 dias 

 

- Preparo para colonoscopia: preparar uma solução com 110 gramas por litro (oitro saches em um litro de água) e 

administrar 250 mililitros a cada 10 minutos até que efluente retal seja claro e livre de partículas sólidas ou até 

quatro litros da solução 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: náusea, inchaço 

Interações medicamentosas: quando for utilizado para preparo do cólon, poderá ocorrer diminuição ou 

eliminação da absorção de outros medicamentos, portanto, recomenda-se que outros medicamentos orais sejam 

administradas antes de duas ou após três horas do uso de MUVINLAX® 

Monitorização: evolução do quadro 

Observações: 

- Deve ser administrado após dissolução completa do pó em 125 mililitros de água, chá ou suco 

- Podem se passar de um a dois dias, desde a primeira administração, até que o efeito se manifeste 

- É preferível que cada copo da solução seja ingerido mais rápido (de uma só vez) a uma ingestão lenta e contínua 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. MUVINLAX®. Macrogol 3350, bicarbonato de sódio, cloreto de sódio e cloreto de potássio. Responsável técnico: Cintia Delphino de 

Andrade – CRF - SP nº: 25.125. LIBBS FARMACÊUTICA LTDA. 
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MYCAMIME® 

Princípio ativo: Micafungina sódica 

Classe terapêutica: antifúngico por equinocandina 

Apresentação: pó liofilizado para solução injetável - 50 miligramas e 100 miligramas 

Via e formas de administração: ENDOVENOSO 

Posologia:  

 

Neonatal: 

 - Infecções fúngicas, suscetíveis:  

Menor que 1.000 gramas: 10 - 15 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO uma vez ao dia 

 

≥1.000 gramas: 7 - 12 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO uma vez ao dia 

 

Pediatria: 

 - Aspergilose 

 

Tratamento para doença invasiva: 

 

Lactente ≥ 4 meses e criança (independente do status de HIV): 1,5 - 3 miligramas por kg por dia 

ENDOVENOSO uma vez ao dia, titulação para uma dose mais alta pode ser necessária se falta de resposta 

clínica ou culturas positivas persistentes, sendo o intervalo de dose máxima usualde 4 - 8,6 miligramas por 

kg por dia 

 

Adolescente: 

 

HIV - negativo: 1,5 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO uma vez ao dia, aumentar a dose se 

clinicamente indicado; máx.: 150 miligramas por dia 

 

HIV - positivo: 100 - 150 miligramas ENDOVENOSO uma vez ao dia 

 

Profilaxia no transplante de células tronco hematopoiéticas (criança ≥4 meses, criança e adolescente: 1 - 3 

miligramas por kg ENDOVENOSO uma vez ao dia; máx.: 50 miligramas 

 

 - Candidíase: 

 

Tratamento de infecção disseminada aguda, peritonite e abscessos: 

 

HIV - negativo: 

 

Lactente menor que 4 meses: 2 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO uma vez ao dia. Se não houver 

melhora na condição clínica ou persistirem culturas positivas, utilizar doses maiores 4 - 10 miligramas por 

kg por dia 
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Lactente ≥4 meses, criança e adolescente: 2 miligramas por kg ENDOVENOSO uma vez ao dia; máx.: 100 

miligramas por dose 

 

HIV - positivo: 

 

Lactente menor que 4 meses: 5 - 7 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO uma vez ao dia por 2 

semanas após última cultura negativa 

 

Lactente ≥4 meses menor que 15 kg: 5 - 7 miligramas por kg ENDOVENOSO uma vez ao dia 

 

Criança de 2 - 8 anos ≤40 kg: 3 - 4 miligramas por kg ENDOVENOSO uma vez ao dia 

 

Criança ≥9 anos e adolescente: 

 

≤40 kg: 2 - 3 miligramas por kg ENDOVENOSO uma vez ao dia 

 

 maior que 40 kg: 100 miligramas ENDOVENOSO uma vez ao dia 

 

Candidíase esofágica, tratamento: 

 

HIV - negativo: lactente ≥ 4 meses, criança e adolescente: 

 

≤30 kg: 3 miligramas por kg ENDOVENOSO uma vez ao dia 

 

 maior que 30 kg: 2,5 miligramas por kg ENDOVENOSO uma vez ao dia; máx.: 150 miligramas por 

dose 

 

HIV - positivo: 

 

Lactente menor que 4 meses: 5 - 7 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO uma vez ao dia 

 

Lactente ≥4 meses menor que 15 kg: 5 - 7 miligramas por kg ENDOVENOSO uma vez ao dia 

 

Criança 2 - 8 anos ≤40 kg: 3 - 4 miligramas por kg ENDOVENOSO uma vez ao dia 

 

Criança ≥9 anos: 

 

≤40 kg: 2 - 3 miligramas por kg ENDOVENOSO uma vez ao dia 

 

Maior que 40 kg: 100 miligramas ENDOVENOSO uma vez ao dia 

 

Adolescente: 

 

Menor que 40 kg: 2 - 3 miligramas por kg ENDOVENOSO uma vez ao dia 
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≥40 kg: 150 miligramas ENDOVENOSO uma vez ao dia 

 

Profilaxia no transplante de células - tronco hematopoiéticas: lactente ≥ 4 meses, criança e adolescente: 1 

miligrama por kg por dia; máx.: 50 miligramas por doses 

 

Adulto: 

 - Aspergilose invasiva (terapia de resgate) (off-label): 100 - 150 miligramas ENDOVENOSO uma vez ao dia por no 

mínimo 6 a 12 semanas 

 

 - Candidemia, candidíase disseminada aguda e peritonite e abscessos por candida: 100 miligramas ENDOVENOSO 

uma vez ao dia por no mínimo 14 dias após a negativação de culturas e sintomas 

 

 - Candidíase, terapia empírica (suspeita de candidíase invasiva em pacientes críticos não - neutropênicos) (off-

label): 100 miligramas ENDOVENOSO uma vez ao dia por 14 dias 

 

 - Candidíase, infecções ENDOVENOSOes (endocardite de válvula nativa ou protética, infecção de dispositivos 

cardíacos implantáveis, tromboflebite supurativa) (off-label): 150 miligramas ENDOVENOSO por dia por pelo 

menos 6 semanas após substituição valvar 

 

 - Candidíase esofágica: 150 miligramas ENDOVENOSO uma vez ao dia por 15 dias em média 

 

 - Profilaxia de infecções por Candida: 

 

Quando transplante de células hematopoiéticas: 50 miligramas ENDOVENOSO uma vez por dia por 19 dias 

em média 

 

Em pacientes de UTI de alto risco em unidades com alta incidência de candidíase invasiva (terapia 

alternativa; off-label): 100 miligramas ENDOVENOSO por dia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste ou dose suplementar 

 Tempo de administração: infusão ENDOVENOSA maior que 60 minutos. Quando administração em criança e 

concentração final da solução maior que 1,5 miligramas por mililitro administrar em acesso central 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: SF0,9%, SG5% - 5 mililitros para 50 e 100 miligramas 

(C.: 10 miligramas por mililitro e 20 miligramas por mililitro, 

respectivamente) 

 

Diluição:  

- Pediatria: SF0,9%, SG5% - (C.: 0,5 - 4 miligramas por mililitro) 

- Adulto: SF0,9%, SG5% - 100 mililitros para 50 - 150 miligramas 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: 24 horas 24 horas 

 Após diluição: 24 horas 24 horas 

Recomendações específicas para o  - Para minimizar a formação de espuma, gire suavemente para 
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preparo e armazenamento: dissolver, não agite 

 - A solução diluída deve ser protegida da luz enquanto armazenada, mas 

não é necessário utilizar equipo fotossensível ou proteger a solução 

durante a administração 

 - Antes da administração lavar o equipo com SF0,9% 

 - Evitar infusão concomitante com outros medicamentos devido risco de 

precipitação 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: albumina humana, amiodarona, cisatracúrio, diltiazem, dobutamina, epinefrina, 

insulina regular, levofloxacino, meperidina, midazolam, morfina, micofenolato de mofetila, octreotida, 

ondansetrona, fenitoína, rocurônio 

Reações adversas: reação de hipersensibilidade, flebite, vômito, diarreia, anemia, alteração de função hepática, 

hiperbilirrubinemia, insuficiência renal, febre, taquicardia, cefaleia, insônia, ansiedade 

Interações medicamentosas: Saccharomyces boulardii 

 Monitorização: função hepática, função renal, hemograma,local de infusão 

Observações: 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Micromedex. Micafungin: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 04 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Micafungin: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 04 de outubro de 

2018 

3. Dynamed. Micafungin: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 04 de outubro de 2018 

4. Lexicomp Micafungin: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 04 de outubro de 

2018 

5. MYCAMINE®. Micafungina. Responsável técnico: Sandra Winarski CRF - SP 18.496. Astellas Farma Brasil Importação e Distribuição de 

Medicamentos Ltda. 
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MYDRIACYL® 

Princípio ativo: Tropicamida 

Classe terapêutica: midriático 

Apresentação: solução oftálmica estéril 1% - 10 miligramas por mililitro (5 mililitros) 

 Via e formas de administração: tópico oftálmico 

Posologia: cada mililitro corresponde a 34 gotas 

 

Pediatria e adulto: 

 - Cicloplegia (lactente, criança e adolescente): instilar 1 - 2 gotas, repetirapós 5 minutos. Se o paciente não for 

examinado dentro de 20 - 30 minutos, administrar 1 gota adicional 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: tontura, cefaleia, reação de hipersensibilidade, fotofobia 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

 Monitorização: evolução do quadro, pressão intraocular 

Observações: 

- Remova as lentes de contato antes da instilação 

- Não toque a ponta do conta - gotas nas pálpebras ou em qualquer superfície 

- Aplique uma leve pressão no saco lacrimal durante e imediatamente após a instilação por 1 minuto ou instrua o 

paciente a fechara pálpebra após a administração, para diminuir a absorção sistêmica 

- Lave as mãos antes e após a administração 

- Após aberto, válido por 28 dias 

- Midríase irá reverter espontaneamente com o decorrer do tempo, tipicamente em 4 - 8 horas,entretanto, a 

recuperação completa pode tomar até 24 horas 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; evitar amamentar por 4 horas após o uso; observar efeitos 

anticolinérgicos no lactente 

1. Micromedex. Tropicamide: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 04 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Tropicamide: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 04 de outubro 

de 2018 

3. Dynamed. Tropicamide: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 

- 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 04 de outubro de 2018 

4. Lexicomp Tropicamide: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 04 de outubro de 

2018 

5. MYDRIACYL®. Tropicamida. Responsável técnico: Tatiana Torres Pubill – CRF - SP N° 41.752. Novartis Biociências S.A. 
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MYTEDON® 

Princípio ativo: Cloridrato de metadona 

Classe terapêutica: analgésico narcótico 

Apresentação: comprimido - 5 miligramas e 10 miligramas 

 Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria: 

 - Analgesia, dor severa: 

Lactente ≤6 meses, não ventilados: 0,025 - 0,05 miligrama por kg por dose VIA ORAL a cada 4 - 8 horas 

 

Lactente maior que 6 meses, criança e adolescente não ventilados: 

Menor que 50 kg: 0,1 - 0,2 miligrama por kg por dose VIA ORAL a cada 4 - 8 horas 

 

≥50 kg: 5 - 10 miligramas VIA ORAL a cada 4 - 8 horas 

 

Adulto: 

 - Manejo da dor: 2,5 miligramas VIA ORAL a cada 8 - 12 horas 

 

 - Desintoxicação: dose inicial 20 - 30 miligramas (em dose única) VIA ORAL quando não há sinais de sedação ou 

intoxicação e o paciente apresenta sintomas de abstinência; máx.: 30 miligramas. Doses mais baixas devem ser 

consideradas em pacientes com baixa tolerância (ausência de opióides ≥5 dias); podem ser fornecidos 5 - 10 

miligramas adicionais se os sintomas de abstinência não forem suprimidos ou se os sintomas reaparecerem após 2 

- 4 horas. Dose diária total no primeiro dia não deve exceder 40 miligramas 

 

Manutenção: titule com cautela para uma dosagem que previna os sintomas de abstinência de opióides por 

24 horas, dose usual 80 - 120 miligramas por dia 

 

Retirada: reduções devem ser menor que 10% da dose de manutenção a cada 10 - 14 dias 

Ajuste renal:  

 

Pediatria: 

 

 - TFG 30 - 50 mililitros por minuto por 1,73 m²: pacientes que 

recebem doses a cada 4 horas, um intervalo de dosagem 

aumentado (a cada 6 a 8 horas) deve ser considerado 

 

 - TFG 10 - 29 mililitros por minuto por 1,73 m²: pacientes que 

recebem doses a cada 4 ou 6 horas, um intervalo de dosagem 

aumentado (8 a 12 horas) deve ser considerado 

 

 - TFG menor que 10 mililitros por minuto por 1,73 m²: reduzir o 

intervalo entre dosesa cada 12 - 24 horas 

Adulto: 

 

 - ClCr menor que 10 mililitros por minuto: 50 

- 75% da dose normal 

 

 - A hemodiálise e a diálise peritoneal não 

aumentam a eliminação da metadona 
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 - Hemodiálise intermitente ediálise peritoneal: reduzir o intervalo 

de dosagema cada 12 - 24 horas 

 

 - Terapia de substituição renal contínua: a cada 8 - 12 horas 

Reações adversas: prolongamento do intervalo QT, arritmias graves, depressão respiratória, dores abdominais 

Interações medicamentosas: álcool etílico, hidroxiclororquina, itraconazol, cetoconazol, citalopram, azul de 

metileno, outros opióides, agente com alto risco de prolongamento do intervalo QT, quetiapina, talidomida 

 Monitorização: frequência respiratória, saturação de oxigênio, pressão arterial, frequência cardíaca, nível de 

consciência, evolução do quadro de dor, ECG, nível de sedação, sinais de abuso 

Observações: 

- A metadona pode se acumular devido à sua longa meia - vida 

- As doses devem ser tituladas de acordo o efeito, em que a potência da metadona varia de acordo com a 

exposição atual do paciente aos opióides 

- Utilizar doses menores em pacientes sem tratamento prévio com opióides 

- Se sedação ocorrer, suspender as doses até a resolução e considerar a redução da dose ou aumentar o intervalo 

entre doses 

- As concentrações plasmáticas no estado estacionário e efeitos analgésicos completos não são atingidos até pelo 

menos 3 - 5 dias de tratamento com uma dose 

 - Possui índice terapêutico estreito, especialmente quando combinado com outras drogas 

- Descontinuação: reduza a dose gradualmente em 15 - 50% a cada 2 - 4 dias para evitar sinais ou sintomas de 

abstinência. Se o doente apresentar sintomas de privação, aumente a dose para o nível anterior e, em seguida, 

reduza a dose mais lentamente, aumentando o intervalo entre as reduções de dose, diminuindo a quantidade de 

redução da dose diária ou ambos 

- O uso concomitante de opióides com benzodiazepínicos ou outros depressores do SNC, incluindo o álcool, é um 

fator de risco para depressão respiratória e morte 

- O uso concomitante de metadona com todos os inibidores do citocromo P450 (CYP450) 3A4, 2B6, 2C19, 2C9 ou 

2D6 pode resultar num aumento das concentrações plasmáticas de metadona 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis; observar sedação no lactente 

1. Micromedex. Methadone: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 04 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Methadone: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 04 de outubro de 

2018 

3. Dynamed. Methadone: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 04 de outubro de 2018 

4. Lexicomp Methadone: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 04 de outubro de 

2018 

5. MYTEDOM®. Metadona. Responsável técnico: Dr. José Carlos Módolo - CRF - SP Nº 10.446. CRISTÁLIA - Produtos Químicos 

Farmacêuticos Ltda. 
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NARCAN® 

Princípio ativo: Cloridrato de naloxona 

Classe terapêutica: antídoto para agonistas narcóticos 

Apresentação: solução injetável - 0,4 miligrama por mililitro (1 mililitro) 

Via e formas de administração: ENDOVENOSO, intramuscular ou subcutâneo  

Posologia:  

 

Neonatal: não recomendado como parte dos esforços iniciais de ressuscitação na sala de parto para neonatos com 

depressão respiratória. Associar suporte de ventilação para mel horar a oxigenação e a frequência cardíaca 

 

 - Intoxicação por overdose de opióides (reversão completa): 0,1 miligrama por kg por dose ENDOVENOSO, 

INTRAMUSCULAR ou SUBCUTÂNEO , repetir a cada 2 - 3 minutos; pode ser necessário repetir (a cada 20 - 60 

minutos) se a duração da ação do opióide for maior do que a naloxona 

 

 - Reversão da depressão respiratória da dosagem terapêutica de opióides: 1 - 15 microgramas miligramas por kg 

por dose ENDOVENOSO  

 

Pediatria: 

 - Intoxicação por overdose de opióides (reversão completa): 

Lactente e criança menor que 5 anos ou ≤20 kg: 0,1 miligrama por kg por dose ENDOVENOSO, 

INTRAMUSCULAR ou SUBCUTÂNEO , repita a cada 2 - 3 minutos. Pode ser necessário repetir doses (a 

cada 20 - 60 minutos) se a duração da ação do opióide for maior do que a naloxona 

 

Criança ≥5 anos ou maior que 20 kg e adolescente: 2 miligramas por dose ENDOVENOSO, 

INTRAMUSCULAR ou SUBCUTÂNEO , se não houver resposta repita a cada 2 - 3 minutos. Pode ser 

necessário repetir doses (a cada 20 - 60 minutos) se a duração da ação do opióide for maior do que a 

naloxona 

 

 - Reversão da depressão respiratória da dosagem terapêutica de opióides: 1 - 15 microgramas por kg por dose 

ENDOVENOSO  

 

 - Prurido induzido por opiáceos:  

 

Prevenção (criança ≥6 anos e adolescente ≤17 anos): 0,25 micrograma por kg por hora ENDOVENOSO 

infusão contínua 

 

Tratamento(criança ≥3 anos e adolescente): dose inicial 2 microgramas por kg por hora ENDOVENOSO 

infusão contínua. Se o prurido persistir, pode titular 0,5 micrograma por kg por hora em intervalos de 

algumas horas 
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Adulto: 

 - Overdose por opióide: dose inicial 0,4 - 2 miligramas ENDOVENOSO, INTRAMUSCULAR ou SUBCUTÂNEO, 

pode ser necessário repetir as doses a cada 2 - 3 minutos. Poderá repetir as doses (a cada 20 - 60 minutos) se a 

duração da ação do opióide for maior do que a naloxona 

 

*Uma dose inicial baixa (0,1 - 0,2 miligrama) deve ser considerada para pacientes com dependência de opióides 

para evitar abstinência aguda 

 

 - Reversão da depressão respiratória com doses terapêuticas de opióides: dose inicial 0,02 - 0,2 miligrama 

ENDOVENOSO  

 

 - Prurido induzido por opióides (off-label): 0,25 micrograma por kg por hora ENDOVENOSO infusão contínua 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

 Tempo de administração:  

 - ENDOVENOSO direto 30 segundos (não diluído ou diluído) 

 - Infusão ENDOVENOSO infusão contínua 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição:  

- ENDOVENOSO DIRETO: água para injeção, SF0,9% - 9 mililitros (C.: 

0,04 miligrama por mililitro) 

 

- INFUSÃO ENDOVENOSO INFUSÃO CONTÍNUA: SF0,9%, SG5% - 2 

miligramas em 500 mililitros (C.: 4 microgramas por mililitro) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 

 Após diluição: 24 horas - 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

- Administrar via intramuscular se via ENDOVENOSA não for possível - 

Fotossensível: a solução diluída deve ser protegida da luz, mas não é 

necessário utilizar equipo fotossensível 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: anfotericina B complexo lipídico, dantroleno, diazepam, pantoprazol, 

lansoprazol, fenitoína, tiopental 

Reações adversas: eritema em local de infusão, tontura, cefaleia, parada cardíaca, hipertensão, taquicardia, 

arritmia ventricular, náusea, vômito 

Interações medicamentosas: metilnaltrexona, antagonistas opióides 

 Monitorização: frequência respiratória, frequência cardíaca, pressão arterial, temperatura, nível de consciência, 

gasometria arterial ou oximetria de pulso 

Observações: 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso criterioso durante a amamentação; risco para o lactente improvável, pela baixa concentração no leite 

materno e absorção oral mínima. Recomenda-se que não seja administrado diretamente em lactentes cujas mães 

são dependentes químicas de narcóticos 

1. Micromedex. Naloxone: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 04 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Naloxone: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 04 de outubro de 

2018 

3. Dynamed. Naloxone: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 04 de outubro de 2018 

4. Lexicomp Naloxone: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 04 de outubro de 2018 

5. NARCAN®. Naloxona. Responsável técnico: Dr. José Carlos Módolo – CRF - SP nº 10.446. CRISTÁLIA - Produtos Químicos 

Farmacêuticos Ltda. 
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NAROPIN® POLYAMP® 

Princípio ativo: Cloridrato de ropivacaína 

Classe terapêutica: anestésico local 

Apresentação: solução injetável 0,75% - 7,5 miligramas por mililitro (20 mililitros) 

Via e formas de administração: infiltração local 

Posologia: a dose varia com o procedimento, profundidade da anestesia, vascularização dos tecidos, duração da 

anestesia e condição do paciente 

 

Pediatria maior que 12 anos e adulto: 

 - Anestesia cirúrgica: PERIDURAL 

 

Bloqueio peridural lombar para cirurgia: 15 - 25 mililitros 

Bloqueio peridural lombar para cesariana: 15 - 20 mililitros 

Bloqueio peridural torácico: 5 - 15 mililitros 

Bloqueio do nervo principal: 10 - 40 mililitros 

 

 - Dor aguda (após artroscopia de joelho): 20 mililitros INTRA - ARTICULAR 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: hipotensão, bradicardia, náusea, vômito, dor nas costas 

Interações medicamentosas: bromoperidol,  

 Monitorização: frequência cardíaca, pressão arterial, monitorização de ECG (se usado com antiarrítmicos) 

Observações: 

- Qualquer solução restante de uma embalagem já aberta deve ser descartada 

- Não utilizar por via ENDOVENOSA 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Ropivacaine: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 04 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Ropivacaine: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 04 de outubro 

de 2018 

3. Dynamed. Ropivacaine: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 04 de outubro de 2018 

4. Lexicomp Ropivacaine: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 04 de outubro de 

2018 

5. NAROPIN® POLYAMP®. Ropivacaína. Responsável técnico: Dra. Viviane L. Santiago Ferreira - CRF - ES nº 5139. Aspen Pharma 

Indústria Farmacêutica Ltda. 
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NATRILIX® SR 

Princípio ativo: Indapamida 

Classe terapêutica: tiazídico por anti - hipertensivo 

Apresentação: comprimido revestido de liberação prolongada - 1,5 miligrama 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Adulto: 

 - Hipertensão: 1,5 miligrama VIA ORAL uma vez ao dia 

Ajuste renal: contraindicado quando ClCr menor que 30 mililitros por minuto 

Reações adversas: agitação, ansiedade, tontura, fatiga, cefaleia, irritabilidade, mal estar, hipocalemia 

Interações medicamentosas: bromoperidol, lítio 

 Monitorização: pressão arterial, eletrólitos séricos, função hepática, função renal, ácido úrico, balanço hídrico 

Observações: 

- Medicamento incluso nos critérios de Beers, não recomendado quando ≥65 anos 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Micromedex. Indapamide: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 04 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Indapamide: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 04 de outubro 

de 2018 

3. Dynamed. Indapamide: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 04 de outubro de 2018 

4. Lexicomp Indapamide: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 04 de outubro de 

2018 

5. NATRILIX® XR.Indapamida. Responsável técnico: Patrícia Kasesky de Avellar - CRF - RJ n.º 6350. Laboratórios Servier do Brasil Ltda 
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NEBACETIN® 

Princípio ativo: Sulfato de neomicina e bacitracina zíncica 

Classe terapêutica: anti-infeccioso tópico 

Apresentação: pomada tubo - 5 miligramas por grama e 250 unidades por grama (15 gramas e 50 gramas) 

Via e formas de administração: tópico externo 

Posologia:  

 

Pediatria e adulto: 

 - Prevenção e tratamento de infecções: aplicar na área afetada 2 - 5 vezes ao dia; máx.: neomicina 1 grama por 

dia. O tratamento é mantido por 2 a 3 dias após desaparecimento dos sintomas 

Ajuste renal: contraindicado quando disfunção grave 

Reações adversas: reação alérgica local 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

 Monitorização:  

Observações: 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Quando aplicado em grandes áreas ou em queimaduras, o tratamento deve ser realizado durante poucos dias (no 

máximo 8 a 10 dias), pelo risco de absorção sistêmica da neomicina 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Lexicomp Bacitracin and Neomycin: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 04 de 

outubro de 2018 

2. NEBACETIN®.Neomicina e bacitracina. Responsável Carla A. Inpossinato CRF - SP nº 38.535. Takeda Pharma Ltda. 
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NEBILET® 

Princípio ativo: Cloridrato de nebivolol 

Classe terapêutica: bloqueador beta - 1 seletivo, anti - hipertensivo 

Apresentação: comprimido - 5 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Adulto: 

 - Hipertensão (agente alternativo): dose inicial 5 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia. Titular, conforme 

necessário, em intervalos de 2 semanas com base na resposta; máx.: 40 miligramas uma vez por dia 

 

 - Insuficiência cardíaca congestiva: dose inicial 1,25 miligrama VIA ORAL uma vez ao dia, titulando com ajuste a 

cada 1 - 2 semanas para atingir uma dose alvo de 10 miligramas uma vez por dia 

Ajuste renal: se ClCr menor que 30 mililitros por minuto recomenda-se dose inicial 2,5 miligramas uma vez ao 

dia. Se a resposta inicial for inadequada, titular com cautela 

 

Ajuste hepático: 

 - Comprometimento moderado (Child - Pugh classe B): dose inicial 2,5 miligramas uma vez ao dia. Se a resposta 

inicial for inadequada, titular com cautela 

 - Comprometimento grave (Child - Pugh classe C): uso contraindicado 

Reações adversas: cefaleia, fatiga, tontura, diarreia, náusea, dispneia, edema 

Interações medicamentosas: rivastigmina,  

 Monitorização: pressão arterial, ECG, glicemia 

Observações: 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação. Alta ligação a proteínas plasmáticas, o que reduz a possibilidade para o 

leite materno em quantidades clínicas relevantes. Relatados casos de hipoglicemia neonataldurante o uso materno 

desse fármaco 

1. Micromedex. Nebivolol: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 04 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Nebivolol: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 04 de outubro de 

2018 

3. Dynamed. Nebivolol: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 04 de outubro de 2018 

4. Lexicomp Nebivolol: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 04 de outubro de 2018 

5. NEBILET®. Nebivolol. Responsável técnico: Dr. Dante Alario Junior - CRF - SP nº 5143. Biolab Sanus Farmacêutica Ltda. 

  



 

577 
 

NEOCAÍNA® 

Princípio ativo:  

NEOCAÍNA® ISOBÁRICA, NEOCAÍNA® S/V: Cloridrato de bupivacaína 

NEOCAÍNA® C/V: Cloridrato de bupivacaína e hemitartarato de epinefrina 

NEOCAÍNA® PESADA: Cloridrato de bupivacaína e glicose 8% 

Classe terapêutica: anestésico local 

Apresentação:  

 NEOCAÍNA® ISOBÁRICA: solução injetável 0,5% - 5 miligramas por mililitro (4 mililitros) 

 NEOCAÍNA® PESADA: solução injetável 0,5% - 5 miligramas por mililitro (4 mililitros) 

 NEOCAÍNA® S/V: solução injetável 0,5% - 5 miligramas por mililitro (20 mililitros) 

 NEOCAÍNA® C/V: solução injetável 0,5% - 5 miligramas por mililitro mais 9,1 microgramas (5 microgramas de 

epinefrina) 

Via e formas de administração:  

NEOCAÍNA® ISOBÁRICA: injetável para raquianestesia 

NEOCAÍNA® PESADA: intratecal 

NEOCAÍNA® S/V ou C/V: para infiltração, bloqueio nervoso, anestesia caudal e peridural (não indicado para 

raquianestesia) 

Posologia: a dose varia com o procedimento, profundidade da anestesia, vascularização dos tecidos, duração da 

anestesia e condição do paciente 

 

Neonatal: 

 

- Bloqueio do nervo central por anestesia: 

 

Bloqueio caudal (neonatos a termo): 0,5 - 1,25 mililitro por kg (solução ≤0,25%). Não exceder 2,5 

miligramas por kg por dose 

 

Bloqueio peridural (neonatos a termo): 1 mililitro por kg (solução ≤0,25%). Não exceder 2,5 miligramas 

por kg por dose, conforme necessário repetir a dose, utilizar uma dose menor para prevenir a acumulação 

de droga 

 

Infusão peridural contínua: dose de ataque 2 - 2,5 miligramas por kg (solução ≤0,25%), seguido por 

infusão 0,2 - 0,25 miligrama por kg por hora (solução 0,05 - 0,25%) 

 

- Bloqueios dos nervos periféricos: solução 0,125 - 0,25%. Não exceder máx.: 2 miligramas por kg por dose 

 

Cabeça e pescoço: 0,05 mililitro por kg 

 

Extremidade superior: 

 

Plexo braquial: 0,2 - 0,3 mililitro por kg 

Nervo digital: 0,05 mililitro por kg 
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Blocos Tronculares: 

 

Plano abdominal transverso: 0,2 - 0,5 mililitro por kg 

Bainha de reto: 0,1 mililitro por kg 

Ilioinguinal: 0,075 mililitro por kg 

 

Blocos das extremidades inferiores: 

 

Nervo femoral: 0,2 - 0,3 mililitro por kg 

Nervo ciático: 0,2 - 0,3 mililitro por kg 

 

 - Anestesia espinhal: 0,5 - 1 miligrama por kg (solução de 0,25 ou 0,5%) via intratecal  

 

Pediatria:  

 - Bloqueio do nervo central por anestesia: 

 

Bloqueio caudal:  

 

Lactente e criança: 0,5 - 1,3 mililitro por kg (solução ≤0,25% com ou sem epinefrina). Volume máx.: 20 

mililitros e não exceder 2 miligramas por kg de solução simples ou 3 miligramas por kg com epinefrina 

 

Adolescente: 15 - 30 mililitros (solução 0,25 - 0,5% com ou sem epinefrina) 

 

Bloqueio peridural: 

 

Lactente: 0,7 - 0,75 mililitro por kg (solução ≤0,25% com ou sem epinefrina); máx.: 2,5 miligramas por 

kg. Conforme necessário repetir, utilizar uma dose menor para evitar o acúmulo 

 

Criança: 0,3 - 0,6 mililitro por kg (solução 0,25%). Volume máx.: 20 mililitros e dose máxima de 2,5 

miligramas por kg 

 

Adolescente: 10 - 20 mililitros (solução 0,25 ou 0,5%)administrados em incrementos de 3 - 5 mililitros 

 

Infusão peridural contínua (lactente e criança menor que 12 anos): dose de ataque: 2 - 2,5 miligramas 

por kg (solução 0,25%), seguido por infusão: 

 

Lactente menor que 4 meses: 0,2 miligrama por kg por hora 

Bebês ≥ 4 meses: 0,25 miligrama por kg por hora 

Crianças e adolescente: 0,3 miligrama por kg por hora 

 

 - Bloqueio do nervo periférico:  
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Lactente ≥6 meses e criança (crianças menor que 6 meses, as doses máximas devem ser reduzidas em 30%): 

solução 0,125% ou 0,25% solução com ou sem epinefrina. Máximo de 2 miligramas por kg por dose ou 150 

miligramas o que for menor; oudose máxima com epinefrina 3 miligramas por kg ou 200 miligramas de 

bupivacaína, o que for menor 

 

Cabeça e pescoço: 0,05 mililitro por kg 

 

Extremidade superior: 

Plexo braquial: 0,2 - 0,3 mililitro por kg 

Nervo digital: 0,05 mililitro por kg 

 

Blocos Tronculares: 

Plano abdominal transverso: 0,2 - 0,5 mililitro 

Bainha de reto: 0,1 mililitro por kg 

Ilioinguinal: 0,075 mililitro por kg 

 

Blocos das extremidades inferiores: 

Nervo femoral: 0,2 - 0,3 mililitro por kg 

Nervo ciático: 0,2 - 0,3 mililitro por kg 

 

Adolescente: 5 mililitros; máx.: 400 miligramas por dia (solução 0,25 ou 0,5% com ou sem epinefrina) 

 

 - Anestesia local (lactente, criança e adolescente): administração em área de infiltração local, sendo a dose 

máxima em lactente e criança de 2,5 miligramas por kg ou 150 miligramas, o que for menor; e em 

adolescentedose máxima de 175 miligramas (concentração usual 0,25%) 

 

Adulto:  

 - Anestesia local: dose máxima de 175 miligramasvia infiltração local (solução 0,25%) 

 

 - Bloquei caudal: 15 - 30 mililitros (solução 0,25 ou 0,5%) 

 

 - Bloqueio peridural: 10 - 20 mililitros (solução 0,25 ou 0,5%) administrados em incrementos de 3 - 5 mililitros 

 

 - Bloqueio do nervo periférico: 5 mililitros (solução 0,25 ou 0,5%); máx.: 400 miligramas por dia 

 

 - Bloqueio do nervo simpático: 20 - 50 mililitros (solução 0,25%) 

 

 - Raquianestesia em procedimentos abdominais inferiores, membros inferiores e urológicos: 2 - 4 mililitros 

(solução hiperbárica 0,5% em 8% de glicose isenta de conservantes) 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste. Utilizar com cautela 

 Tempo de administração:  
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Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição: SF0,9% 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 

 Após diluição: - - 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

 - Infusão contínua epidural ou bloqueio caudal: utilizar formulação e 

soluções para diluíção livres de conservantes 

 - Para infusão peridural administrar não diluído ou diluído 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: lidocaína, mepivacaína 

Reações adversas: parada cardíaca, hipotensão, efeito inotrópico negativo no miocárdio, arritmia ventricular, 

ansiedade, tontura, inquietação, náusea, vômito 

Interações medicamentosas: bromoperidol,  

 Monitorização: sinais vitais, estado de consciência, sinais de toxicidade do SNC 

Observações: 

- A aspiração deve ser realizada antes de cada injeção. Considere a administração incremental quando aspiração 

negativa antes de cada injeção, no entanto a ausência de sangue na seringa não garante que a injeção 

ENDOVENOSO tenha sido evitada 

- O uso rotineiro de concentrações menor que 0,25% foi sugerido para reduzir o risco de cardiotoxicidade da 

bupivacaína 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Bupivacaine: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 05 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Bupivacaine: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 05 de outubro 

de 2018 

3. Dynamed. Bupivacaine: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 05 de outubro de 2018 

4. Lexicomp Bupivacaine: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 05 de outubro de 

2018 

5. NEOCAÍNA®. Bupivacaina. Responsável técnico: Dr. José Carlos Módolo CRF - SP N.º 10.446. CRISTÁLIA Prod. Quím. Farm. Ltda. 

6. NEOCAÍNA®. Bupivacaina. Responsável técnico: Dr. José Carlos Módolo CRF - SP N.º 10.446. CRISTÁLIA Prod. Quím. Farm. Ltda. 
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NEOSALDINA® 

Princípio ativo: dipirona, mucato de isometepteno e cafeína 

Classe terapêutica: analgésico, antiespasmódico 

Apresentação: drágea - 300 miligramas, 30 miligramas e 30 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Crianças maior que 12 anos e adulto: 

 - Analgesia e antiespasmódico: 1 - 2 drágeas VIA ORAL (em dose única) a cada 6 horas; máx. 8 drágeas 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: exantema 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

 Monitorização: evolução do quadro 

Observações: 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados sobre transferência para o leite materno (isometepteno) 

1. NEOSALDINA®. Dipirona, isometepteno e cafeína. Responsável técnico: Carla A. Inpossinato CRF - SP nº 38.535. Takeda Pharma Ltda. 
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NEOZINE® 

Princípio ativo: Maleato de levomepromazina 

Classe terapêutica: Antipsicóticoneuroléptico de 1ª geração, fenotiazínico, analgésico não opióide 

Apresentação:  

NEOZINE®: comprimido revestido - 25 miligramas 

NEOZINE®: solução oral 4% - 40 miligramas por mililitro (20 mililitros) 

Via e formas de administração: oral 

Posologia: cada mililitro equivale a 40 gotas contém 44,80 miligramas de cloridrato de levomepromazina 

equivalente a 40 miligramas de levomepromazina 

 

Pediatria (2 - 15 anos de idade):  

- Ação neuroléptica, sedativa e na terapia adjuvante para o alívio do delírio, agitação, inquietação, confusão, 

associados com a dor em pacientes terminais: 0,1 - 0,2 miligrama por kg VIA ORAL em 24 horas 

 

Adulto: 

- Transtornos de ansiedade por tensão, insônia, náusea por vômito, dor, transtornos psicóticos (esquizofrenia, 

psicose senil ou síndromes maníaco - depressivas): 

 

Condições leves: dose inicial: 6 - 25 miligramas por dia VIA ORAL em 3 em dose fracionada com as refeições; 

pode titular para efeito. 

 

Insônia: dose única de 10 - 25 miligramas VIA ORAL antes de dormir 

 

Condições severas: dose inicial 50 - 75 miligramas por dia VIA ORAL em dose fracionada 2 - 3 vezes ao dia, 

titulando - se até efeito desejado 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste; utilizar com cautela 

Reações adversas: hipotensão ortostática, embolia pulmonar, taquicardia, tromboembolismo venoso, interrupção 

da regulação da temperatura corporal, tonturas, sonolência, reação extrapiramidal induzida por drogas, cefaleia, 

síndrome maligna dos neurolépticos, convulsão, diaforese, erupção cutânea, alterações da libido, diminuição da 

tolerância à glicose, ginecomastia, hiperglicemia, doença menstrual, ganho de peso, obstipação, obstrução 

intestinal, náusea, enterocolite necrosante, vômitos, xerostomia, distúrbio ejaculatório, priapismo, incontinência 

urinária, retenção urinária, poliúria, agranulocitose, leucopenia, hiperprolactinemia que pode resultar em 

galactorreia, amenorreia, impotência; hiponatremia, confusão, delírio, indiferença, reações de ansiedade, variações 

do estado de humor 

Interações medicamentosas: bromoperidol, ipratrópio, metoclopramida, citrato/cloreto de potássio, talidomida 

Monitorização: nível de consciência, sinais vitais, IMC, função hepática,hemograma, glicemia, escala de 

movimento involuntário anormal, sintomas extrapiramidais, ECG 

Observações: 

- Administrar com as refeições 

- Quando dose intermitente, administrar doses menores durante o dia e maiores altas à noite se ocorrer sedação 

pronunciada 

- Durante o tratamento com NEOZINE® o paciente não deve dirigir veículos ou operar máquinas, pois sua 

habilidade e atenção podem estar prejudicadas 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis; avaliar risco benefício 

1. Up to Date. Levomepromazine (methotrimeprazine): Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . 

Acesso em: 05 de outubro de 2018 

2. Lexicomp Levomepromazine (methotrimeprazine): Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. 

Acesso em: 05 de outubro de 2018 

3. NEOZINE®. Levomepromazina. Responsável técnico: Silvia Regina Brollo – CRF - SP nº 9.815. Sanofi - Aventis Farmacêutica Ltda. 
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NEULEPTIL® 

Princípio ativo: Periciazina 

Classe terapêutica: Antipsicóticoneuroléptico de 1ª geração, fenotiazínico 

Apresentação: solução oral 1% - 10 miligramas por mililitro (20 mililitros) 

Via e formas de administração: oral 

Posologia: cada mililitro equivale a 40 gotas e 1 gota equivale a 0,25 miligrama 

 

Pediatria:  

- Psicose (criança ≥5 anos e adolescente): dose inicial 2,5 - 10 miligramas VIA ORAL pela manhã, seguidos por 5 - 

30 miligramas à noite 

 

Adulto: 

- Psicose: dose inicial 5 - 20 miligramas VIA ORAL de manhã, seguidos de 10 - 40 miligramas à noite, para dose de 

manutençãodiminua para a menor dose efetiva; iniciar o tratamento com meio comprimido (5 miligramas) por dia, 

durante os três primeiros dias, aumentando-se gradativamente as doses diárias, até se atingir a posologia usual de 

20 a 25 miligramas 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

 

Ajuste hepático: contraindicado quando insuficiência hepática 

Reações adversas: leucopenia, agranulocitose, anemia, eosinofilia, prolongamento do intervalo qt, 

hiperprolactinemia, galactorreia, ginecomastia, amenorreia, frigidez, impotência, ganho de peso, desregulação 

térmica, indiferença, reações de ansiedade, variação do estado de humor, agitação, discinesias precoces e tardias, 

síndrome extrapiramidal, efeitos anticolinérgicos como secura da boca, constipação e até íleo paralítico 

Interações medicamentosas: bromoprida, bromoperidol, ipratrópio, metoclopramida, citrato/cloreto de potássio, 

talidomida, agonistas dopaminérgicos (amantadina, apomorfina, bromocriptina, cabergolina, entacapona, lisurida, 

pergolida, piribedil, pramipexol, quinagolida, ropinirol) com a exceção para paciente parkinsoniano: pois ocorre 

antagonismo recíproco do agonista dopaminérgico e dos neurolépticos. Em caso de síndrome extrapiramidal 

induzida por neuroléptico, não deve ser tratado com agonista dopaminérgico (receptores dopaminérgicos 

bloqueados pelos neurolépticos), porém utilizar um anticolinérgico 

Monitorização: nível de consciência, sinais vitais, peso, altura, IMC, circunferência da cintura,hemograma, 

eletrólitos, funções renal e hepática,glicemia em jejum,hemoglobina HbA1c, painel lipídico, alterações na 

menstruação, libido, desenvolvimento de galactorreia, função eréctil e ejaculatória, movimentos involuntários anor 

mais ou sinais parkinsoni anos, discinesia tardia, alterações, exame ocular 

Observações: 

- Para minimizar ou evitar sonolência excessiva, administrar em dose fracionada com dose maior à noite 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis; observar sonolência do lactente 

1. Up to Date. Periciazine: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 05 de outubro de 

2018 

2. Lexicomp Periciazine: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 05 de outubro de 2018 

3. NEULEPTIL®. Periciazina. Responsável técnico: Silvia Regina Brollo – CRF - SP n° 9.815. Sanofi - Aventis Farmacêutica Ltda. 
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NEURONTIN® 

Princípio ativo: Gabapentina 

Classe terapêutica: anticonvulsivante 

Apresentação: cápsula - 300 miligramas e 400 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria:  

- Convulsões, início parcial; terapia adjuvante: 

 

Criança 3 - menor que 12 anos: 

 

Dose inicial 10 - 15 miligramas por kg por dia doses fracionadas três vezes ao dia 

Dose de manutenção: 

 

Criança 3 - 4 anos: 40 miligramas por kg por dia VIA ORAL em dose fracionada três vezes ao dia; máx.: 50 

miligramas por kg por dia 

 

Criança 5 - menor que 12 anos: 25 - 35 miligramas por kg por dia VIA ORAL doses fracionadas três vezes 

ao dia; máx.: 50 miligramas por kg por dia 

 

Criança ≥12 anos e adolescente: dose inicial 300 miligramas VIA ORAL três vezes ao dia, titulando até dose de 

manutenção habitual 900 - 1.800 miligramas por dia em dose fracionada trêsvezes ao dia; máx.: 3.600 miligramas 

por dia 

 

- Dor neuropática (criança e adolescente): dose inicial 5 miligramas por kg por dose VIA ORAL; máx.:300 

miligramas na hora de dormir. No dia 2 aumenta - se para 5 miligramas por kg por dose duas vezes ao dia; máx.: 

300 miligramas duas vezes ao dia. No dia 3 aumenta - se para 5 miligramas por kg por dose três vezes ao dia; 

máx.: 300 miligramas três vezes ao dia. Titular com aumentos de dosagem, não de frequência, para alcance de 

efeito. Dose usual 8 - 35 miligramas por kg por dia em dose fracionada três vezes ao dia; máx.: 3.600 miligramas 

por dia 

 

Alternativamente a American Pain Society recomenda-se uma dose inicial de 2 miligramas por kg por dia, 

quando uso concomitante de sedativos 

 

Adulto: 

- Fibromialgia (agente alternativo) (off-label): dose inicial 300 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia ao deitar, 

aumentando de 300 - 600 miligramas por dia a cada 1 - 2 semanas com base na resposta e tolerabilidade de até 

2.400 miligramas por dia em dose fracionada  

 

- Dor neuropática (com exceção da neuralgia pós - herpética) (off-label): dose inicial 300 - 900 miligramas por dia 

VIA ORAL em dose fracionada 1 - 3 vezes ao dia, aumentando a dose com base na resposta e tolerabilidade até 

dose alvo de 1.200 - 3.600 miligramas por dia em dose fracionada três vezes ao dia 
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- Neuralgia pós - herpética: dose inicial 300 miligramas VIA ORAL, seguido no dia 2 por 300 miligramas duas vezes 

ao dia, no dia 300 miligramastrês vezes ao dia, ajustandoa dose conforme necessário para o alívio da dor, com 

dose usual 1.800 - 3.600 miligramas por dia em dose fracionada , doses diárias maior que 1.800 miligramas 

geralmente não apresentam maior benefício) 

 

- Convulsões: dose inicial 300 miligramas VIA ORAL três vezes ao dia, aumentando com base na resposta e 

tolerabilidade, dosagem usual 900 - 1.800 miligramas por dia em dose fracionada três vezes ao dia 

Ajuste renal:  

ClCr 

(mililitro por 

minuto) 

Faixa diária de 

dose total 

(miligrama por 

dia) 

Regimento de dose (doses de manutenção) 

≥60 900 - 3.600 

300 

miligramas 

três vezes por 

dia 

400 

miligramas 

três vezes por 

dia 

600 

miligramas 

três vezes por 

dia 

800 

miligramas 

três vezes por 

dia 

1,200 

miligramas 

três vezes por 

dia 

Maior que 

30 - 59 

400 - 1,400 

200 

miligramas 

duas vezes ao 

dia 

300 

miligramas 

duas vezes ao 

dia 

400 

miligramas 

duas vezes ao 

dia 

500 

miligramas 

duas vezes ao 

dia 

700 

miligramas 

duas vezes ao 

dia 

Maior que 

15 - 29 

200 - 700 

200 

miligramas 

dia 

300 

miligramas 

dia 

400 

miligramas 

dia 

500 

miligramas 

dia 

700 

miligramas 

dia 

15A 100 - 300 

100 

miligramas 

dia 

125 

miligramas 

dia 

150 

miligramas 

dia 

200 

miligramas 

dia 

300 

miligramas 

dia 

HemodiálsieB 

Dose suplementar pós - diálise 

125 

miligramas 

150 

miligramas 

200 

miligramas 

250 

miligramas 

350 

miligramas 

AClCr menor que 15 mililitros por minuto: reduzir a dose diária na proporção do ClCr (reduzir a dose pela metade 

[50 - 150 miligramas por dia] para ClCr 7,5 mililitros por minuto) 

BA dose suplementar deve ser administrada após quatro horas da hemodiálise (pacientes em hemodiálise também 

devem receber a dose de manutenção baseada na função renal como listado na lista acima) 

 

Reações adversas: tontura, sonolência, ataxia, fatiga, infecção viral, edema periférico 

Interações medicamentosas: talidomida 

Monitorização: frequência e duração da convulsão, função renal, peso, comportamento em crianças, sinais e 

sintomas de pensamento suicida 

Observações: 

- Não exceda de 12 horas entre doses com 3 doses diárias 
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- Se a gabapentina for descontinuada ou outro anticonvulsivante for adicionado à terapia, ela deve ser realizada 

lentamente por no mínimo 1 semana 

- Considerar a administração da primeira dose no primeiro dia ao deitar para evitar sonolência e tonturas 

- Não administrar dentro de 2 horas após adminsitração de antiácidos contendo magnésio ou alumínio 

- Descontinuação da terapêutica: quando uso crônico, a gabapentina deve ser retirada gradualmente ≥1 semana 

para minimizar o potencial de aumento da frequência de crises (em doentes com epilepsia) ou outros sintomas de 

privação (irritabilidade, taquicardia, diaforese), a menos que por motivos de segurança exijam uma retirada mais 

rápida 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Gabapentin: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 08 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Gabapentin: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 08 de outubro de 

2018 

3. Dynamed. Gabapentin: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 08 de outubro de 2018 

4. Lexicomp Gabapentin: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 08 de outubro de 

2018 

5. NEURONTIN®. Gabapentina. Responsável técnico: José Cláudio Bumerad – CRF - SP n° 43746. Laboratórios Pfizer Ltda. 
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NEUTROFER® 

Princípio ativo: Glicinato férrico 

Classe terapêutica: suplemento por antianêmicos 

Apresentação:  

NEUTROFER®: comprimido revestido - 300 miligramas 

NEUTROFER® GOTAS: suspensão oral gotas 250 miligramas por mililitro (30 mililitros) 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

NEUTROFER® GOTAS contém 50 miligramas de ferro elementar em 20 gotas (1 mililitro) de suspensão 

NEUTROFER®: cada comprimido revestido de 300 miligramas contém 60 miligramas de Fe elementar 

 

Neonatal, pediatria e adulto:  

- Suplementação: a dose diária total é definida conforme o peso corporal e critério médico 

Pré - termo, lactente e criança até 4 anos: em geral 1 gota por kg por dia VIA ORAL (2,5 miligramas de 

ferro elementar) em dose única em crianças de até 20 kg. Acima de 20 kg administrar até 20 gotas (50 

miligramas) ao dia 

 

Criança de 4 - 12 anos: dose usual 1 - 2 gotas por kg por dia VIA ORAL em dose única para até 20 kg. 

Acima de 20 kg, administrar até 20 gotas por dia ou 1 comprimido VIA ORAL (60 miligramas de ferro 

elementar) ao dia 

 

Adolescente e adulto (incluindo gestantes): 1 comprimido VIA ORAL ao dia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: sensação de plenitude, dores epigástricas, náuseas, constipação, diarreia 

Interações medicamentosas:  

Monitorização: hemograma, ferritina, saturação da transferrina 

Observações: 

- Indicado quando: tratamento e profilaxia das síndromes ferropênicas latentes e moderadas, anemia ferropriva 

devido a subnutrição ou carências alimentares qualitativa e quantitativa, anemias das síndromes disabsortivas 

intestinais, anemia ferropriva da gravidez e da lactação, anemia por hemorragias agudas ou crônicas, diversas 

condições onde seja conveniente a suplementação dos fatores hematogênicos 

- Risco potencial na gravidez (categoria A) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Lexicomp Ferric glycerol: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 08 de outubro de 

2018 

2. NEUTROFER®. Glicinato férrico. Responsável técnico: Dr. Adriano Pinheiro Coelho CRF - SP nº. 22.883. EMS SIGMA PHARMA LTDA. 
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NILPERIDOL® 

Princípio ativo: Citrato de fentanila mais droperidol 

Classe terapêutica: analgésico opióide mais antipsicótico de 1ª geração, neuroléptico 

Apresentação: solução injetável - 0,0785 miligrama por mililitro mais 2,5 miligramas por mililitro (20 mililitros) 

Via e formas de administração: ENDOVENOSO e intramuscular 

Posologia: cada mililitro de solução injetável contém 0,0785 miligrama citrato de fentanila equivalente a 0,05 

miligrama (50 microgramas) de fentanila base 

 

Pediatria (criança maior que 2 anos):  

- Pré - medicação (neuroleptoanalgesia): 0,25 mililitro INTRAMUSCULAR para cada 10 kg de peso corporal 45 - 

60 minutos, com ou sem atropina 

 

- Complemento da anestesia geral (neuroleptoanalgesia): a dose total combinada para indução e manutenção é em 

média de 0,5 mililitro ENDOVENOSO para cada 10 kg de peso corporal. Para manutenção, utilizar citrato de 

fentanila isolado em dose de 1 por 4 a 1 por 3 da recomendada para adultos 

 

Adulto: 

- Pré - medicação (neuroleptoanalgesia): 0,5 - 2 mililitros INTRAMUSCULAR 45 - 60 minutos antes do 

procedimento cirúrgico (com ou sem atropina) 

 

- Complemento da anestesia geral (neuroleptoanalgesia): dose de indução 1 mililitros para cada 9 - 15 kg de peso 

corporal ENDOVENOSO lento como dose única ou, alternativamente, infusão ENDOVENOSA gota a gota até o 

início da sonolência, então o anestésico geral pode ser administrado. Sendo a dose posteriormente adaptada 

segundo resposta indivudial do paciente 

 

- Manutenção da anestesia cirúrgica: o produto não é indicado como agente único, geralmente usado em 

combinação com outros agentes. Quando se faz necessária à manutenção da analgesia em pacientes que fizeram 

uso do NILPERIDOL® inicialmente*, deve ser administrado citrato de fentanila isolado para evitar o acúmulo de 

droperidol 

 

- Uso sem anestésico geral em procedimentos diagnósticos: 0,5 - 2,0 mililitros INTRAMUSCULAR 45 - 60 minutos 

antes do procedimento com ou sem atropina. Quando se faz necessária à manutenção da analgesia em pacientes 

que fizeram uso do NILPERIDOL® inicialmente, deve ser administrado citrato de fentanila isolado para evitar o 

acúmulo de droperidol 

 

*Quando necessidade do uso analgésico com atividade narcótica no período pós - operatório, as doses devem ser 

reduzidas a 1 por 4 ou 1 por 3 das habitualmente recomendadas 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste; realizar uso com cautela quando insuficiência renal ou hepática 

diagnosticada 

Tempo de administração: ENDOVENOSO direto lento; infusão ENDOVENOSA lenta gota a gota 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

Diluição:  

INFUSÃO ENDOVENOSO : 10 mililitros em 250 mililitros de SG5% 
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Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 

 Após diluição: - - 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 
 -  

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados:  

Reações adversas: rigidez muscular (infundido rápido), sedação pós - operatória, apneia, depressão respiratória 

Interações medicamentosas: inibidores da monoaminoxidase, outros depressores do SNC 

Monitorização: status respiratório, saturação de oxigência, nível de consciência, status da analgesia 

Observações: 

- Aneuroleptoanalgesia é caracterizada por um estado de absoluta tranquilização, redução da atividade motora e 

analgesia profunda. Geralmente não ocorre perda total da consciência isoladamente 

- Com seu uso a incidência de vômitos e dor no pós - operatório imediato pode ser reduzida 

- O fentanil na dose de 0,1 miligrama (2 mililitros) é aproximadamente equivalente em atividade analgésica a 10 

miligramas de morfina ou 75 miligramas de meperidina, com duração do efeito analgésico é de 30 - 60 minutos 

após dose única ENDOVENOSA; na administração intramuscular, o início de ação é de 7 - 8 minutos e a duração de 

ação é de 1 - 2 horas 

- O droperidol produz acentuado efeito antiemético, ação bloqueadora adrenérgica com dilatação vascular periférica 

e reduz o efeito pressórico da epinefrina, com início da ação é de 3 - 10 minutos após a administração 

ENDOVENOSA ou intramuscular e duração do efeito tranquilizante e sedativo de 2 - 4 horas 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis; avaliar risco benefício 

1. Micromedex. Fentanyl por droperidol: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 11 de dezembro de 2018 

2. NILPEPIRDOL®. Citrato de fentanila e droperidol. Responsável técnico: Dr. José Carlos Módolo CRF - SP N.º 10.446. CRISTÁLIA Prod. Quím. 

Farm. Ltda. 
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NIMBIUM® 

Princípio ativo: Besilato de cisatracúrio 

Classe terapêutica: bloqueador neuromuscular 

Apresentação: solução injetável - 2 miligramas por mililitro (5 mililitros e 10 mililitros) 

Via e formas de administração: ENDOVENOSO 

Posologia: assegurar o controle adequado da dor e sedação antes e durante a administração do bloqueio 

neuromuscular para obter sedação profunda 

 

Pediatria:  

- Bloqueio neuromuscular:  

 

Dosagem intermitente: 

 

Lactente e criança menor que 2 anos: 0,15 miligrama por kg ENDOVENOSO direto durante 5 - 10 

segundos 

 

Criança ≥2 anos e adolescente: 0,1 - 0,15 miligrama por kg ENDOVENOSO direto5 - 10 segundos 

 

Infusão contínua (lactente,criança e adolescente): 1 - 4 microgramas por kg por minuto (0,06 - 0,24 

miligrama por kg por hora) ENDOVENOSO infusão contínua, dose usual 2,6 - 5,2 microgramas por 

kg por minuto (0,15 - 0,31 miligrama por kg por hora) ENDOVENOSO contínua 

 

Adulto: 

- Paralisia na unidade de terapia intensiva (por até 48 horas em pacientes com síndrome de angústia respiratória 

do adulto com PaO2 por FiO2 menor que 150, para facilitar a ventilação mecânica ou por tremores de hipotermia 

terapêutica): dose de ataque 0,1 - 0,2 miligrama por kg ENDOVENOSO seguida imediatamente por 1 - 3 

microgramas por kg por minuto (0,06 - 0,18 miligrama por kg por hora) ENDOVENOSO infusão contínua; 

ajustando a taxa de acordo a necessidade 

 

Alternativamentequando indicção para evitar assincronia do ventilador (off-label) administrar 15 miligramas 

(dose de ataque) ENDOVENOSO direto seguido imediatamente por 37,5 miligramas por hora por 48 horas 

ENDOVENOSO infusão contínua 

 

- Bloqueio neuromuscular para intubação endotraqueal, cirurgia ou ventilação mecânica (como adjuvante à 

anestesia geral): 

 

Dose para intubação: 0,15 - 0,4 miligrama por kg ENDOVENOSO direto (como componentes da técnica 

de intubação por indução com propofol ou tiopental por óxido nitroso por oxigênio), produzindo boas ou 

excelentes condições para intubação traqueal em 1,5 - 2 minutos com duração de ação clinicamente efetiva 

durante a anestesia com propofol de 55 - 61 minutos. Em pacientes com doenças neuromusculares 

(miastenia gravis, síndrome miastênica, carcinomatose), a dose inicial máx.: 0,02 miligramas por kg 

ENDOVENOSO direto e 0,1 miligrama por kg após uso da succinilcolina para intubação 
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Dose de manutenção: 

Dose intermitente: 0,03 miligrama por kginfusão ENDOVENOSA por 40 - 50 minutos (após a dose inicial 

de 0,15 miligrama por kg) ou por 50 - 60 minutos (após uma dose inicial de 0,2 miligrama por kg), 

conforme resposta clínica 

 

Infusão contínua: após um bolus inicial, ajustando - se a taxa de administração de acordo com a resposta 

(estimulação do nervo periférico), administrar uma taxa inicial de 3 microgramas por kg por minuto (0,18 

miligramas por kg por hora) ENDOVENOSO contínua pode ser necessária para neutralizar rapidamente a 

recuperação espontânea da função neuromuscular, posteriormente uma taxa de 1 - 2 microgramas por kg por 

minuto (0,06 - 0,12 miligrama por kg por hora) ENDOVENOSO infusão contínua. Considerar redução da taxa 

de infusão em 30 - 40% ao administrar durante anestesia isoflurano, enflurano, sevoflurano ou desflurano 

Ajuste renal: quando insuficiência renal grave considere prolongar o intervalo entre a administração de 

cisatracúrio e a tentativa de intubação por pelo menos 1 minuto para atingir condições adequadas de intubação 

Tempo de administração:  

- ENDOVENOSO direto (não diluído) em 5 - 10 segundos 

- Infusão ENDOVENOSO : 40 - 50 minutos 

- ENDOVENOSO infusão contínua em BIC 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição: SG5%, SF0,9% - (C.: 100 - 400 microgramas por mililitro) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 

 Após diluição: 24 horas 24 horas 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

- Convervar sob refrigeração (2 - 8ºC) 

- NIMBIUM® não é quimicamente estável quando diluído com solução 

de Ringer Lactato 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: micafungina, pantoprazol 

Reações adversas: bradicardia, hipotensão, broncoespasmos 

Interações medicamentosas:  

- Redução do efeito - administração crônica prévia de fenitoína ou carbamazepina;  

- Tratamentos com agentes anticolinesterase comumente usados no tratamento da doença de alzheimer (por 

exemplo, donepezil) podem reduzir a duração e diminuir a taxa do bloqueio neuromuscular com cisatracúrio 

Monitorização: frequência cardíaca, pressão arterial, frequência respiratória, grau de paralisia muscular 

Observações: 

- Em lactente, criança e adolescente a doseem pacientes obesos deve ser calculada usando o peso corporal ideal e 

em adultos obesos recomenda-se o peso corporal ideal ou um peso corporal ajustado 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Micromedex. Cisatracurium Besilate: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 08 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Cisatracurium Besilate: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 08 de 

outubro de 2018 

3. Dynamed. Cisatracurium Besilate: EBSCO, 2018. Disponível em: 

http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess 

miligramasr03. Acesso em: 08 de outubro de 2018 

4. Lexicomp Cisatracurium Besilate: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 08 de 

outubro de 2018 

5. NIMBIUM®. Cisatracúrio. Responsável técnico: Dra. Viviane L. Santiago Ferreira CRF - ES: 5139. Aspen Pharma Indústria Farmacêutica 

Ltda. 
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NIMESULIDA 

Princípio ativo: Nimesulida 

Classe terapêutica: anti-inflamatório não-esteroidal, analgésico 

Apresentação: comprimido - 100 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria maior que 12 anos e adulto: 

- Dor aguda dismenorreia: 50 - 100 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia 

Ajuste renal: não há necessidade de ajuste de dose para pacientes em disfunção renal, mas em casos de 

insuficiência renal grave o medicamento é contraindicado 

Reações adversas: reação de hipersensibilidade, dispepsia, náusea, diarreia, vômito, hemorragia gastrointestinal 

Interações medicamentosas: metotrexato, pemetrexede, ciclosporina, tacrolimus. Potencializa o risco de 

sangramento a associação de nimesulida com medicamentos como: apixabana, ardeparina, acebutalol, certoparina, 

citalopram, clopidogrel, clovoxamina, dalteparina, danaparoide, desirudina, duloxetina, enoxaparina, eptifabatida, 

escitalopram, femoxetina, flesinoxan,fluoxetina, ginkobiloba , heparina, levomilnacipram, milnacipram, 

nadroprarina, nefazodona, parnaparina, paroxetina, pentosanopolissulfato de sódio, pentoxifilina, prasugrel, 

proteína c, reviparina, rivaroxabana, ticlopidina, tinzaparina, venlafaxina, vilazodona, vortioxetina, zimeldina 

Monitorização: evolução do quadro 

Observações: 

- Aconselha - se administrar nimesulida comprimidos após as refeições 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Micromedex. Nimesulide: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 19 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Nimesulide: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 19 de outubro de 

2018 

3. NIMESULIDA. Responsável técnico Dra. Telma Elaine Spina CRF - SP nº 22.234. EMS S/A 
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NIMODIPINO 

Princípio ativo: Nimodipino 

Classe terapêutica: bloqueador de canal de cálcio por diidropiridina 

Apresentação: comprimido revestido - 30 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Adulto: 

- Hemorragia subaracnóide: 60 miligramas VIA ORAL a cada 4 horas durante 21 dias consecutivos (duração 

máxima da terapia) 

 

- Acidente vascular cerebral isquêmico:120 miligramas VIA ORAL em dose fracionada durante 21 ou 28 dias 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste ou dose suplementar 

 

Ajuste hepático: reduzir a dose para 30 miligramas a cada 4 horas em pacientes com cirrose 

Reações adversas: hipotensão, desconforto gastrintestinal, tontura, cefaléia e sensação de fraqueza 

Interações medicamentosas: fortes indutores da CYP3A4 

Monitorização: status neurológico, pressão arterial, frequência cardíaca 

Observações: 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Nimodipine: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 08 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Nimodipine: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 08 de outubro de 

2018 

3. Dynamed. Nimodipine: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 08 de outubro de 2018 

4. Lexicomp Nimodipine: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 08 de outubro de 

2018 

5. MIOCARDIL®. Nimodipino. Responsável técnico: Dra. Giovana Bettoni - CRF - GO n° 4617. Vitamedic Ind. Farmacêutica Ltda. 
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NIQUITIN® 

Princípio ativo: Nicotina 

Classe terapêutica: antitabágico 

Apresentação: adesivo transdérmico - 14 miligramas e 21 miligrama 

Via e formas de administração: tópico 

Posologia:  

NIQUITIN® 21 miligrama: cada adesivo contém 114 miligramas de nicotina, liberando 21 miligrama em 24 horas 

NIQUITIN® 14 miligramas: cada adesivo contém 78 miligramas de nicotina, liberando 14 miligramas em 24 horas 

 

Adulto: 

- Parar de fumar (os pacientes devem parar completamente de fumar no início da terapia):ajuste pode ser 

necessário durante o tratamento inicial (aumentar a dose se ocorrer sintomas de privação oudiminuir se os efeitos 

secundários) 

 

Pacientes fumantes maior que 10 cigarros por dia: iniciar com 21 miligrama por dia por 6 semanas, seguido 

por 14 miligramas por dia por 2 semanas efinalizar com 7 miligramas por dia durante 2 semanas 

 

Pacientes que fumam ≤10 cigarros por dia: inicial com 14 miligramas por dia por 6 semanas, seguido pelo 

passo 3 (7 miligramas por dia) por 2 semanas 

Ajuste renal: apenas insuficiência renal grave deve afetar a liberação de nicotina ou seus metabólitos da 

circulação 

Reações adversas: náuseas, vômitos, dor de cabeça, tontura, reações no local de aplicação, distúrbios de sono 

incluindo sonhos incomuns e insônia 

Interações medicamentosas:  

Monitorização:  

Observações: 

- Aplique o novo adesivo na pele seca na região superior do corpo ou no braço externo superior, realizando rodízio 

dos locais de aplicação 

- Aplique imediatamente depois de remover o adesivo anterior, pressionando a pele por aproximadamente 10 

segundos 

- Cada adesivo pode ser mantido por 16 - 24 horas; não deixe por mais de 24 horas, por causar irritação na pele 

- Não cortar o adesivo 

- Não use mais de um adeviso por vez 

- Lave as mãos após aplicar ou remover o adesivo. Descartando os remendos dobrando as extremidades adesivas 

- Risco potencial na gravidez:este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Nicotine: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 08 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Nicotine: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 08 de outubro de 

2018 

3. Dynamed. Nicotine: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 08 de outubro de 2018 

4. Lexicomp Nicotine: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 08 de outubro de 2018 

5. NIQUITIN®. Nicotina. Responsável técnico: Edinilson da Silva Oliveira CRF - RJ Nº18875. GlaxoSmithKline Brasil Ltda. 
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NISTATINA 

Princípio ativo: Nistatina 

Classe terapêutica: antifúngico 

Apresentação: solução oral - 100.000 unidades por mililitro (50 mililitros) 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  
 
Neonatal: 
- Candidíase oral: 
 

Profilaxia: 100.000 unidades por dose VIA ORAL quatro vezes ao dia (50.000 unidades para cada lado da boca) 
 
Tratamento: 100.000 - 400.000 unidades por dose VIA ORAL quatro vezes ao dia 

 
Pediatria: 
- Candidíase oral:  

 

Lactente: 200.000 - 400.000 unidades VIA ORAL quatro vezes ao dia ou 100.000 unidades para cada lado da 

boca quatro vezes ao dia 

 

Criança e adolescente: 400.000 - 600.000 unidades VIA ORAL quatro vezes ao dia, administrar metade da dose 

em cada lado da boca, bochechar e reter na boca o maior tempo possível antes de engolir 

 
Adulto: 
- Candidíase oral: 400.000 - 600.000 unidades VIA ORAL quatro vezes por dia, bochechar e reter por tanto tempo 

quanto possível antes de engolir 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: Saccharomyces boulardii 

Interações medicamentosas: diarreia, náusea, dor de estômago, vômito 

Monitorização: evolução do quadro 

Observações: 
- Agite bem a suspensão antes de usar 

- A solução deve ser bochechada e retida na boca por tanto tempo quanto possível antes de engolir (em neonatos e 

Lactente, passe a suspensão de nistatina na região do palato 

- Evite refeições por 5 - 10 minutos 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Nystatin: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 08 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Nystatin: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 08 de outubro de 

2018 

3. Dynamed. Nystatin: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 08 de outubro de 2018 

4. Lexicomp Nystatin: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 08 de outubro de 2018 
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NITROP® 

Princípio ativo: Nitroprusseto de sódio di-hidratado 

Classe terapêutica: vasodilatador por anti - hipertensivo 

Apresentação: solução injetável - 25 miligramas por mililitro (2 mililitros) 

 Via e formas de administração: ENDOVENOSA 

Posologia:  

 

Neonatal:  

- Hipertensão, aguda: dose inicial 0,5 micrograma por kg por minuto ENDOVENOSO infusão contínua, titulando 

até efeito desejado; máx.: 10 microgramas por kg por minuto 

 

Pediatria: 

- Hipertensão, incluindo crise hipertensiva aguda (lactente, criança e adolescente: dose inicial 0,3 - 0,5 

micrograma por kg por minuto ENDOVENOSO infusão contínua, titulando a cada 5 minutos até efeito desejado, 

dose usual 3 - 4 microgramas por kg por minuto; máx.: 10 microgramas por kg por minuto 

 

- Manutenção ou estabilização do débito cardíaco, pós - ressuscitação (lactente, criança e adolescente): dose inicial 

0,5 - 1 micrograma por kg por minuto ENDOVENOSO infusão contínua, titulando até efeito desejado; máx.: 8 

microgramas por kg por minuto 

 

Adulto: 

- Hipertensão aguda: dose inicial 0,3 - 0,5 micrograma por kg por minuto ENDOVENOSO infusão contínua, 

titulado - se em 0,5 micrograma por kg por minuto até alcançar o efeito hemodinâmico desejado; máx.: 10 

microgramas por kg por minuto (máximo de 10 minutos) 

 

Insuficiência cardíaca aguda descompensada: ENDOVENOSO : Inicial: 5 a 10 microgramas por minuto; pode ser 

titulado rapidamente (por exemplo, até a cada 5 minutos) para obter o efeito hemodinâmico desejado; faixa de 

dosagem usual: 5 a 300 microgramas por minuto. Doses maior que 400 microgramas por minuto não são 

recomendadas devido ao benefício adicional mínimo e aumento do risco de toxicidade por tiocianato 

Ajuste renal:  

 

Pediatria: 

Lactente, criança e adolescente: uso em pacientes com 

insuficiência renal pode levar ao acúmulo de tiocianato e 

subsequente toxicidade 

 

- TFG menor que 30 mililitros por minuto por 1,73 m²: 

limitar taxa média de infusão para menor que 3 

microgramas por kg por minuto 

 

- Pacientes anúricos: limitar taxa média de infusão para 

1 microgramas por kg por minuto 

Adulto: o uso em pacientes com insuficiência renal 

pode levar ao acúmulo de tiocianato e subsequente 

toxicidade (limite de uso) 

 

TFG menor que 30 mililitros por minuto por 1,73 m²: 

limite da taxa média de infusão para menor que 3 

microgramas por kg por minuto 

 

- Pacientes anúricos: limite da taxa média de infusão 

para 1 microgramas por kg por minuto 

Tempo de administração: ENDOVENOSO infusão contínua em BIC; máx.: 10 microgramas por kg por minuto 
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Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição: SG5%(preferível), RL, SF0,9% 

- Pediatria: (C.: 50 - 200 microgramas por mililitro) 

- Adulto: (C.: 200 - 400 microgramas por mililitro) 

 

*quando restrição hídrica até 1000 microgramas em SG5% 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 

 Após diluição: 24 horas 24 horas 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

- Use apenas soluções claras (exibem uma cor descrita como marrom, 

marrom, marrom - rosa, laranja claro e palha), não use soluções 

descoloridas (azul, verde, vermelho) ou soluções nas quais o material 

particulado seja visível 

- A exposição à luz provoca decomposição, resultando em uma 

solução altamente colorida de laranja, marrom escuro ou azul 

(indicando sua completa decomposição) 

- Não adicione outros medicamentos à solução 

- As soluções preparadas devem ser embrulhadas com folha de 

alumínio ou outro material opaco para proteger da luz 

- A solução deve ser protegida da luz, mas não é necessária para 

envolver o conjunto de administração ou o equipo 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: aciclovir, anfotericina B convencional, caspofungina, ceftazidima, clorpromazina, 

dantroleno, daurubicina, diazepam, difenidramina, eritromicina, hidralazina, levofloxacino, Mesna, mofloxacino, 

micofenolato de mofetila, papaverina, fenitoína, prometazina, sulfametoxazol-trimetoprima, voriconazol 

Reações adversas: toxicidade por cianeto e tiocianato, hipotensão excessiva, palpitações, bradicardia, tontura 

cefaleia 

Interações medicamentosas: inibidores da fosfodiesterase - 5 

Monitorização: pressão arterial, frequência cardíaca, gasometria, saturação venosa de oxigênio 

Observações: 

- Exceto quando usado brevemente ou em baixas taxas de infusão (menor que 2 microgramas por kg por minuto), 

há produção de grandes quantidades de cianeto 

- Não exceda 10 minutos em dose máxima. Se a pressão arterial não for controlada com taxa máxima (10 

microgramas por kg por minuto) após 10 minutos, suspenda a infusão (para evitar toxicidade, recomenda-se uma 

dose máxima de 2 microgramas por kg por minuto) 

- Medicamento incluso nos critérios de Beers, não recomendado quando ≥65 anos 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis; risco de efeitos tóxicos em uso por período 

maior que 24 horas 

1. Micromedex. Nitroprusside: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 08 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Nitroprusside: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 08 de outubro 

de 2018 

3. Dynamed. Nitroprusside: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 

- 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 08 de outubro de 2018 

4. Lexicomp Nitroprusside: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 08 de outubro de 

2018 

5. NITROP®. Nitroprusseto de sódio. Responsável técnico: Dra. Sinara P. A. Lopes CRF miligramas 8993. Hypofarma - Instituto de 

Hypodermia e Farmácia Ltda 
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NOREPINEFRINA (MAR) 

Princípio ativo: Hemitartarato de norepinefrina (noradrenalina) 

Classe terapêutica: agonista alfa - adrenérgico 

Apresentação: solução injetável - 2 miligramas por mililitro (4 mililitros) 

Via e formas de administração: ENDOVENOSO 

Posologia: cada ampola com 4 mililitros contém 8 miligramas de hemitartarato de norepinefrina equivalente a 4 

miligramas de norepinefrina base 

 

Neonatal: dose baseada em termos de norepinefrina base 

- Choque séptico refratário: Dose inicial 0,05 - 0,1 micrograma por kg por minuto ENDOVENOSO infusão 

contínua, titulando até efeito desejado,dose usual 0,1 - 2 micrograma por kg por minuto 

 

- Insuficiência circulatória (hipertensão pulmonar persistente induzida); refratário: doseinicial 0,5 micrograma por 

kg por minuto ENDOVENOSO infusão contínua, titulando - se a cada 30 minutos até o efeito desejado 

 

Pediatria: 

- Hipotensão por choque (lactente, criança e adolescente): dose inicial 0,05 - 0,1 micrograma por kg por minuto 

ENDOVENOSO infusão contínua, titulando - se até o efeito desejado; máx.: 2 microgramas por kg por minuto 

 

Adulto: 

- Hipotensão por choque: dose inicial 8 - 12 microgramas por minuto ENDOVENOSO contínua, titulando até 

resposta desejada, dose de manutenção 2 - 4 microgramas por minuto (variando a depender da situação clínica) 

 

Cuidados pós - parada cardíaca: dose inicial 0,1 - 0,5 micrograma por kg por minuto ENDOVENOSO 

infusão contínua (7 - 35 microgramas por minuto em um paciente de 70 kg), titulando até resposta 

desejada 

 

Choque cardiogênico (off-label): 0,05 - 0,4 micrograma por kg por minuto ENDOVENOSO infusão 

contínua 

 

Sepse e choque séptico: 0,01 - 3 microgramas por kg por minuto ENDOVENOSO infusão contínua (0,7 - 

210 microgramas por minuto em um paciente de 70 kg) 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Tempo de administração: ENDOVENOSO infusão contínua em BIC (máx.: 272 microgramas por mililitro) 

 

Taxa de infusão ( mililitros por hora) = (dose [ microgramas por kg por minuto] x peso [ kg] x 60 minutos por 

hora) 

fracionada pela concentração ( microgramas por mililitro) 
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Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição: SG5%, SF0,9% mais SG5% 

- Neonatal: (C.: 10 - 16 microgramas por mililitro) 

- Pediatria: (C.: 8 - 16 microgramas por mililitro) 

- Adulto: (C.: 16 - 32 microgramas por mililitro) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 

 Após diluição: 24 horas - 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

- A administração da acesso central é preferida, pois se ocorrer 

extravasamento pode causar necrose isquêmica grave 

- Não administrar bicarbonato de sódio (qualquer solução alcalina) 

através de uma linha ENDOVENOSA contendo norepinefrina, pode 

ocorrer inactivação da norepinefrina 

- Não é recomendada a administração apenas em solução salina 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: anfotericina B convencional, anfotericina B complexo lipídico, dantroleno, 

diazepam, ganciclovir, fenitoína, sulfametoxazol-trimetoprima, tiopental 

Reações adversas: lesões isquêmicas, bradicardia, ansiedade, cefaleia transitória,  

Interações medicamentosas: derivados da ergotamina, anestésicos inalatórios,  

Monitorização: pressão arterial, frequência cardíaca, débito cardíaco, estado do volume ENDOVENOSO, pressão 

capilar pulmonar,diurese, perfusão periférica,local de infusão 

Observações: 

- Medicamento vesicante, evitar extravasamento; se ocorrer, interromper a infusão imediatamente desconectando 

a bolsa e mantendo o acesso. Em seguida aspirar a solução extravasada (não lavar o acesso), retirar a agulha por 

cânula e iniciar antídoto (fentolamina - 5- 10 miligramas em 10 - 15 mililitros se SF0,9%) com agulha hipodérmica. 

Posteriormente aplicar compressa seca e quente, e elevar a extremidade 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Micromedex. Norepinephrine: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 08 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Norepinephrine: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 08 de 

outubro de 2018 

3. Dynamed. Norepinephrine: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - 

f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 08 de outubro de 2018 

4. Lexicomp Norepinephrine: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 08 de outubro de 

2018 

5. HYPONOR®. Norepinefrina. Responsável técnico: Dr. Augusto César Garoufo de Andrade CRF – miligramas nº 13603. Hypofarma - 

Instituto de Hypodermia e Farmácia Ltda. 
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NORFLOXACINO 

Princípio ativo: Norfloxacino 

Classe terapêutica: fluoroquinolona, anti-infeccioso 

Apresentação: comprimido - 400 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Adulto: 

- Infecção do trato urinário por prostatite por infecção do trato gastrointestinal: 400 miligramas VIA ORAL duas 

vezes ao dia. A duração usual é de 3 dias para o tratamento de infecções do trato urinário não complicadas 

causadas por E. coli, K. pneumoniae ou P. mirabilis suscetíveis ou 7–10 dias para tratamento de infecções do trato 

urinário sem complicações causadas por outras bactérias suscetíveis. em infecções do trato urinário complicadas a 

duração usual é de ≥10 a 21 dias.  

 

- Prostatite aguda ou crônica causada por e. coli: 400 miligramas via oral duas vezes ao dia durante 28 dias 

 

- Gonorréia não complicada: 800 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 

Ajuste renal: ClCr ≤30 mililitros por minuto por 1,73 m2: 400 miligramas uma vez ao dia 

Reações adversas: tendinite, ruptura de tendão, neuropatia periférica, efeitos no SNC, exacerbação da miastenia 

gravis 

Interações medicamentosas: anti - arrítmicos 

Monitorização: hemograma, funções renal e hepática 

Observações: 

- Contraindicado a pacientes com historio ou diagnóstico de miastenia gravis 

- Administrar com um copo de água pelo menos 1 hora antes ou 2 horas após uma refeição ou produtos lácteos 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; excretada para o leite materno em pequenas quantidades. Observar 

diarreia no lactente 

1. Micromedex. Norfloxacin: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 20 de setembro de 2018 
2. Up to Date. Norfloxacin: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 20 de setembro 

de 2018 

3. Dynamed. Norfloxacin: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 20 de setembro de 2018 
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NORIPURUM® FÓLICO 

Princípio ativo: Ferripolimaltose mais ácido fólico 

Classe terapêutica: sal de ferro mais vitamina 

Apresentação: comprimido mastigável - 100 miligramas (ferro elementar) mais 0,35 miligramas (ácido fólico) 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria: 

- Deficiência de ferro e ácido fólico: 

Criança 1 - 5 anos: meio comprimido VIA ORAL uma vez ao dia 

Criança 5 - 12 anos: um comprimido VIA ORAL uma vez ao dia 

 

Adulto: 

- Deficiência de ferro e ácido fólico, prevenção ou tratamento da deficiência latente: 1 comprimido VIA ORAL uma 

vez ao dia 

 

- Deficiência de ferro e ácido fólico; tratamento durante a gravidez: dose inicial 2 - 3 comprimidos VIA ORAL em 

dose fracionada uma ou mais vezes ao dia. Uma vez que a hemoglobina esteja dentro da faixa desejada, reduzir 

para 1 comprimido uma vez ao dia até o final da gravidez ou mais conforme necessário 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste renal 

Reações adversas: fezes escurecidas,diarreia, náusea, dor abdominal, constipação 

Interações medicamentosas:  

Monitorização: evolução do quadro, hemograma 

Observações: 

- Administrar com ou imediatamente após as refeições 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Up to Date. Ferric Hydroxide Polymaltose Complex and Folic Acid: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: 

https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 08 de outubro de 2018 

2. Lexicomp Ferric Hydroxide Polymaltose Complex and Folic Acid: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: 

http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 08 de outubro de 2018 

3. NORIPURUM®. Ferripolimaltose e ácido fólico. Responsável técnico: Carla A. Inpossinato CRF - SP nº 38.535. Takeda Pharma Ltda. 
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NORIPURUM® 

Princípio ativo:  

NORIPURUM® INTRAMUSCULAR: Ferripolimaltose 

NORIPURUM® ENDOVENOSO: Sacarato de hidróxido férrico 

Classe terapêutica: sal de ferro 

Apresentação:  

NORIPURUM® INTRAMUSCULAR : solução injetável - 50 miligramas por mililitro (2 mililitros) 

NORIPURUM® ENDOVENOSO : solução injetável - 20 miligramas por mililitro (5 mililitros) 

Via e formas de administração:  

NORIPURUM® INTRAMUSCULAR : exclusivamente intramuscular 

NORIPURUM® ENDOVENOSO : exclusivamente ENDOVENOSO 

Posologia: dosagem expressa em termos de ferro elementar. A dose necessária depende do nível de hemoglobina 

desejado e do peso corporal 

 

Pediatria: 

- Deficiência de ferro:  

 

Lactente menor que 5 kg: administrar ≤25 miligramas (0,5 mililitro) INTRAMUSCULAR a cada dois dias 

até que a dose total de ferro seja alcançado 

 

Criança 5 - 10 kg: administrar ≤50 miligramas (1 mililitro) INTRAMUSCULAR em dias alternados até a 

dose total de ferro ser alcançada 

 

Criança e adolescente maior que 10 kg: dose para adultos 

 

Criança 10 kg- 45 kg: 100 miligramas (2 mililitros) INTRAMUSCULAR 
 

Adulto: 

 

- Deficiência de ferro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INTRAMUSCULAR : administrar 100 miligramas (2 mililitros) a cada dois dias até que dose total de ferro 

seja alcançada; máx.: de 200 miligramas (4 mililitros) pode ser administrado em intervalos maior que 48 

horas (Adultos ≤45 kg máx.: 100 miligramas por dose e maior que 45 kg máx.: 200 miligramas por dose) 

 

 ENDOVENOSO : necessidade total de ferro pode ser administrada como infusão única diluída em 500 

Dose ( miligramas) = (2,4* x [hemoglobina desejada** - hemoglobina observada] x peso corporal [kg])mais 

depósito de ferro*** 

 

* 0,34% (porcentagem de ferro presente em cada molécula de hemoglobina) x 7% (volume percentual 

aproximado de sangue no organismo) 

** Hemoglobina desejada: geralmente 13 gramas por decilitro para peso corporal ≤34 kg e 15 gramas por 

decilitro para peso corporal maior que 34 kg 

***Depósito de ferro = 15 miligramas por kg (máx.: 500 miligramas) 
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mililitros de SF0,9% 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Tempo de administração:  

- ENDOVENOSO direto lento não diluído, a uma velocidade máx.: 1 mililitro por minuto; não excedendo a dose de 

10 mililitros (200 miligramas de ferro) por injeção 

 

- Infusão ENDOVENOSO lento 5 - 10 gotas por minuto nos primeiros 50 mililitros, se bem tolerado aumentar para 

30 gotas por minuto ou 

 

Concentração 

de ferro 
100 miligramas 200 miligramas 300 miligramas 400 miligramas 500 miligramas 

Velocidade 

mínima de 

infusão 

15 minutos 30 minutos 
1 hora e 30 

minutos 

2 horas e 30 

minutos 

3 horas e 30 

minutos 

 *Para administração da dose única máxima tolerada de 7 miligramas de ferro por kg de peso corporal, deve - se 

respeitar o tempo de infusão de no mínimo três horas e meia, qualquer que seja a dose total 

 

- Diretamente na linha do dialisadorseguindo - se as mesmas recomendações para injeção ENDOVENOSA ou 

infusão ENDOVENOSA 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição: SF0,9% - 500 mililitros (C.: 1 miligrama por mililitro ; 

máx.: 2.500 miligramas por 500 mililitros) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 

 Após diluição: 12 horas - 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

 - Intramuscular:  

- Administraçãoobrigatoriamente aplicada em um dos quadrantes 

superiores externos da região glútea, em direção perpendicular à 

asa ilíaca, evitando - se o trajeto nervoso através da técnica em 

"Z" 

- Não injete no braço ou em outras áreas expostas 

- Deve - se ter o cuidado de aspirar o conteúdo da ampola por 

meio de outra agulha, diferente da que acompanha a embalagem. 

Reservar a agulha que acompanha o produto exclusivamente para 

a aplicação da injeção 

- A seringa com NORIPURUM® intramuscular deve conter uma 

pequena bolha de ar para evitar o gotejamento do medicamento e 

a infiltração tecidual 

 - ENDOVENOSO: 

- Não devem ser usadas outras soluções ou medicamentos de 

diluição ENDOVENOSA, uma vez que há potencial para 

precipitação ou interação 
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- A solução diluída deve ser marrom e límpida 

- Após ENDOVENOSO direto, estender o braço do paciente, para 

evitar extravasamento paravenoso 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados:  

Reações adversas: reação de hipersensibilidade, dor no local da injeção, escurecimento local, extravasamento, 

queimação local,disgeusia, hipotensão, hipertensão, náusea 

Interações medicamentosas:  

Monitorização: sinais e sintomas de reação de anafilaxia por hipersensibilidade (durante e por ≥30 minutos após 

cada infusão ENDOVENOSA),hemograma, níveis séricos de ferro e estudos de ferro 

Observações: 

- Intramuscualar: antes da administração da primeira dose, deve - se administrar segundo a técnica de aplicação 

em “Z” uma dose teste de ¼ a ½ da ampola (25 - 50 miligramas de ferro) em adultos e metade da dose diária em 

crianças. Se nenhuma reação adversa ocorrer em pelo menos 30 minutos, pode - se administrar a porção restante 

da dose inicial. Deve haver disponibilidade de equipamentos por medicamentos para o tratamento de reações 

anafilactóides 

- Risco potencial na gravidez (categoria C): a administração ENDOVENOSA é contraindicado no primeiro semestre 

de gestação 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Up to Date. Ferric Hydroxide Polymaltose Complex: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . 

Acesso em: 09 de outubro de 2018 

2. Lexicomp Ferric Hydroxide Polymaltose Complex: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso 

em: 09 de outubro de 2018 

3. NORIPURUM® INTRAMUSCULAR . Ferripolimaltose. Responsável técnico: Carla A. Inpossinato CRF - SP nº 38.535. Takeda Pharma 

Ltda. 

4. NORIPURUM® IV. Ferripolimaltose. Responsável técnico: Carla A. Inpossinato CRF - SP nº 38.535. Takeda Pharma Ltda. 
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NORMASTIG® 

Princípio ativo: Metilsulfato de neostigmina 

Classe terapêutica: inibidor da acetilcolinesterase, antídoto 

Apresentação: solução injetável - 0,5 miligrama por mililitro (1 mililitro) 

Via e formas de administração: ENDOVENOSA, intramuscular ou subcutânea 

Posologia:  

 

Neonatal: 

- Reversão do bloqueio neuromuscular não despolarizante após a cirurgia: dose usual 0,03 - 0,07 miligrama por kg 

ENDOVENOSO com resposta observada em 10 - 20 minutos após a administração; máx.: 0,07 miligrama por kg 

por dose ou 5 miligramas por dose  

 

0,03 miligrama por kg para reversão de bloqueador neuromuscular com meia - vida curta (rocurônio); ou 

quando a primeira resposta de contração ao estímulo TOF* é substancialmente maior que 10% da linha de 

base ou quando uma segunda contração está presente 

 

0,07 miligrama por kg para reversão de bloqueador neuromuscularcom meia - vida longa (vecurônio, 

pancurônio), ou quando a primeira resposta de contração é relativamente fraca (não substancialmente maior 

que 10% da linha de base) ou recuperação rápida é necessária 

 

*Train - of - four (TOF): método que consiste na aplicação de quatro estímulos separados entre si por 0,5 segundo 

(2Hz) sendo esta sequência habitualmente aplicada a cada 10 ou 20 segundos 

 

Pediatria:  

- Miastenia gravis:  

 

Diagnóstico: o pré-tratamento com atropina é recomendado, estando a atropina e fluidos ENDOVENOSOsdisponível 

se ocorrer reação colinérgica 

 

Criança menor que 2 anos: 0,04 miligrama por kg INTRAMUSCULAR uma vez; se os resultados forem 

ambíguos ou negativos, pode ser repetido uma vez em 4 horas; dose usual 0,5 - 1,5 miligrama 

 

Tratamento: 

 

Criança e adolescente: 0,01 - 0,04 miligrama por kg ENDOVENOSO, INTRAMUSCULAR ou SUBCUTÂNEO a 

cada 2 - 4 horas 

 

- Reversão do bloqueio neuromuscular não despolarizante após a cirurgia: dose usual 0,03 - 0,07 miligrama por kg 

ENDOVENOSO com resposta observada em 10 - 20 minutos após a administração; máx.: 0,07 miligrama por kg 

por dose ou 5 miligramas por dose  

 

0,03 miligrama por kg para reversão de bloqueador neuromuscular com meia - vida curta (rocurônio); ou 

quando a primeira resposta de contração ao estímulo TOF* é substancialmente maior que 10% da linha de 
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base ou quando uma segunda contração está presente 

 

0,07 miligrama por kg para reversão de bloqueador neuromuscular com meia - vida longa (vecurônio, 

pancurônio), ou quando a primeira resposta de contração é relativamente fraca (não substancialmente maior 

que 10% da linha de base) ou recuperação rápida é necessária 

 

Adulto: 

- Miastenia grave:  

 

Diagnóstico: o pré-tratamento com atropina é recomendado, estando a atropina e fluidos 

ENDOVENOSOsdisponível se ocorrer reação colinérgica 

 

0,022 miligrama por kg INTRAMUSCULAR em dose única; se o teste for inconclusivo, o novo teste pode 

ser feito em um dia diferente com uma dose única de 0,031 miligrama por kg 

 

Tratamento: 0,5 - 2,5 miligramas ENDOVENOSO, INTRAMUSCULAR ou SUBCUTÂNEO ; dosagem baseada 

na resposta individual do paciente 

 

- Reversão do bloqueio neuromuscular não despolarizante após a cirurgia: dose usual 0,03 - 0,07 miligrama por kg 

ENDOVENOSO com resposta observada em 10 - 20 minutos após a administração; máx.: 0,07 miligrama por kg 

por dose ou 5 miligramas por dose  

 

0,03 miligrama por kg para reversão de bloqueador neuromuscular com meia - vida longa (vecurônio, 

pancurônio), ou quando a primeira resposta de contração é relativamente fraca (não substancialmente 

maior que 10% da linha de base) ou recuperação rápida é necessária 

 

- Distensão da bexiga pós - operatória por retenção urinária:  

 

Prevenção: 0,25 miligrama INTRAMUSCULAR ou SUBCUTÂNEO logo após operação, repitindo a cada 4 - 6 

horas por 2 - 3 dias 

 

Tratamento: 0,5 - 1 miligrama INTRAMUSCULAR ou SUBCUTÂNEO ; se a micção não ocorrer dentro de 

uma hora, o paciente deve ser cateterizado. Após a bexiga esvaziada, as doses podem ser repetidas a cada 3 

horas por 5 doses 

Ajuste renal:  

- ClCr 10 - 50 mililitros por minuto: 50% da dose normal 

- ClCr menor que 10 mililitros por minuto: 25% da dose normal 

- Hemodiálise intermitente por diálise peritoneal: não é necessário ajuste posológico 

- Terapia de substituição renal contínua: 50% da dose normal 

Tempo de administração: ENDOVENOSO direto lento ≥1 minuto 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição: não se aplica 
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Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 

 Após diluição: - - 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 
 -  

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados:  

Reações adversas: náuseas, vômito, diarreia, cólicas abdominais, aumento do peristaltismo e das secreções 

brônquicas, hipersalivação e lacrimejamento, bradicardia e miose, espasmos musculares, contrações e fraqueza 

muscular 

Interações medicamentosas:  

Monitorização: ECG, pressão arterial, frequência cardíaca, força muscular 

Observações: 

- Para reversão do bloqueio neuromuscular um agente anticolinérgico (atropina ou glicopirrolato) deve ser 

administrado antes ou em conjunto com neostigmina. Na presença de bradicardia, administrar o anticolinérgico 

antes da neostigmina 

- Medicamento incluso nos critérios de Beers, não recomendado quando ≥65 anos 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; evitar uso concomitante com atropina 

1. Micromedex. Neostigmine Methylsulfate: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 09 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Neostigmine: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 09 de outubro 

de 2018 

3. Dynamed. Neostigmine: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 

- 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 09 de outubro de 2018 

4. Lexicomp Neostigmine: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 09 de outubro de 

2018 

5. NORMALTIG®. Metilsulfato de neostigmina. Responsável técnico: Juliana dos Santos Scarpa CRF - miligramas n° 18052. Anovis 

Industrial Farmacêutica Ltda 

6. Grupo de trabalho da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia. Recomendações para a gestão do bloqueio neuromuscular. Disponível 

em: http: // www.spanestesiologia.pt por wp - content por uploads por 2017 por 05 por Recomenda%C3%A7%C3%B5es - 

BNM_small.pdf. Acesso em: 09 de outubro de 2018 
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NORVASC® 

Princípio ativo: Besilato de anlodipino 

Classe terapêutica: bloqueador do canal de cálcio diidropiridina por antianginoso por anti - hipertensivo 

Apresentação: comprimido - 5 miligramas e 10 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria: 

- Hipertensão:  

 

Criança 1 - 5 anos: um estudo farmacocinético populacional revelou que as crianças com menor que 6 anos o 

clearance ajustado pelo peso e volume de distribuiçãodo anlodipino foram significativamente maiores que em 

crianças ≥6 anos, o que sugere a necessidade de doses mais altas; no entanto, na literatura há apenas 

estudoscom pequeno número de crianças (n = 11). Um estudo pediátrico retrospectivo que incluiu apenas oito 

pacientes entre 1 - 6 anos utilizou doses iniciais de 0,05 - 0,1 miligrama por kg por dia VIA ORAL, titulando 

conforme necessário; sendo a dose média necessária significativamente maior nos pacientes de 1 - 6 anos (0,3 ± 

0,16 miligramas por kg por dia) em comparação com crianças maiores (6 - 12 anos: 0,16 ± 0,12 miligrama por kg 

por dia; 12 - 20 anos: 0,14 ± 0,1 miligrama por kg por dia) 

 

Criança e adolescente 6 - 17 anos: 2,5 - 5 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia; doses maior que 5 miligramas por 

dia não foram totalmente estudadas; não exceder 10 miligramas por dia 

 

Adulto: 

- Hipertensão: dose inicial 2,5 - 5 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia; titulando a cada 1 - 2 semanas com base 

na resposta do paciente; máx.: 10 miligramas por dia 

 

- Fenômeno de Raynaud (off-label): 5 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia, aumentando gradualmente a dose 

com base na resposta e tolerabilidade do paciente; máx.: 20 miligramas por dia 

 

- Doença arterial coronariana estável com sintomas isquêmicos contínuos ou angina estável crônica (alternativo): 5 

- 10 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 

 

- Angina vasoespástica: 5 - 10 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: edema periférico, palpitação, fatiga 

Interações medicamentosas: bromoperidol 

Monitorização: pressão arterial, frequência cardíaca, enzimas hepáticas 

Observações: 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis. Monitorar hipotensão e bradicardia no lactente 

se uso prolongado pela nutriz 
1. Micromedex. Amlodipine: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 09 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Amlodipine: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 09 de outubro de 

2018 

3. Dynamed. Amlodipine: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 09 de outubro de 2018 

4. Lexicomp Amlodipine: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 09 de outubro de 

2018 

5. NORVASC®. Besilato de anlodipino. Responsável técnico: Edina S. M. Nakamura – CRF - SP nº 9258. Wyeth Indústria Farmacêutica 

Ltda. 
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NOVABUPI® 

Princípio ativo:  

NOVABUPI® com vasoconstritor: cloridrato de levobupivacaína mais hemitartarato de epinefrina (em excesso 

enantiomérico de 50%) 

NOVABUPI® sem vasoconstritor: cloridrato de levobupivacaína (em excesso enantiomérico de 50%) 

Classe terapêutica: anestésico local 

Apresentação:  

NOVABUPI® com vasoconstritor: solução injetável 0,5% - 5 miligramas por mililitro mais 5 microgramas por 

mililitro (20 mililitros) 

NOVABUPI® sem vasoconstritor: solução injetável 0,5% - 5 miligramas por mililitro (20 mililitros) 

Via e formas de administração: infiltração local, bloqueio nervoso, anestesia caudal e epidural (não está 

indicado para raquianestesia) 

Posologia: dose máxima deve ser determinada através da avaliação do tamanho e estado físico do paciente 

 

Pediatria: 

- Infiltração local (bloqueio ilioinguinal por ilio - hipogástrico) (crianças maior que 6 meses e menor que 12 anos): 

0,5 mililitro por kg por lado de solução a 0,25% ou 0,25 mililitro por kg por lado de solução a 0,5% (máx.: 1,25 

miligrama por kg por lado) 

 

Adulto: 

- Anestesia cirúrgica: 

 

Dental: 5 - 10 mililitros de solução de 0,5% 

 

Epidural: administrar em incrementos de 3 - 5 mililitros, permitindo tempo suficiente para detectar 

manifestações tóxicas de administração ENDOVENOSA ou intratecal inadvertida 

 

Cesariana: 15 - 30 mililitros de solução a 0,5%; máx.: 375 miligramas por dose 

 

Cirurgia, não cesariana: 10 - 20 mililitros de solução de 0,5%; máx.: 375 miligramas por dose; cirurgias 

prolongadas podem exigir uma dose cumulativa máxima de 695 miligramas por 24 horas 

 

Intratecal: 3 mililitros de solução a 0,5% 

 

Infiltração local: 1 - 60 mililitros de solução a 0,25%; máx.: 150 miligramas 

 

Nervo periférico: 1 - 40 mililitros de solução de 0,25 - 0,5%; máx.: 150 miligramas 

 

- Controle da dor: 

 

Dor no parto (bolus peridural): 6 - 20 mililitros de solução a 0,25%; se for necessário repetir, aguaradar pelo 

menos 15 minutos 

 



 

611 
 

Dor no parto (infusão peridural): 10 - 15 mililitros por hora de solução 0,0625%, ou 4 - 10 mililitros por hora de 

solução 0,125% (máx.: 12,5 miligramas por hora; dose cumulativa máxima de 695 miligramas por 24 horas) 

 

Dor peri e pós - operatória (infusão peridural): 10 - 15 mililitros por hora de solução 0,0625%, 10 - 15 mililitros 

por hora de solução a 0,125%, ou 5 - 7,5 mililitros por hora de solução 0,25% (máx.: 18,75 miligramas por 

hora, dose máxima cumulativa de 570 miligramas por 24 horas) 

Ajuste renal e hepático: sem necessidade de ajuste; utilizar com cautela quando insuficiência renal e hepática 

Tempo de administração: vide acima 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição: SF0,9% - (C.: 0,625 - 2,5 miligramas por mililitro) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 

 Após diluição: 24 horas 24 horas 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

- Use imediatamente após a abertura ou diluição 

- Conforme necessário, pode armazenar entre 2 - 8°C por até 24 

horas após a abertura ou diluição 

- Apenas para uso único, descarte a porção não utilizada do frasco 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados:  

Reações adversas: hipotensão, náusea, vômito, anemia, dor pós - operatória, febre 

Interações medicamentosas: bromoperidol, bupivacaina lipossomal,  

Monitorização: efeito anestésico, sintomas de SNC, toxicidade cardíaca 

Observações: 

- Administração: realizar aspiração de sangue ou líquido cefalorraquidiano (quando aplicável) antes da injeção de 

qualquer anestésico local, tanto antes da dosagem original como em todas as doses subseqüentes (uma aspiração 

negativa não garante contra injeção intratecal ou ENDOVENOSO) 

- A injeção rápida de volume grande de solução anestésica local deve ser evitada, sendo recomendado doses 

fracionárias incrementais (a cada 15 - 20 minutos em cirurgia cesariana e maior que 5 minutos em outros 

cirurgias) 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Micromedex. Levobupivacaine: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 09 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Levobupivacaine: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 09 de 

outubro de 2018 

3. Dynamed. Levobupivacaine: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - 

f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 09 de outubro de 2018 

4. Lexicomp Levobupivacaine: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 09 de outubro 

de 2018 

5. NOVABUPI® C por V. Cloridrato de levobupivacaína e hemitartarato de epinefrina. Responsável técnico: Edina Dr. José Carlos Módolo – 

CRF - SP N.º 10.446. Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. 

6. NOVABUPI® S/V. Cloridrato de levobupivacaína. Responsável técnico: Edina Dr. José Carlos Módolo – CRF - SP N.º 10.446. Cristália 

Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. 
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NOVACORT® CREME 

Princípio ativo: Cetoconazol, dipropionato de betametasona e sulfato de neomicina 

Classe terapêutica: antifúngico mais corticosteróide mais aminoglicosídeo 

Apresentação: creme tubo - 20 miligramas, 0,5 miligrama e 1,5 miligrama 

Via e formas de administração: tópico externo 

Posologia:  

 

Pediatria e adulto: 

- Afecções de pele, onde se exigem ações antiinflamatória, antibacteriana e antimicótica, causadas por germes 

sensíveis, como: dermatites de contato, dermatite atópica, dermatite seborreica, intertrigo, disidrose, 

neurodermatite: aplique uma fina camada do creme sobre a área afetada, 1 vez ao dia. Em casos mais graves ou 

conforme orientação médica, pode ser necessária a aplicação 2 vezes ao dia; não deve ser utilizado por períodos 

maiores que 2 semanas; máx.: 45 gramas por semana 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: ardência coceira, irritação, ressecamento, foliculite, hipertricose, dermatite perioral, 

maceração cutânea, infecção secundária, atrofia cutânea, dermatite de contato, miliária e/ou estrias 

Interações medicamentosas:  

Monitorização: evolução do quadro 

Observações: 

- Não deve ser utilizado em infecções da pele, tais como: varicela, herpes simples ou zoster, tuberculose cutânea 

ou sífilis cutânea 

- Não deve ser utilizado por mais que duas semanas 

- Risco potencial na gravidez (categoria D) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. NORVASC®. Cetoconazol, dipropionato de betametasona e sulfato de neomicina. Responsável técnico: Gabriela Mallmann - CRF - SP nº 

30.138. Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A. 
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NOVALGINA® 

Princípio ativo: Dipirona monoidratada 

Classe terapêutica: analgésico não opióide, anti-inflamatório não-esteroidal 

Apresentação:  

NOVALGINA®: comprimido - 500 miligramas 

NOVALGINA® GOTAS: solução oral 500 miligramas por mililitro (10 mililitros) 

NOVALGINA® SOLUÇÃO: solução oral 50 miligramas por mililitro (100 mililitros) 

NOVALGINA® INJETÁVEL: solução injetável - 500 miligramas por mililitro (2 mililitros) 

NOVALGINA®: supositório - 300 miligramas 

Via e formas de administração:  

NOVALGINA®, NOVALGINA® GOTAS, NOVALGINA® SOLUÇÃO: oral 

NOVALGINA® INJETÁVEL: ENDOVENOSO ou intramuscular 

NOVALGINA®: retal 

Posologia: NOVALGINA® GOTAS: cada mililitro equivale a 20 gotas 

 

Pediatria: 

- Analgésico e antipirético:  

 

Criança ≥3 meses e adolescente menor que 15 anos: 

 

Menor que 5 kg ( menor que 3 meses): o uso é contra - indicado 

 

5 - 8 kg (3 - 11 meses): 

 

INTRAMUSCULAR : 50 - 100 miligramas até quatro vezes ao dia. Administração ENDOVENOSA não é 

indicada em crianças menor que 1 ano 

 

VIA ORAL : 50 - 125 miligramas até quatro vezes ao dia; máx.: 500 miligramas por dia 

 

Retal (supositório): o uso é contra - indicado 

 

9 - 15 kg (1 - 3 anos): 

 

INTRAMUSCULAR, ENDOVENOSO : 100 - 250 miligramas até quatro vezes ao dia 

 

VIA ORAL : 75 - 250 miligramas até quatro vezes ao dia; máx.: 1 grama por dia 

 

Retal (supositório): o uso é contra - indicado 

 

16 - 23 kg (4 - 6 anos): 

 

INTRAMUSCULAR, ENDOVENOSO : 150 - 400 miligramas até quatro vezes ao dia 
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VIA ORAL : 125 - 375 miligramas até quatro vezes ao dia; máx.: 1,5 gramas por dia 

 

Retal: (supositório): 300 miligramas até quatro vezes ao dia 

 

24 - 30 kg (7 - 9 anos): 

 

INTRAMUSCULAR, ENDOVENOSO : 200 - 500 miligramas até quatro vezes ao dia 

 

VIA ORAL: 200 - 500 miligramas até quatro vezes ao dia; máx.: 2 gramas por dia 

 

Retal (supositório): 300 miligramas até quatro vezes ao dia 

 

31 - 45 kg (10 - 12 anos): 

 

INTRAMUSCULAR, ENDOVENOSO : 250 - 750 miligramas até quatro vezes ao dia 

 

VIA ORAL: 250 - 750 miligramas até quatro vezes ao dia; máx.: 3 gramas por dia 

 

Retal (supositório): 300 miligramas até quatro vezes ao dia 

 

46 - 53 kg (13 - 14 anos): 

 

INTRAMUSCULAR, ENDOVENOSO : 400 - 900 miligramas até quatro vezes ao dia 

 

VIA ORAL: 375 - 875 miligramas até quatro vezes ao dia; máx.: 3,5 gramas por dia 

 

Retal (supositório): 300 miligramas até quatro vezes ao dia 

 

Adolescente ≥15 anos ou maior que 53 kg: consulte a dosagem em adultos 

 

Adulto: 

- Analgésico e antipirético:  

 

INTRAMUSCULAR, ENDOVENOSO : 1 - 2,5 gramas até 4 vezes ao dia; máx.: 5 gramas por dia 

 

ORAL: 

 

Solução oral: 500 - 1000 miligramas até quatro vezes ao dia; máx.:4 gramas por dia 

Comprimido: 500 miligramas - 1 grama até quatro vezes ao dia; máx. 4 gramas por dia 

 

RETAL (supositório): 300 miligramas até quatro vezes ao dia 

Ajuste renal e hepático: sem necessidade de ajuste; considere doses reduzidas para terapia crônica, uma vez 

que a taxa de eliminação pode ser reduzida 

Tempo de administração: ENDOVENOSO direto lento (não exceder 500 miligramas por minuto) 
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Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição: SF0,9%, SG5%, RL 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 

 Após diluição: - - 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 
 - Deve ser administrada imediatamente após diluíção 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados:  

Reações adversas: reação de hipersensibilidade 

Interações medicamentosas: metotrexato, outros agentes anti-inflamatórios não esteróide,  

Monitorização: hemograma, função hepática, função renal, sinais e sintomas de hipersensibilidade, pressão 

arterial 

Observações: 

- NOVALGINA® SUPOSITÓRIO: Instruções de uso 

 

1) Mantenha sempre a embalagem do supositório em local fresco. Caso os supositórios se apresentem 

amolecidos pelo calor, mergulhe a embalagem de alumínio por alguns segundos em água gelada para que 

voltem à consistência original 

2) Seguindo o picote na embalagem de alumínio destaque apenas o supositório a ser utilizado 

3) Antes de aplicar o supositório, lave bem as mãos e, se possível, desinfete - as com álcool 

4) A embalagem de alumínio de NOVALGINA já vem com uma pré - abertura que facilita a retirada do 

supositório. Basta forçar esta pré - abertura e o supositório sairá, inteiro, pronto para ser usado  

5) Com o dedo polegar e o indicador afaste as nádegas e introduza o supositório na cavidade anal. 6. 

Comprima suavemente uma nádega contra a outra, durante alguns segundos, para evitar que o supositório 

volte 

 

- Risco potencial na gravidez (categoria D) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Up to Date. Metamizole Sodium: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 09 de 

outubro de 2018 

2. Lexicomp Metamizole Sodium: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 09 de 

outubro de 2018 

3. NOVALGINA®. Dipirona monohidratada. Responsável técnico: Silvia Regina Brollo – CRF - SP n° 9.815. Sanofi - Aventis Farmacêutica 

Ltda. 
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NUBAIN® 

Princípio ativo: Cloridrato de nalbufina 

Classe terapêutica: analgésico narcótico, agonista parcial opióide 

Apresentação: solução injetável - 10 miligramas por mililitro (1 mililitros) 

Via e formas de administração: intramuscular, subcutâneo ou endovenoso 

Posologia:  

 

Pediatria: 

- Analgesia moderada a grave (criança e adolescente): 0,1 - 0,2 miligrama por kg ENDOVENOSO, 

INTRAMUSCULAR ou SUBCUTÂNEO a cada 3 - 4 horas, conforme necessário; máx.: 20 miligramas por dose e 

máx.: 160 miligramas por dia 

 

Adulto: 

- Tratamento da dor: 10 miligramas ENDOVENOSO, INTRAMUSCULAR ou SUBCUTÂNEO a cada 3 - 6 horas, 

conforme necessário; máx.: 160 miligramas por dia (quando não - tolerantes: 20 miligramas por dose) 

 

- Suplemento de anestesia cirúrgica: dose de indução 0,3 - 3 miligramas por kg ENDOVENOSO em 10 - 15 

minutos,dose de manutenção 0,25 - 0,5 miligrama por kg, conforme necessário 

 

- Prurido induzido por opióides (off-label): 2,5 - 5 miligramas ENDOVENOSO, repetir conforme necessário 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste; utilziar com cautela 

Tempo de administração: ENDOVENOSO direto 2 - 3 minutos; infusão ENDOVENOSA 10 - 15 minutos 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição: SF0,9%, RL, SG10% - 3,3 - 10 miligramas por mililitro  

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 

 Após diluição: 48 horas - 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

- Administrar INTRAMUSCULAR ou SUBCUTÂNEO administrar não 

diluído 

Este fármaco possui um número elevado de incompatibilidades, assim não se recomenda a mistura em 

mesma solução contendo outros medicamentos, nem administração em Y concomitante a outros 

fármacos 

Reações adversas: depressão respiratória, sedação, tontura, cefaleia, pele úmida e fria, náusea, vômito, 

xerostomia 

Interações medicamentosas: analgésicos opióides, talidomida, inibidores da monoaminaoxidase (IMAOs) 

Monitorização: alívio da dor, status respiratório e mental, pressão arterial, sinais ou sintomas de hipogonadismo 

ou hipoadrenalismo em adultos 

Observações: 

- O uso concomitante de opióides com benzodiazepínicos ou outros depressores do SNC, incluindo o álcool, pode 

resultar em sedação profunda, depressão respiratória, coma e morte. Reservar a prescrição concomitante de 

nalbufina e benzodiazepínicos ou outros depressores do SNC para uso em pacientes para os quais as opções 



 

617 
 

alternativas de tratamento são inadequadas 

- Descontinuação da terapia: diminuir a dose em 25 - 50% a cada 2 - 4 dias; monitorandosinais e sintomas de 

abstinência. Se apresentar sintomas de abstinência, aumente a dose para o nível anterior e reduza a dose mais 

lentamente, aumentando o intervalo entre as reduções de dose, diminuindo a quantidade de redução da dose 

diária ou ambos 

- Medicamento incluso nos critérios de Beers, não recomendado quando ≥65 anos 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Nalbuphine: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 09 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Nalbuphine: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 09 de outubro de 

2018 

3. Dynamed. Nalbuphine: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 09 de outubro de 2018 

4. Lexicomp Nalbuphine: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 09 de outubro de 

2018 

5. NUBAIN®. Nalbufina. Responsável técnico: Dr. José Carlos Módolo - CRF - SP Nº 10.446. Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos 

Ltda. 
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OLCADIL® 

Princípio ativo: Cloxazolam 

Classe terapêutica: ansiolítico, benzodiazepínico de ação longa 

Apresentação: comprimido - 1 miligrama e 2 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Adulto: 

- Transtornos de ansiedade: 

Dose inicial: 

Grau leve ou moderado: 1 - 3 miligramas VIA ORAL em dose fracionada 2 - 3 vezes ao dia 

 

Grau moderado ou severo: 2 - 6 miligramas VIA ORAL em dose fracionada 2 - 3 vezes ao dia 

 

Dose de manutenção: 

Grau leve ou moderados: 2 - 6 miligramas VIA ORAL em dose fracionada 2 - 3 vezes ao dia, sendo a maior 

dose administrada à noite  

 

Grau severo: 6 - 12 miligramas VIA ORAL em dose fracionada 2 - 3 vezes ao dia, sendo a maior dose 

administrada à noite; máx.: 12 miligramas por dia 

 

- Pré - anestesia: 0,1 miligrama por kg 1 - 2 horas antes do procedimento cirúrgico 

Ajuste renal: nem necessita de ajuste; utilizar com cautela quando insuficiência renal, devido risco do aumento da 

meia - vida 

Reações adversas: diminuição do apetite, sonolência, cafaleia, tontura, distúrbios de acomodação, hipotensão 

ortostática, constipação, xerostomia, hiperidrose, hipotonia, fadiga 

Interações medicamentosas: inibidores do citocromo p450 

Monitorização: estado mental 

Observações: 

- Uma acentuada melhora (após 2 a 6 semanas) deve permitir a redução gradual da posologia ou até a retirada 

completa do medicamento. O tratamento deve ser o mais curto possível 

- Risco potencial na gravidez (categoria D) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Lexicomp Cloxazolam: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 09 de outubro de 

2018 

2. OLCADIL®. Cloxazolam. Responsável técnico: Flavia Regina Pegorer – CRF - SP 18.150. Novartis Biociências S.A 
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ÓLEO MINERAL 

Princípio ativo: Óleo mineral 

Classe terapêutica: laxativo lubrificante 

Apresentação: emulsão oral - 1 grama por mililitro (100 mililitros) 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria: 

- Obstipação: 

Criança 6 - 11 anos: 10 - 30 mililitros por dia VIA ORAL em dose única diária ou em até três em dose 

fracionada  

 

Criança ≥12 ano e adolescente: 30 - 90 mililitros por dia VIA ORAL em dose única diária ou em até três em 

dose fracionada  

*vazamento anal indica dose muito alta ou necessidade de desimpactação 

 

Adulto: 

- Obstipação: 30 - 90 mililitros por dia VIA ORAL em dose única diária ou em até três em dose fracionada ; máx.: 

90 mililitros 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: pneumonia química (paciente acamados), incontinência 

Interações medicamentosas: anticoagulantes orais 

Monitorização: dejeções 

Observações: 

- Administrar com o paciente sentado ou em ângulo de 45ºC 

- Medicamento incluso nos critérios de Beers, não recomendado quando ≥65 anos 

- Risco potencial na gravidez (categoria D) 

- Uso compatível com a amamentação; evitar uso prolongado pela diminuição da absorção das vitaminas A, D e E 

1. Micromedex. Mineral Oil: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 09 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Mineral Oil: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 09 de outubro de 

2018 

3. Dynamed. Mineral Oil: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 09 de outubro de 2018 

4. Lexicomp Mineral Oil: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 09 de outubro de 2018 
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OMCILON® - A OROBASE 

Princípio ativo: Triancinolona acetonida 

Classe terapêutica: corticosteróide tópico 

Apresentação: pasta - 1 miligrama por grama (10gramas) 

Via e formas de administração: tópico bucal 

Posologia:  

 

Adulto: 

- Dermatose:aplicar uma pequena quantidade, sem esfregar, sobre a lesão até que se desenvolva uma película 

fina. Deve ser aplicado de preferência à noite, antes de dormir, permitindo o contato do esteroide com a lesão ao 

longo da noite 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: supressão adrenal, alteração do metabolismo de glicose, catabolismo de proteínas, ativações 

da úlcera péptica 

Interações medicamentosas:  

Monitorização: evolução do quadro 

Observações: 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis, contudo excreção significativa é improvável 

1. OMCILON®. Triancinolona acetonida. Responsável técnico: Viviane L. Santiago Ferreira CRF - ES nº 5139. Aspen Pharma Indústria 

Farmacêutica Ltda. 
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OMEPRAZOL 

Princípio ativo: Omeprazol sódico 

Classe terapêutica: inibidor da bomba de prótons 

Apresentação e via de administração: 

OMEPRAZOL: cápsula - 20 miligramas via oral  

OMEPRAZOL: pó liofilizado para solução injetável - 40 miligramas via ENDOVENOSO 

Posologia:  

 

Pediatria: 

- Esofagite erosiva, tratamento por doença do refluxo gastro - esofágico por erradicação do Helicobacter pylori 

(criança e adolescente, capacidade de deglutir cápsula): 1 miligrama por kg por dia VIA ORAL uma vez ao dia ou 

0,7-3,3 miligramas por kg ao dia; máx.: 20 miligramas ao dia 

 

Adulto: 

- Úlcera duodenal por dispepsia por esofagite erosiva por úlcera gástrica: 20 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 

ou 40 miligramas ENDOVENOSO uma vez ao dia 

 

- Profilaxia de úlcera gástrica em pacientes críticos: 40 miligramas VIA ORAL ou via sonda uma vez ao dia ou 40 

miligramas ENDOVENOSO uma vez ao dia 

 

- Hemorragia digestiva alta: 40 miligramas ENDOVENOSO a cada 12 horas 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Tempo de administração: ENDOVENOSO direto ≥2,5 minutos (não exceder 4 mililitros por minuto) 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: diluente próprio - 10 mililitros 

 

Diluição: não se aplica; não indicada para infusão 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: 4 horas - 

 Após diluição: - - 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

- A cápsula pode ser aberta e o conteúdo dispersados em 10 - 20 

mililitros de água não carbonatada ou suco de frutas e utilizado 

imediatamente; não masserar os grânulos. Levar a sonda ou beber 

um copo d’água após administração. Não aquecer a solução 

- Quando administrar via oral, realizar 30 - 60 minutos antes das 

refeições 

- INJETÁVEL: pode ocorrer descoloração da solução se a técnica 

utilizada para reconstituição for incorreta 

*Se realizado ENDOVENOSO infusão contínua, diluir em SF0,9% e 

trocar a solução a cada 6 horas 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados:  

Reações adversas: cefaleia, tontura, dor abdominal, náuseas, vômito, flatulência 

Interações medicamentosas: cefuroxima, rifampidina, clopidogrel 
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Monitorização: evolução do quadro, sinais e sintomas de sangramento 

Observações: 

- Medicamento incluso nos critérios de Beers, não recomendado quando ≥65 anos 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Omeprazole: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 02 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Omeprazole: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 02 de outubro 

de 2018 

3. Dynamed. Omeprazole: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 02 de outubro de 2018 

4. Lexicomp Omeprazole: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 02 de outubro de 

2018 

5. OMEPRAZOL SÓDICO. Responsável técnicoDr. Luiz Donaduzzi CRF - PR 5842. PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 

6. OMEPRAZOL SÓDICO, INJETÁVEL.  Responsével técnico Dra. Maria Benedita Pereira - CRF - SP 30.378. EUROFARMA 

LABORATÓRIOS S.A  
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ONDANSETRONA 

Princípio ativo: cloridrato de ondansetrona 

Classe terapêutica: antagonista receptores HT3 – 5, antiemético 

Apresentação:  

ONDANSETRONA, ZOFRAN® INJETÁVEL: solução injetável - 2 miligramas por mililitro (2 mililitros) 

VONAU FLASH®: comprimido de desintegração oral - 4 miligramas e 8 miligramas 

ZOFRAN®: comprimido revestido - 8 miligramas 

Via e formas de administração:  

ONDANSETRONA, ZOFRAN® INJETÁVEL: ENDOVENOSO ou intramuscular 

VONAU FLASH®, ZOFRAN®: oral 

Posologia:  

 

Pediatria: 

- Náusea e vômito induzidos por quimioterapia, prevenção 

 

Lactente ≥ 6 meses, criança e adolescente: 0,15 miligrama por kg por dose ENDOVENOSO 30 minutos antes 

do início da quimioterapia com doses subsequentes administradas 4 - 8 horas após a primeira dose para 3 

doses no total; máx.: 16 miligramas por dose  

 

Criança 4 - 11 anos: 4 miligramas VIA ORAL 30 minutos antes do início da quimioterapia, repetindo a cada 4 - 

8 horas após a dose inicial; seguido de 4 miligramas a cada 8 horas 1 - 2 dias após a conclusão da 

quimioterapia 

 

Criança ≥12 anos e adolescente: 8 miligramas VIA ORAL iniciando 30 minutos antes do início da 

quimioterapia; repetindo a dose 8 horas após a dose inicial, seguido de 8 miligramas a cada 12 horas durante 1 

- 2 dias após a conclusão da quimioterapia 

 

- Náusea e vômito pós - operatórios; prevenção: administrar imediatamente antes ou após a indução da anestesia, 

ou no pós - operatório, se o paciente for sintomático 

 

Lactente e criança:  

 

≤40 kg: 0,1 miligrama por kg por dose ENDOVENOSO em dose única; máx.: 4 miligramas por dose 

 

Maior que 40 kg: 4 miligramas por dose ENDOVENOSO em dose única 

 

Adolescente: 4 miligramas por dose ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR em dose única 

 

- Gastroenterite aguda; tratamento: 

 

Lactente e criança ≥1 mês: 0,15 ou 0,3 miligrama por kg por dose ENDOVENOSO uma vez ao dia; máx.: 16 

miligramas por dose 
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Lactente e criança 6 meses a 10 anos ≥8 kg: 

 

8 - 15 kg: 2 miligramas por dose VIA ORAL uma vez 

Maior que 15 - 30 kg: 4 miligramas por dose VIA ORAL uma vez 

Maior que 30 kg: 8 miligramas por dose VIA ORAL uma vez 

 

Adulto: 

- Náusea e vômito induzidos por quimioterapia, prevenção: administrar 30 minutos antes do início da quimioterapia 

em combinação com um antagonista do receptor da neuroquinina 1, dexametasona e olanzapina: 8 miligramas ou 

0,15 miligrama por kg ENDOVENOSO ;máx.: 16 miligramas por dose em dose única ou 8 miligramas VIA ORAL 

duas vezes ao dia por 2 doses, com a primeira dose administrada antes do início da quimioterapia 

 

- Náusea e vômito pós - operatórios; prevenção: administrar imediatamente antes ou após a indução da anestesia, 

ou no pós - operatório, se o paciente for sintomático: 4 miligramas ENDOVENOSO ou 8 miligramas VIA ORAL 30 

- 60 minutos antes do procedimento 

 

- Gastroparesia, tratamento sintomático de náusea e vômito (agente alternativo) (off-label), reservar para 

pacientes com sintomas persistentes refratários à terapia procinética: 4 - 8 miligramas VIA ORAL três vezes ao 

dia 

 

- Náusea ou vômito, agudo, grave (off-label): 4 miligramas ENDOVENOSO, INTRAMUSCULAR ou VIA ORAL 

dose única 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Tempo de administração: ENDOVENOSO direto não diluído 30 segundos, mas preferencial 2 - 5 minutos; infusão 

ENDOVENOSA 15 - 30 minutos 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição:  

SG5%: 8 - 96 microgramas por mililitro  

SF0,9%: 8 - 240 microgramas por mililitro  

RL - 24 - 96 microgramas por mililitro  

 

*Pediatria (≤10 kg, 6 meses e 1 ano): SG5%, SF0,9% - 10 - 50 

mililitros 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 

 Após diluição: 72 horas 72 horas 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

- Para terapia parenteral, a administração ENDOVENOSA é preferível 

ao uso intramuscular quando possível 

 

- PARENTERAL: preferencialmente utilizar imediatamente após o 

preparo 
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Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: aciclovir, aminofilina, anfotericina B convencional, anfotericina B complexo 

lipídico, anfotericina lipossomal, ampicilina, cefepime, dantroleno, ertapenem, furosemida, ganciclovir, lansoprazol, 

meropenem, micafungina, milrinona, pantoprazol, fenobarbital, fenitoína, bicarbonato de sódio, sugamadex, 

sulfametoxazol-trimetoprima, tiopental 

Reações adversas: cefaleia, fatiga, mal estar, constipação, sonolência, sedação 

Interações medicamentosas: hidroxiclororquina, agente com alto risco de prolongamento do intervalo QT,  

Monitorização: ECG, eletrólitos séricos (potássio e magnésio), episódios de emese, sinais e sintomas de síndrome 

serotoninérgica, atividade intestinal 

Observações: 

- Comprimidos de desintegração por via oral : não remova do blister até o momento exato da administração 

utilizando as mãos secas.Coloque o comprimido na língua e deixe dissolver, engulindo com saliva (não precisa 

administrar com líquidos) 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Ondansetron: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 09 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Ondansetron: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 09 de outubro 

de 2018 

3. Dynamed. Ondansetron: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 

- 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 09 de outubro de 2018 

4. Lexicomp Ondansetron: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 09 de outubro de 

2018 

5. VONAU FLASH®. Ondansetrona. Responsável técnico Dr. Dante Alario Jr. CRF - SP nº 5143. Biolab Sanus Farmacêutica Ltda. 

6. ZOFRAN®. Ondansetrona. Responsável técnico Flavia Regina Pegorer - CRF - SP 18.150. Novartis Biociências S.A. 
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OPHTCOL® 

Princípio ativo: Cloreto de carbacol 

Classe terapêutica: agonista colinérgico, agente oftálmico e antiglaucoma 

Apresentação: solução injetável - 0,1 miligrama por mililitro (2 mililitros) 

Via e formas de administração: tópico ocular ou intraocular 

Posologia:  
 
Pediatria e adulto: 

- Glaucoma: instile 1 - 2 gotas de solução até três vezes ao dia 

 

- Cirurgia oftálmica (miose): instile 0,5 mililitro via intraocular na câmara anterior antes ou depois das suturas. Não 

injete maior que 0,5 mililitro na câmara anterior 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

 Tempo de administração:  

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 
Diluição: não se aplica 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  
(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  
(2 - 8ºC) 

Após reconstituição:  -   -  

 Após diluição:  -   -  

Recomendações específicas para o 
preparo e armazenamento: 

 -  

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: não se aplica 

Reações adversas: turvação do estroma corneano 
Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: pressão intraocular 

Observações: 
- Administração tópica oftalmológica:  

_ Após a instilação tópica, aplique pressão com os dedos no saco lacrimal por 1 - 2 minutos para minimizar a 

drenagem no nariz e na garganta e reduzir o risco de absorção e reações sistêmicas; remova o excesso em 

volta do olho com um lenço de papel 

_Remova as lentes de contato antes de instilar a solução 

_Para minimizar os efeitos adversos, comece com uma concentração baixa e aumente gradualmente conforme 

necessário. Além disso, instile a dose diária ou uma das doses diárias ao deitar 

- Intraocular: a instilação para miose antes da cirurgia ocular deve ser suave e paralela à face da íris e tangente à 

borda da pupila; descarte a porção não usada. A instilação pode ocorrer antes ou depois da fixação das suturas. A 

técnica estéril deve ser usada. 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Micromedex. Carbachol: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 19 de dezembro de 2018 
2. Up to Date. Carbachol: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 19 de dezembro 

de 2018 

3. Dynamed. Carbachol: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 19 de dezembro de 2018 

4. OPHTCOL®. Carbacol. Responsável técnico Dr. Acácio Alves de Souza Lima Filho - CRF - SP nº 5.344. Ophthalmos S/A 
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OROXADIN® 

Princípio ativo: Ciprofibrato 

Classe terapêutica: ácido fíbrico, agente antilipêmico 

Apresentação: comprimido - 100 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Adulto: 

- Hipertrigliceridemia ou hiperlipidemia mista: 100 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia; máx.: 100 miligramas 

por dia 

Ajuste renal:  
- ClCr 30 - 80 mililitros por minuto por 1,73 m²: 100 miligramas em dias alternados 

- ClCr menor que 30 mililitros por minuto por 1,73 m²: uso contra - indicado 

 
Ajuste hepático: na insuficiência severa o uso é contraindicado  
Reações adversas: erupções cutâneas (rash), alopecia, mialgia, cefaleia, vertigem, tonturas, sonolência, 

náuseas, vômitos, diarreia, dispepsia, dor abdominal, fatiga e rabdomiólise 

Interações medicamentosas: derivados do ácido fíbrico 

Monitorização: função hepática, função renal, CPK 

Observações: 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso contraindicado durante a amamentação 

1. Micromedex. Ciprofibrate: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 09 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Ciprofibrate: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 09 de outubro 

de 2018 

3. Lexicomp Ciprofibrate: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 09 de outubro de 

2018 

4. OROXADIN®. Ciprofibrato. Responsável técnico: Silvia Regina Brollo CRF - SP 9.815. Sanofi - Aventis Farmacêutica Ltda 
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OS - CAL® 

Princípio ativo:  

OS - CAL®: Carbonato de cálcio 

OSCAL® D:Carbonato de cálcio e colecalciferol (vitamina D) 

Classe terapêutica: suplemento, antiácido 

Apresentação:  

OS - CAL®: comprimido revestido - 500 miligramas 

OSCAL® D: comprimido revestido - 500 miligramas e 400 unidades 

Via e formas de administração: oral 

Posologia: cada comprimido revestido contém 1.250 miligramas de carbonato de cálcio que equivalente a 500 

miligramas de cálcio elementar 

 

20 miligramas de cálcio elementar equivale a 1 mEq 

 

Pediatria: 

 - Hiperfosfatemia na doença renal crônica (criança e adolescente): 1.500 miligramas por dia VIA ORAL de cálcio 

elementar e ingestão total de cálcio (incluindo fontes alimentares e ligantes de fosfato à base de cálcio) não deve 

exceder 2.000 miligramas por dia de cálcio elementar 

 

 - Hipocalcemia, prevenção (criança): 45 - 65 miligramas por kg VIA ORAL de cálcio elementar em dose fracionada 

3 - 4 vezes ao dia; não exceder 1 grama 

 

Adulto: 

 - Hiperfosfatemia na doença renal crônica (off-label): a dose total de cálcio elementar (incluindo fontes 

alimentares e ligantes à base de fosfato de cálcio) não deve exceder 2000 miligramas diários 

 

 - Hipocalcemia:  

Prevenção: 1 grama VIA ORAL de cálcio elementar em dose fracionada 3 - 4 vezes ao dia 

Tratamento: 1 - 2 gramas VIA ORAL de cálcio elementar em dose fracionada 3 - 4 vezes ao dia 

 

 - Osteoporose, prevenção: 1 - 1,5 grama VIA ORAL de cálcio elementar em dose fracionada 3 - 4 vezes ao dia (1 

grama por dia em mulheres pré - menopáusicas e 1,5 grama por dia em mulheres pós - menopáusicas que não 

recebem reposição de estrogênio) 

 

 - Osteoporose, induzida por corticóide: 1,5 grama de cálcio elementar VIA ORAL em dose fracionada 3 - 4 vezes 

ao dia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: cefaleia, efeito laxativo, hipercalcemia, hipofosfatemia, dor abdominal, anorexia, constipação, 
flatulência 
Interações medicamentosas: acetato de cálcio,  

 Monitorização: cálcio, fosfato, magnésio séricos, frequência cardíaca e ECG 

Observações: 

- Após aberto, válido por 60 dias 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Up to Date. Calcium Carbonate: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 09 de 

outubro de 2018 

2. Dynamed. Calcium Salts: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 

- 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 09 de outubro de 2018 

3. Lexicomp Calcium Carbonate: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 09 de outubro 

de 2018 

4. OS - CAL®. Carbonato de cálcio. Responsável técnico: Silvia Regina Brollo CRF - SP 9.815. Sanofi - Aventis Farmacêutica Ltda. 
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OTOCIRIAX® 

Princípio ativo: Ciprofloxacino e hidrocortisona micronizada 

Classe terapêutica: anti – infeccioso, corticosteróide 

Apresentação: suspensão otológica - 2 miligramas por mililitro e 10 miligramas por mililitro (5 mililitros) 

Via e formas de administração:  

Posologia: cada mililitro da suspensão equivale a 34 gotas 

 

Pediatria ≥1 anos, adolescente e adulto: 

- Otite externa aguda: instilar três gotas no ouvido afetado duas vezes ao dia por 7 dias 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: não foram identificadas reações adversas significativas 
Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

 Monitorização: evolução do quadro 

Observações: 

- Apenas para uso otológico 

- Não administrar via oral, nasal ou ocular 

- Agite bem a suspensão imediatamente antes de usar 

- Após administração o paciente deve ficar com a orelha afetada voltada para cima e permanecer nessa posição por 

30 - 60 segundos 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Micromedex. Ciprofloxacin and hydrocortisone: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 09 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Ciprofloxacin and hydrocortisone: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso 

em: 09 de outubro de 2018 

3. Dynamed. Ciprofloxacin and hydrocortisone: EBSCO, 2018. Disponível em: 

http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess 

miligramasr03. Acesso em: 09 de outubro de 2018 

4. Lexicomp Ciprofloxacin and hydrocortisone: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 

09 de outubro de 2018 

5. OTOCIRAX®. Ciprofloxacino e hidrocortisona. Responsável técnico: Dra. Marcia Weiss I. Campos CRF - RJ n° 4499. FARMOQUÍMICA 

S/A 
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OXACILINA 

Princípio ativo: Oxacilina sódica 

Classe terapêutica: penicilina, anti-infeccioso 

Apresentação: pó liofilizado para solução injetável - 500 miligramas 

Via e formas de administração: intramuscular ou ENDOVENOSO 

Posologia: cada ampola de 500 miligramas possui 1,25 mEq de sódio 
 
Neonatal: 
- Dosagem geral, infecção suscetível (não meningite): INTRAMUSCULAR ou ENDOVENOSO  

Peso corporal Idade pós - natal Dose 

Menor que 1 kg 

≤14 dias 25 miligramas por kg por dose a cada 12 horas 

15 - 28 dias 25 miligramas por kg por dose a cada 8 horas 

29 - 60 dias 37,5 miligramas por kg por dose a cada 6 horas 

1 - 2 kg 

≤7 dias 25 miligramas por kg por dose a cada 12 horas 

8 - 28 dias 25 miligramas por kg por dose a cada 8 horas 

29 - 60 dias 37,5 miligramas por kg por dose a cada 6 horas 

Maior que 2 kg 

≤7 dias 25 miligramas por kg por dose a cada 8 horas 

8 - 28 dias 25 miligramas por kg por dose a cada 6 horas 

29 - 60 dias 37,5 miligramas por kg por dose a cada 6 horas 

 
- Meningite: ENDOVENOSO  

Peso corporal Idade pós - natal Dose 

Menor que 1 kg 
≤14 dias 50 miligramas por kg por dose a cada 12 horas 

15 - 28 dias 50 miligramas por kg por dose a cada 8 horas 

1 - 2 kg 
≤7 dias 50 miligramas por kg por dose a cada 12 horas 

8 - 28 dias 50 miligramas por kg por dose a cada 8 horas 

Maior que 2 kg 

≤7 dias 50 miligramas por kg por dose a cada 8 horas 

8 - 28 dias 50 miligramas por kg por dose a cada 6 horas 

 
 
Pediatria: 

- Dosagem geral, infecção suscetível: 

 

Infecções leves a moderadas (lactente, crianaça e adolescente): 100 - 150 miligramas por kg por dia 

INTRAMUSCULAR ou ENDOVENOSO em dose fracionada a cada 6 horas; máx.: 4.000 miligramas por dia 

 

Infecções graves(lactente, crianaça e adolescente): 150 - 200 miligramas por kg por dia INTRAMUSCULAR 

ou ENDOVENOSO em dose fracionada a cada 4 - 6 horas; máx.: 12 gramas por dia 

 

- Endocardite, tratamento (criança e adolescente): 200 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO em dose 

fracionadas a cada 4 - 6 horas; máx.: 12 gramas por dia, por pelo menos 4 semanas 
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- Meningite por Ventriculite (lactente, criança e adolescente): 200 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO em 

dose fracionada a cada 6 horas; máx.: 12 gramas por dia 

 

- Pneumonia, infecção moderada a grave adquirida na comunidade, S. aureus (sensível à meticilina) (lactente 

maior que 3 meses, criança e adolescente): 150 - 200 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO em dose 

fracionada a cada 6 - 8 horas 

 

- Infecções da pele e dos tecidos moles (lactente, criança e adolescente): 

 

Staphylococcus aureus sensível à meticilina: 100 - 150 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO em dose 

fracionada a cada 6 horas; máx.: 12 gramas por dia 

 

Infecção necrosante causada por Staphylococcus aureus sensível à meticilina: 200 miligramas por kg por dia 

ENDOVENOSO em dose fracionada a cada 6 horas; máx.: 12 gramas por dia; continuar até que o 

desbridamento não seja necessário, melhora clinica e afebril por 48 - 72 horas 

 

Adulto: 

- Endocarditepor Staphylococcus aureus sensível à meticilina, tratamento(off-label): 

 

Válvula nativa: 12 gramas por dia ENDOVENOSO em dose fracionada 4 - 6 vezes ao dia, por 6 semanas 

Válvula protética: 12 gramas por dia ENDOVENOSO em dose fracionada seisvezes ao dia, por pelo menos 6 

semanas 

 

- Meningite bacteriana por S. aureus sensível à meticilina (off-label): 2 gramas ENDOVENOSO a cada 4 horas 

 

- Infecções leves a moderadas: 250 - 500 miligramas INTRAMUSCULAR ou ENDOVENOSO a cada 4 - 6 horas 

 

- Infecções graves: 1 grama INTRAMUSCULAR ou ENDOVENOSO a cada 4 - 6 horas 

 

- Staphylococcus aureus, infecções sensíveis à meticilina, incluindo abscesso cerebral, bursite, erisipela, mastite, 

mastoidite, osteomielite, abscesso perinéfrico, pneumonia, piomiosite, síndrome da pele escaldada, síndrome do 

choque tóxico: 2 gramas ENDOVENOSO a cada 4 horas 

 

- Infecções da pele e dos tecidos moles: 

 

Staphylococcus aureus sensível à meticilina: 1 - 2 gramas ENDOVENOSO a cada 4 horas por 7 a 14 dias 

 

Infecção necrosante causada por Staphylococcus aureus sensível à meticilina (off-label): 1 - 2 gramas 

ENDOVENOSO a cada 4 horas; continuar até que o desbridamento não seja necessário, melhora clinica e 

afebril por 48 - 72 horas 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste; não dialisável 
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 Tempo de administração:  

- ENDOVENOSO direto ≥ 10 minutos 

- Infusão ENDOVENOSO : 15 - 30 minutos; a extensão da infusão por 60 minutos tem sido utilizada para 

administração periférica para diminuir o risco de flebite 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição:  

 - INTRAMUSCULAR : água para injeção - 2,7 mililitros (volume final 3 

mililitros) (C.: 167 miligramas por mililitro) 

 - ENDOVENOSO: água para injeção, SF0,9% - 5 mililitros 

 

Diluição:  

 - ENDOVENOSO DIRETO: (C. máx.: 100 miligramas por mililitro) 

 - INFUSÃO ENDOVENOSO : SG5%, SF0,9%, RL - (C.: 0,5 - 40 

miligramas por mililitro; máx. 100 miligramas por mililitro quando 

restrição hídrica) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  
(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  
(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: 3 dias  7 dias 

 Após diluição:  
6 horas (C.: 0,5 - 2 miligramas por mililitro) 

 -  

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

 - Para garantir total reconstituição, agite bastente 

 - Intramuscular: administrar injeção profunda em massa muscular 

grande (glúteo máximo) para evitar lesão do nervo ciático 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: aminoglicosídeo (gentamicina, tobramicina), anfotericina B convencional, cloreto 

de cálcio, gluconato de cálcio, dantroleno, diazepam, difenidramina, dobutamina, doxiciclina, esmolol, ganciclovir, 

haloperidol, hidralazina, fenitoína, polimixicina B, prometazina, piridoxina, succinilcolina, sulfametoxazol-

trimetoprima 

Reações adversas: flebite, crise convulsiva (administração rápida), rash, diarreia, náusea 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: hemograma, urinálise, função renal, marcadores de lesão hepática, dejeções,local de infusão, 

febre 

Observações: 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Oxacillin: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 09 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Oxacillin: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 09 de outubro de 

2018 

3. Dynamed. Oxacillin: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 09 de outubro de 2018 

4. Lexicomp Oxacillin: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 09 de outubro de 2018 
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OXYCONTIN® 

Princípio ativo: Cloridrato de oxicodona 

Classe terapêutica: analgésico narcótico 
Apresentação: comprimido revestido de liberação prolongada - 10 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria (criança ≥11 anos e adolescente): 

 - Analgesia, dor severa que requer terapia opióide em longo prazo ininterrupta: 

 

Dose inicial: baseada na dose atual do regime de opióides. Utilize a seguinte tabela e equação do fator de 

conversão para converter a dose diária atual de opióide(s) na dose diária do comprimido de oxicodona de liberação 

prolongada 

 
 

 
 
*Devido a variabilidade entre intrapacientes, potência relativa dos diferentes opióides e dose utilizada, é preferível 

subestimar a dose inicial de oxicodona e utilizar dose de resgate com opióide de liberação imediata 

 
Dose de manutenção: titular a dose em pequenos incrementos de até 25% da dose diária total atual com uma 

frequência não superior a 1 - 2 dias até o controle da dor desejado. Os pacientes podem necessitar de doses de 

resgate de um analgésico de liberação imediata durante o ajuste 

 

Adulto: 

 - Manejo da dor: 

 

Dose inicial 

 

Sem uso prévio de opiáceos (opióide como primeiro analgésico ou pacientes não são tolerantes a opiaceos): 10 

miligramas VIA ORAL a cada 12 horas 

 

Tabela do fator de conversão para cálculo da dose inicial do comprimido de oxicodona de 
liberação prolongada 

Medicamento atual Fator de correção 

 
Oral Parenteral* 

Oxicodona (liberação imediata) 1  - -  

Hidrocodona 0,9  - -  

Hidromorfona 4 20 

Morfina 0,5 3 

Tramadol 0,17 0,2 

* Para pacientes emu so de altas doses de opióides via parenteral, um fator de conversão mais 
conservador deve ser aplicado. Por exemplo, para altas doses de morfina parenteral, o fator de 

conversão de 1,5 deve ser utilizado ao invés de 3 

A tabela de conversão deve ser usada APENAS para converter doses de opióides em comprimidos de 

oxicodona de liberação prolongada, não de comprimidos de oxicodona de liberação prolongada para 
outros opióides 

Dose inicial de comprimidos de oxicodona de liberação prolongada administrada a cada 12 horas=  

(miligrama por dia do atual regime de opióide X fator de conversão) fracionadas por 2 
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Em uso prévio de oxicodona (liberação imediata): 50% da dose diária total via oral (miligramas por dia) 

administrada a cada 12 horas 

 

Em uso de outros opióides: descontinuar todos os opióides em tempo integral enquanto a oxicodona é iniciada. 

Dose de10 miligramas a cada 12 horas. Devido a variabilidade intrapacientes, potência relativa dos diferentes 

opióides e a dose, é preferível subestimar as exigências iniciais e utilizar medicamento de resgate (opióide de 

liberação imediata) 

 

Em uso de adesivo transdérmico de fentanila: remover o adesivo pelo menos 18 horas antes de iniciar o 

tratamento com oxicodona. Dose de 10 miligramas a cada 12 horas para cada adesivo transdérmico de fentanil 

25 microgramas por hora 

 

Em uso prévio de metadona: realizar conversão com monitoramento cauteloso. A relação entre a metadona e 

outros agonistas opióides varia amplamente de acordo com a exposição a dose prévia, além da meia - vida 

longa da metadona e do risco de acúmulo 

 

Uso concomitante de depressores do SNC: inicie com 33 - 50% da dose recomendada. Se a dose reduzida for 

menor do que a menor forma de dosagem disponível, considerar analgésico alternativo. 

 

Dose de manutenção: titular a dose em incrementos de 25 - 50% com uma frequência não superior a 1 - 2 dias até 

o controle da dor desejado. Os pacientes durante a titulação podem necessitar de doses de resgate de um 

analgésico de liberação imediata 

Ajuste renal:  

Pediatria: 

- TFG 10 - 50 mililitros por minuto por 1,73 m²: 75% da dose 

 

- TFG menor que 10 mililitros por minuto por 1,73 m²: administrar 

50% da dose 

 

- Hemodiálise intermitente: administrar 50% da dose pós-

hemodiálise 

 

- Diálise Peritoneal: administrar 50% da dose 

 

*Comprimidos de liberação prolongada em crianças com idade ≥11 

anos e adolescente com ClCr menor que 60 mililitros por minuto 

apresentam concentrações séricas aumentadas em 50%. Inicie no 

limite inferior do intervalo de dosagem (com cautela), ajustando a 

dose como clinicamente indicado 

Adulto: 

 

- ClCr menor que 60 mililitros por minuto: 

devido as concentrações séricas estarem 

aumentadas em 50%, inicie no limite inferior 

do intervalo de dosagem (com cautela), 

ajustando a dose como clinicamente indicado 

 

Ajuste hepático: iniciar com um terço (1/3) ou metade (1/2) da dose inicial habitual, titulando cuidadosamente 

para o efeito apropriado. Se a dose reduzida for menor que a menor forma de dosagem disponível, considere o 

analgésico alternativo 

Reações adversas: depressão respiratória, sonolência, cefaleia, tontura, prurido, náusea, constipação, vômito, 

febre 
Interações medicamentosas: bromoperidol, outros opióides, talidomida, ciclosporinas 
 Monitorização: alívio da dor, frequência respiratória, nível de consciência, pressão arterial, sinais de uso 
indevido, abuso e vício 
Observações: 
- Iniciar o medicamento em pacientescom idade ≥11 anos que já estejam em uso de opióide durante pelo menos 5 

dias consecutivos, tolerando uma dose diária mínima de opióide de pelo menos 20 miligramas de oxicodona ou 
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equivalentenos 2 dias anteriores e pelas quais opções alternativas de tratamento são inadequadas 

- Descontinuar todas as outras terapias opióides contínuas devem ser descontinuadas 

- Cálculos de dose ou ajustes para cenários clínicos específicos: 

 

Se for necessário arredondar a dose, deve ser arredondado para a menor dose mais próxima. Se a dose diária 

calculada for menor que 20 miligramas, não inicie o comprimido de oxicodona de libertação prolongada, uma 

vez que não existe uma concentração segura do comprimido disponível 

Se houver mais de um opióide no esquema, calcule a dose oxicodonade liberação extendida 

equivalenteparacada e some os valores finais e em seguida divida por 2 

Se o regime atual incluir um não opiáceo associada em dose fixa, apenas a miligramagem de opióide deve ser 

usado nos cálculos de conversão 

Se estiver em uso concomitante de depressores do SNC, reduzir a dose inicial do comprimido de oxicodona de 

libertação prolongada em um terço a metade da dose calculada 

Se em uso de dose assimétrica, uma dose maior deve ser administrada pela manhã e uma dose menor12 horas 

depois 

Conversão do adesivo de fentanila para o comprimido de oxicodona de libertação prolongada: remover o 

adesivo pelo menos 18 horas antes de iniciar a oxicodona. Dose inicial com fator conservador de conversão de 

10 miligramas a cada 12 horas de oxicodona para cada 25 microgramas por hora de adesivo transdérmico de 

fentanila 

- O uso concomitante de opióides com benzodiazepínicos ou outros depressores do SNC, incluindo o álcool, pode 

resultar em sedação profunda, depressão respiratória, coma e morte. Reservar a prescrição concomitante de 

oxicodona e benzodiazepinas ou outros depressores do SNC para uso em pacientes para os quais as opções 

alternativas de tratamento são inadequadas 

- Tolerância aos opióides é definida como: pacientes que já fazem uso de pelo menos morfina 60 miligramas por 

dia VIA ORAL, oximorfona 25 miligramas por dia VIA ORAL, fentanil transdérmico 25 microgramas por hora, 

oxicodona 30 miligramas por dia VIA ORAL, hidromorfona 8 miligramas por dia VIA ORAL, hidrocodona 60 

miligramas por dia VIA ORAL ou dose equivalente de outro opióide por pelo menos 1 semana 

- Descontinuação da terapia: titular gradualmente a dose para baixo monitorando sinais e sintomas de abstinência. 

Não interromper abruptamente 

- Medicamento incluso nos critérios de Beers, não recomendado quando ≥65 anos 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há relatos de efeitos adversos nos lactentes; observar sedação nos 

lactentes 

1. Micromedex. Oxycodone: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 10 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Oxycodone: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 10 de outubro de 

2018 

3. Dynamed. Oxycodone: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 09 de outubro de 2018 

4. Lexicomp Oxycodone: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 10 de outubro de 

2018 

5. OXYCONTIN®. Oxicodona. Responsável técnico: Kátia Esteves dos Santos CRF por SP nº 36.165. Mundipharma Brasil Produtos Médicos 

e Farmacêuticos Ltda. 
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PAMELOR® 

Princípio ativo: Cloridrato de nortriptilina 

Classe terapêutica: antidepressivo tricíclico 

Apresentação: cápsula - 10 miligramas, 25 miligramas e 50 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  
 
Pediatria: 

- Transtorno do déficit de atenção por hiperatividade: o uso deve ser reservado para os casos em que outras 

terapias falharam ou não foram toleradas 

 

Criança ≥6 anos e adolescente: dose inicial 0,5 miligrama por kg por dia VIA ORAL, titulando em incrementos 

de 0,5 miligrama por kg por dia em intervalos semanais; máx.: 2 miligramas por kg por dia até 100 miligramas 

por dia 

 

- Transtorno depressivo:  

 

Criança 6 - 12 anos: 1 - 3 miligramas por kg por dia VIA ORAL doses divi dias quatrovezes ao dia; máx.: 150 

miligramas por dia 

 

Adolescente: 30 - 50 miligramas por dia VIA ORAL em dose fracionada 3 - 4 vezes ao dia ou em dose única 

diária; máx.: 150 miligramas por dia 

 

- Dor neuropática (criança e adolescente): dose usual 0,05 - 1 miligrama por kg por dose VIA ORAL à noite, 

titulando a cada 3 dias; máx.: 3 miligramas por kg por dia ou 150 miligramas por dia 

 

Adulto: 

- Transtorno depressivo maior, unipolar: dose inicial 25 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia, ajustando a dose 

com base na resposta e tolerabilidade até dose usual de 25 miligramas VIA ORAL 3 - 4vezes ao dia; máx.: 150 

miligramas por dia 

 

- Dor crônica (off-label): dose inicial 10 - 25 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia ao deitar, aumentando conforme 

tolerado a cada 3 dias até 150 miligramas por dia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste; não dialisável 

Reações adversas: constipação 
Interações medicamentosas: bromoprida, metoclopramida, ipratrópio, azul de metileno, citrato/cloreto de 
potássio, talidomida,  
Monitorização: frequência cardíaca, pressão arterial, ECG, nível de consciência, peso, enzimas hepáticas, 
hemograma, resolução dos sintomas, monitorando agravamento da depressão, probabilidade de suicídio e dos 

comportamentos associados, sinais e sintomas da síndrome serotoninérgica 
Observações: 

- Descontinuação da terapia: diminua gradualmente a dose para minimizar a incidência de sintomas de abstinência 

e permitir a detecção de sintomas recidivantes. As diretrizes da American Psychiatric Association e do National 

Institute for Health and Care Excellence sugerem a redução da terapia parcimoniosa, considerando a meia - vida do 

antidepressivo, o que pode levar semanas (antidepressivos com meia - vida mais curta precisam ser mais 

conservadores) 

- Nos primeiros dias de uso há aumento do risco de pensamento e comportamento suicidas em criança, 
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adolescente e jovens adultos (18 - 24 anos) com diagnóstico de transtorno depressivo maior e outras desordens 

psiquiátricas 

- Medicamento incluso nos critérios de Beers, não recomendado quando ≥65 anos 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Nortriptyline: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 10 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Nortriptyline: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 10 de outubro 

de 2018 

3. Dynamed. Nortriptyline: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 

- 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 09 de outubro de 2018 

4. Lexicomp Nortriptyline: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 10 de outubro de 

2018 

5. PAMELOR®. Nortriptilina. Responsável técnico: Virginia da Silva Giraldi – CRF - SP 15.779. Novartis Biociências S.A. 
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PAMIDROM® 

Princípio ativo: Pamidronato dissódico 

Classe terapêutica: antídoto, derivado bifosfonato 

Apresentação: pó liofilizado para solução injetável - 90 miligramas 

Via e formas de administração: ENDOVENOSO 
Posologia:  

 

Neonatal: 

- Osteogênese imperfeita(a termo, ≥14 dias): dose inicial 0,25 miligrama por kg ENDOVENOSO uma vez no dia 1, 

seguido por 0,5 miligrama por kg por dose ENDOVENOSO diariamente nos dias 2 e 3 do primeiro ciclo, depois 0,5 

miligrama por kg por dose uma vez por dia durante 3 dias para os ciclos subsequentes. Os ciclos são repetidos a 

cada 2 meses para uma dose anual total de 9 miligramas por kg 

 

Pediatria: 

- Hipercalcemia (criança e adolescente): administre como uma infusão única, sendo o retratamento necessário se o 

cálcio sérico não normalizar ou não manter - sena faixa de normalidade após o tratamento inicial. O intervalo para 

múltiplas doses é ≥24 horas 

 

Tratamento inicial: 0,5 - 1 miligrama por kg ENDOVENOSO ; máx.: 90 miligramas 

Casos graves com risco de vida: 1,5 - 2 miligramas por kg ENDOVENOSO ; máx.: 90 miligramas 

 - Osteogênese imperfeita:  

 

Dosagem dirigida pelo peso: 

 

Lactente e criança menor que 2 anos: dose inicial 0,25 miligrama por kg ENDOVENOSO uma vez no dia 1, 

seguido por 0,5 miligrama por kg por dose diariamente nos dias 2 e 3 do primeiro ciclo, depois 0,5 miligrama 

por kg por dose uma vez por dia durante 3 dias nos ciclos subsequentes; os ciclos são repetidos a cada 2 meses 

para uma dose anual total de 9 miligramas por kg 

 

Criança 2 - 3 anos: dose inicial 0,38 miligrama por kg ENDOVENOSO uma vez no dia 1, seguido por 0,75 

miligrama por kg por dose diariamente nos dias 2 e 3 do primeiro ciclo, depois 0,75 miligrama por kg por dose 

uma vez ao dia durante 3 dias nos ciclos subsequente; os ciclos são repetidos a cada 3 meses para uma dose 

anual total de 9 miligramas por kg 

 

Criança maior que 3 anos e adolescente:dose inicial 0,5 miligrama por kg ENDOVENOSO uma vez no dia 1, 

seguido por 1 miligrama por kg por dose diariamente nos dias 2 e 3 do primeiro ciclo, depois 1 miligrama por 

kg por dose uma vez ao dia durante 3 dias para ciclos subsequentes; os ciclos são repetidos a cada 4 meses 

para uma dose anual total de 9 miligramas por kg 

 

Dosagem área de superfície corpórea (lactente, criança e adolescente): dose inicial 10 miligramas por m2 por 

dose uma vez por mês durante 3 meses, seguido por aumento para 20 miligramas por m2 por dose uma vez 

por mês durante 3 meses, depois aumentando para 30 miligramas por m2 por dose uma vez por mês para 

doses subsequentes; máx.: 40 miligramas por m2 por dose 
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Adulto: 

- Hiperparatireoidismo (off-label): 15 - 90 miligramas ENDOVENOSO em dose única, podendo ser repetido a cada 1 

- 2 meses ou quando a hipercalcemia recorrer 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Tempo de administração: infusão ENDOVENOSA maior que 2 horas (não exceder 1 miligrama por minuto) 

Soluções e volumes compatíveis: 
Reconstituição: água para injeção - 10 mililitros 
 

Diluição: SG5%, SF0,9% - (C.: 0,06 - 0,36 miligramas por mililitro) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  
(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  
(2 - 8ºC) 

Após reconstituição:  -  24 horas 

 Após diluição: 24 horas  -  

Recomendações específicas para o 
preparo e armazenamento: 

 -  

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 
mesmo horário ou misturados: anfotericina B convencional, caspofungina, dantroleno, diazepam, fenitoína 
Reações adversas: fatiga, cefaleia, insônia, ansiedade, hipofosfatemia, hipocalemia, hipocalcemia, 

hipomagnesemia, náusea, vômito, anorexia, dor abdominal, dispepsia, infecção urinária, anemia, granulocitopenia, 

flebite, hipertensão 

Interações medicamentosas:  
Monitorização: creatinina previamente a cada dose; cálcio, fosfato e magnésio séricos; monitorar para 

hipocalcemia por até 2 semanas após administração; pacientes com anemia, leucopenia ou trombocitopenia pré - 

existentes devem ter hemograma monitorizado; avaliação odontológica antes de iniciar o tratamento, albuminúria 

a cada 3 - 6 meses (mieloma múltiplo);marcos motores, avaliação da deambulação, comprimento total do corpo, 

altura do assento e extensão do braçoa cada 6 meses (osteogênese imperfeita) 

Observações: 

- Devido ao aumento do risco de nefrotoxicidade, doses únicas não devem exceder 90 miligramas 

- Risco potencial na gravidez (categoria D) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Pamidronate: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 10 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Pamidronate: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 10 de outubro 

de 2018 

3. Dynamed. Pamidronate: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 

- 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 09 de outubro de 2018 

4. Lexicomp Pamidronate: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 10 de outubro de 

2018 

5. PAMIDROM®. Pamidronato. Responsável técnico: Dr. José Carlos Módolo - CRF - SP nº 10.446. CRISTÁLIA Produtos Químicos 

Farmacêuticos Ltda 
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PAMTELMIN® 

Princípio ativo: Mebendazol 

Classe terapêutica: anti - helmíntico 

Apresentação: suspensão oral - 20 miligramas por mililitro (30 mililitros) 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  
 
Pediatria (criança e adolescente): 
- Ancylostoma duodenale ou Necator americanus (ancilostomose): 100 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia por 
três dias ou 500 miligramas uma vez em dose única. Repetir em três semanas se não curado com o tratamento 

inicial 
 
- Ascaridíase: 100 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia por três dias ou 500 miligramas uma vez em dose 
única. Repetir em três semanas se não curado com o tratamento inicial 
 
- Capilaríase: 200 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia por 20 dias 
 

 - Enterobíase: 100 miligramas VIA ORAL em dose única. Repetir em 2 - 3 semanas, se não curado com o 

tratamento inicial 
 
- Toxocaríase (larva, larva migrans ocular, larva migrans visceral): 100 - 200 miligramas VIA ORAL duas vezes ao 
dia por cinco dias 
 
- Trichinellosis (triquinose; espécies Trichinella): 200 - 400 miligramas VIA ORAL três vezes ao dia por três dias, 

seguido por 400 - 500 miligramastrês vezes ao dia por 10 dias 
 
- Tricuríase: 100 miligramas VIA ORAL duas vezes por dia durante três dias. Repetir em três semanas se não for 
curado com o tratamento inicial 
 
Adulto: 

- Ancylostoma duodenale ou Necator americanus (ancilostomose): 100 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia 
durante três dias ou 500 miligramas em dose única. Repetir em três semanas se não curado com o tratamento 
inicial 
 
- Ascaridíase: 100 miligramas VIA ORAL duas vezes por dia durante três dias ou 500 miligramas em dose única. 
Repetir em três semanas se não for curado com o tratamento inicial 

 

- Enterobíase: 100 miligramas VIA ORAL em dose única. Repetir em três semanas se não curado com o tratamento 
inicial 
 
- Tricuríase: 100 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia durante três dias. Repetir em três semanas se não for 
curado com o tratamento inicial 
 
- Capilaríase (off-label): 200 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia por 20 dias 

 
- Echinococcus, cístico (off-label): 40 - 50 miligramas por kg por dia VIA ORAL três vezes ao dia por 3 - 6 meses 
 
- Triquinelose (Trichinella spiralis) (off-label): 200 - 400 miligramas VIA ORAL três vezes ao dia por três dias, 
seguido de 400 - 500 miligramas três vezes ao dia por 10 dias 
 

- Trichostrongyliasis (off-label): 100 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia por três dias 
 
- Toxocaríase (off-label): 100 - 200 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia por cinco dias 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: dor abdominal, anorexia, diarreia, flatulência, náusea, vômito, hepatite 
Interações medicamentosas: metronidazol (sistêmico) 
 Monitorização: função hematológica, hepática e renal periódica, presençade ovos de helmintos nas fezes dentro 
de 3 - 4 semanas após a terapia inicial 
Observações: 

- Agite antes de usar 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 
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- Uso criterioso durante a amamentação; baixa absorção oral e grande ligação protéica. Um relato de diminuição 

da produção de leite 

1. Micromedex. Mebendazole: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 10 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Mebendazole: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 10 de outubro 

de 2018 

3. Dynamed. Mebendazole: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 

- 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 09 de outubro de 2018 

4. Lexicomp Mebendazole: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 10 de outubro de 

2018 

5. PANTELMIN®. Mebendazol. Responsável técnico: Marcos R. Pereira – CRF por SP n° 12.304. JANSSEN - CILAG FARMACÊUTICA LTDA 
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PANCURON® 

Princípio ativo: Brometo de pancurônio 

Classe terapêutica: bloqueador neuromuscular não despolarizante 

Apresentação: solução injetável - 2 miligramas por mililitro (2 mililitros) 

Via e formas de administração: ENDOVENOSO 

Posologia:  
 
Neonatal: 
- Paralisia por relaxamento do músculo esquelético: 0,05 - 0,1 miligrama por kg por dose ENDOVENOSO direto, 
podendo repetir a dose a cada 1 - 2 horas, conforme necessário 
 
Pediatria:a dosagem em pacientes obesos deve ser calculada com peso corporal ideal 

 
- Paralisia por relaxamento do músculo esquelético 
 
Lactente: 

 
Infusão intermitente: 0,05 - 0,1 miligrama por kg por dose ENDOVENOSO direto, conforme necessário, 

geralmente a cada 4 - 6 horas 

 

Infusão contínua: 0,4 - 0,6 micrograma por kg por minuto ENDOVENOSO infusão contínua (0,02 - 0,04 

miligramas por kg por hora) 

 
Criança: 
 

Infusão intermitente: 0,05 - 0,15 miligrama por kg por dose ENDOVENOSO direto, conforme necessário, 

geralmente a cada 4 - 6 horas) 

 

Infusão contínua: 0,5 - 1 micrograma por kg por minuto ENDOVENOSO infusão contínua (0,03 - 0,06 

miligrama por kg por hora) 

 

Adolescente: 
 

Infusão intermitente: 0,05 - 0,15 miligrama por kg por dose ENDOVENOSO direto, conforme necessário, 

geralmente a cada 4 - 6 horas 

 

Infusão contínua: 0,4 - 0,6 micrograma por kg por minuto ENDOVENOSO infusão contínua (0,02 - 0,04 

miligrama por kg por hora) 

 
Adulto: 

- Bloqueio neuromuscular para intubação endotraqueal, cirurgia ou ventilação mecânica (como adjuvante à 

anestesia geral): dose inicial 0,04 - 0,1 miligrama por kg ou 0,05 miligrama por kg ENDOVENOSO direto após a 

dose inicial de succinilcolina para intubação, dose de manutenção 0,01 miligrama por kg administrada 60 - 100 

minutos após a dose inicial, seguido por 0,01 miligrama por kg a cada 25 - 60 minutos 

 

Pré-tratamento por preparação: administrar 10% da dose 3 - 5 minutos antes da intubação 

 

- Paralisia na unidade de terapia intensiva (uso por até 48 horas em pacientes com síndrome da angústia 

respiratória do adulto com PaO2 por FiO2 menor que 150, para facilitar a ventilação mecânica ou para tremores de 

hipotermia terapêutica) (off-label): 0,06 - 0,1 miligrama por kg em ENDOVENOSO direto seguido de 1 - 2 
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microgramas por kg por minuto (0,06 - 0,12 miligrama por kg por hora) ou 0,8 - 1,7 micrograma por kg por 

minuto (0,048 - 0,102 miligrama por kg por hora) 

Ajuste renal:  

Pediatria: baseiam - se em doses de 0,1 - 0,2 
miligramas por kg por dose a cada 2 - 4 horas ou 0,5 - 
1 microgramas por kg por minuto 

 
- TFG 10 - 50 mililitros por minuto por 1,73m²: 50% da 
dose normal 
 
- TFG menor que 10 mililitros por minuto por 1,73m² ou 
em diálise intermitente ou peritoneal: evitar uso 
 

- Terapia de substituição renal contínua: administrar 
50% da dose normal, titulando - se até efeito desejado 
 

Adulto:  
 
- ClCr 10 - 50 mililitros por minuto: 50% da dose 
normal 
 

- ClCr menor que 10 mililitros por minuto ou 
hemodiálise intermitente ou peritoneal: evite o uso 
 
- Terapia de substituição renal contínua: 50% da dose 
normal 

Ajuste hepático: quando doença hepática estabelecida pode - se desenvolver resistência lenta, necessitandodose 
maiores 

Tempo de administração: ENDOVENOSO direto (não diluído); infusão contínua 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição: SF0,9%, RL - (C.: 0,01 - 1 miligrama por mililitro) 

*Em neonatos, considere 2 miligramas por mililitro para diminuir a 

quantidade de álcool benzílico infundido 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  
(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  
(2 - 8ºC) 

Após reconstituição:  -   -  

 Após diluição:  -   -  

Recomendações específicas para o 
preparo e armazenamento: 

 - Conservado sob refrigeração (2 - 8ºC) 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: alopurinol sódico, anfotericina B convencional, anfotericina B complexo lipídico, 

caspofungina, dantroleno, diazepam, furosemida, lansoprazol, pantoprazol, fenitoína, tiopental 

Reações adversas: hipertensão, depressão respiratória, apneia, bloqueio neuromuscular prolongado 
Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 
Monitorização: frequência cardíaca, pressão arterial, estado de ventilação assistida, estimulador de nervos 

periféricos medindo resposta de contração, paralisia e sialorreia 
Observações: 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; excreção para o leite materno improvável pelo elevado peso molecular e 

alta polaridade. Baixa biodisponibilidade 

1. Micromedex. Pancuronium: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 10 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Pancuronium: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 10 de outubro 

de 2018 

3. Dynamed. Pancuronium: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 

- 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 09 de outubro de 2018 

4. Lexicomp Pancuronium: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 10 de outubro de 

2018 

5. PANCURON®. Pancurônio. Responsável técnico: Dr. José Carlos Módolo - CRF - SP nº 10.446. CRISTÁLIA Produtos Químicos 

Farmacêuticos Ltda 
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PANTOZOL 

Princípio ativo:  

PANTOPRAZOL: pantoprazol 

PANTOPRAZOL, INJETÁVEL: pantoprazol sódico sesqui - hidratado 

Classe terapêutica: inibidor da bomba de prótons 
Apresentação:  

PANTOPRAZOL: comprimido revestido - 20 miligramas e 40 miligramas 

PANTOPRAZOL, INJETÁVEL: pó liofilizado para solução injetável - 40 miligramas 

Via e formas de administração:  

PANTOPRAZOL: oral 

PANTOPRAZOL, INJETÁVEL: ENDOVENOSO 

Posologia:  
 
Pediatria: 

- Refluxo gastroesofágico, sintomático:  

 
Lactente e criança menor que 5 anos: 1,2 miligrama por kg por dia VIA ORAL uma vez ao dia por quatro 

semanas 

Criança 5 - 11 anos: 20 - 40 miligramas VIA ORAL uma vez por dia 

Criança e adolescente 12 - 16 anos: 20 - 40 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 

 
- Supressão de ácido gástrico; terapia oral inadequada ou tolerada:  
 

Dosagem baseada no peso (criança ≥2 anos e adolescente): 0,8 ou 1,6 miligrama por kg ENDOVENOSO uma 

vez ao dia; máx.: 80 miligramas 

Doseamento baseada na superfície corporal (lactente, criança e adolescente): 40 miligramas por 1,73 m² por 

dia ENDOVENOSO 

 

- Esofagite erosiva associada a doença do refluxo gastroesofágico: 

 

Criança 1-5 anos: 0,3-1,2 miligrama por kg ao dia VIA ORAL uma vez ao dia por 8 semanas. Doses maiores 

que 1,2 miligrama por kg ao dia foi administrado em dose fixa de 15 miligramas para crianaças de 1 ano ou 20 

miligramas para crianças de 2-5 anos 

 

Crianças maiores que 5 anos  e adolescentes:  

15-40 kg: 20 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia por até 8 semanas 

Maior que 40 kg: 40 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia por até 8 semanas 

 

Adulto: 
- Dispepsia (off-label): 20 - 40 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia por quatro semanas 
 

- Esofagite erosiva associada ao refluxo gastroesofágico: 40 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia por até oito 
semanas ou 40 miligramas ENDOVENOSO uma vez ao dia por 7 - 10 dias 
 
- Prevenção do ressangramento na hemorragia da úlcera péptica (off-label): 

 
Infusão contínua: dose de ataque de 80 miligramas ENDOVENOSO, seguida de 8 miligramas por hora 
ENDOVENOSO infusão contínua por 72 horas 
 
Infusão intermitente: dose de ataque de 80 miligramas ENDOVENOSO seguida de 40 miligramas a cada 12 
horas por 72 horas ou 40 miligramas a cada 6 horas por 72 horas 
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Oral: 40 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia por 2 - 4 semanas (tratamento da úlcera duodenal) ou 4 - 8 

semanas (tratamento da úlcera gástrica) 
 

- Helicobacter pylori (off-label): 40 - 80 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia 
 
- Prevenção de úlceras induzidas por AINEs (off-label): 20 - 40 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 
 
* Após a conclusão, continue a terapia com um único inibidor de bomba de prótons oral diário 

 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Tempo de administração: ENDOVENOSO direto maior que 2 minuitos; infunsão ENDOVENOSO maior que 15 

minutos (não exceder 7 mililitros por minuto); ENDOVENOSO infusão contínua 

Soluções e volumes compatíveis: 
Reconstituição: SF0,9% - 10 mililitros (C.: 4 miligramas por mililitro) 
 

Diluição: SF0,9%, SG5%, RL - (C.: 0,16 - 0,8 miligrama por mililitro) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  
(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  
(2 - 8ºC) 

Após reconstituição:  -   -  

 Após diluição: 

48 horas 
 

24 horas (SG5%-0,16 miligrama por mililitro) 

72 horas (SF0,9%, 
SG5%) 

Recomendações específicas para o 
preparo e armazenamento: 

 - Lavar o acesso com SF0,9%, SG5% ou RL antes e após administração 

Este fármaco possui um número elevado de incompatibilidades, assim não se recomenda a mistura em 
mesma solução contendo outros medicamentos, nem administração em Y concomitante a outros 
fármacos 
Reações adversas: cefaleia, edema, tontura, vertigem, depressão, rash cutâneo, urticária, prurido, diarreia 
Interações medicamentosas: cefuroxima 

Monitorização: perda óssea e fraturas, colite pseudomembr anosa, magnésio sérico, vitamina B12 

Observações: 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Pantoprazole: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 10 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Pantoprazole: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 10 de outubro 

de 2018 

3. Dynamed. Pantoprazole: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 

- 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 09 de outubro de 2018 

4. Lexicomp Pantoprazole: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 10 de outubro de 

2018 
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PARKIDOPA® 

Princípio ativo: levodopa e carbidopa 

Classe terapêutica: anti – parkisoniano, inibidor da decarboxilase 

Apresentação: comprimido - 250 miligramas e 25 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Adulto: 

- Doença de Parkinson: 

 

Dose inicial: carbidopa por levodopa 25/100 miligramas VIA ORAL três vezes ao dia (de preferência) ou carbidopa 

por levodopa 10/100 miligramas 3 - 4 vezes ao dia  

 

Uso prévio, levodopa menor que 1.500 miligramas por dia: carbidopa por levodopa 25/100 miligramas VIA 

ORAL 3 - 4 vezes ao dia 

 

Uso prévio, levodopa maior que 1.500 miligramas por dia: carbidopa por levodopa 25/250 miligramas VIA ORAL 

3 - 4 vezes ao dia 

 

*Descontinuar a levodopa pelo menos 12 horas antes de iniciar a terapêutica com carbidopa por levodopa. Iniciar 

com uma dosagem que forneça aproximadamente 25% da dose anterior de levodopa 

 

Ajuste posológico: carbidopa por levodopa 25/250 miligramas,aumenta em 1 por 2 ou 1 comprimido diariamente 

ou em dias alternados 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste. Utilizar com cautela 

Reações adversas: hipotensão ortostática, tontura, cefaleia, depressão, náusea, constipação, discinesia, aumento 

do CPK, aumento uréia sérica 
Interações medicamentosas: bromoperidol 
Monitorização: sinais e sintomas da doença de Parkinson, função hepática, função renal, hemograma, pressão 
arterial em pé e sentada por supina, sintomas de síndrome neuroléptica maligna, nível de consciência 
Observações: 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há relato de efeito adverso no lactente. Pode inibir a lactação; evitar 

se possível 

1. Micromedex. Carbidopa and Levodopa: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 10 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Carbidopa and Levodopa: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 10 

de outubro de 2018 

3. Dynamed. Carbidopa and Levodopa: EBSCO, 2018. Disponível em: 

http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess 

miligramasr03. Acesso em: 09 de outubro de 2018 

4. Lexicomp Carbidopa and Levodopa: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 10 de 

outubro de 2018 

5. PARKIDOPA®. Carbidopa e Levodopa. Responsável técnico: Dr. José Carlos Módolo - CRF - SP nº 10.446. CRISTÁLIA – Produtos 

Químicos FarmacêuticosLtda. 
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PARLODEL® 

Princípio ativo: Bromocriptina 

Classe terapêutica: anti - parkisoniano por agonista dopaminérgico 

Apresentação: comprimido sulcado - 2,5 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria: 

- Hiperprolactinemia secundária ao adenoma hipofisário: 

 

Criança e adolescente menor que 16 anos: dose inicial 1,25 - 2,5 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia, 

ajustada conforme tolerado até atingir resposta terapêutica. Dose usual 5 - 7,5 miligramas por dia em dose 

fracionada ; máx.: 10 miligramas por dia 

 

Adolescente ≥16 anos: dose inicial 1,25 - 2,5 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia, ajustando em 2,5 

miligramas diários conforme tolerado a cada 2 - 7 dias até a resposta clínica. Dose usual 5 - 7,5 miligramas 

por dia em dose fracionada ; máx.: 15 miligramas por dia 

 

Adulto: 

- Acromegalia: dose inicial 1,25 - 2,5 miligramas por dia VIA ORAL, aumentando de 1,25 - 2,5 miligramas por dia, 

conforme necessário, a cada 3 - 7 dias. Dose usual 20 - 30 miligramas por dia; máx.: 100 miligramas por dia 

 

- Hiperprolactinemia: dose inicial 1,25 - 2,5 miligramas VIA ORAL por dia, aumentando em 2,5 miligramas diários 

conforme tolerado a cada 2 - 7 dias até a resposta clínica. Dose usual 2,5 - 15 miligramas por dia 

 

- Parkinsonismo: 1,25 - 1,25 miligramas VIA ORAL uma vez a duas vezes ao dia, aumentado em 2,5 miligramas 

por dia em intervalos de 2 - 4 semanas, conforme necessário; máx.: 100 miligramas por dia 

 

- Síndrome maligna dos neurolépticos (off-label): 2,5 miligramas VIA ORAL (via sonda gástrica) a cada 8 - 12 

horas, aumentada até um máximo de 45 miligramas por dia, conforme necessário; continue a terapia até que o 

quadro seja controlado, depois diminua lentamente 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: tontura, fatiga, cefaleia, náusea, fraqueza, rinite, hipotensão 
Interações medicamentosas: alfa - beta agonista, azul de metileno, nitroglicerina, inibidor da protease,  
Monitorização: pressão arterial, frequência cardíaca, função hepática, função renal, hemograma, função 

cardiovascular,acuidade visual, teste de gravidez durante o período amenorréico, hormônio do crescimento, níveis 

de prolactina, sinais e sintomas de sangramento gastrointestinal (pacientes com história de úlcera péptica), 

exames cutâneos de melanoma, HbA1c e glicose sérica (Diabetes Mellitus tipo 2) 

Observações: 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso contraindicado durante a amamentação. Pode inibir a lactação 
1. Micromedex. Bromocriptine: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 10 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Bromocriptine: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 10 de outubro 

de 2018 

3. Dynamed. Bromocriptine: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - 

f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 09 de outubro de 2018 

4. Lexicomp Bromocriptine: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 10 de outubro de 

2018 

5. PARKIDOPA®. Carbidopa e Levodopa. Responsável técnico: Flavia Regina Pegorer – CRF - SP 18.150. Novartis Biociências S.A. 
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PATANOL® 

Princípio ativo: Cloridrato de olopatadina 

Classe terapêutica: agonista histamínica H1 de 2ª geração 

Apresentação: solução oftpalmica estéril 0,1% - 1,11 miligrama por mililitro (5 mililitros) 

Via e formas de administração: tópico oftálmico 

Posologia: cada mililitro contém 32 gotas  
 
Criança ≥3 anos, adolescente e adulto: 
 - Conjuntivite alérgica: instilar uma gota em cada olho afetado duas vezes ao dia (permitindo 6 - 8 horas entre as 
doses) 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: cefaleia, disgeusia, náusea, sintomas de resfriado, dor nas costas, fraqueza 
Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: evolução do quadro 

Observações: 

- Após aberto, válido por 30 dias 
- Risco potencial na gravidez (categoria C) 
- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Olopatadine: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 10 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Olopatadine: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 10 de outubro 

de 2018 

3. Dynamed. Olopatadine: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 09 de outubro de 2018 

4. Lexicomp Olopatadine: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 10 de outubro de 

2018 

5. PATANOL®. Olopatadina. Responsável técnico: Tatiana Torres Pubill – CRF - SP N° 41.752. Novartis Biociências S.A. 
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PENICILINA G BENZATINA 

Princípio ativo: Penicilina G benzatina/ benzilpenicilina benzatina 

Classe terapêutica: penicilina/ anti-infeccioso para uso sistêmico 

Apresentação:  

BENZETACIL®: suspensão injetável - 1.200.000 unidades (frasco - ampola 4 mililitros) 

BIOZATIN® INJETÁVEL: pó liofilizado para solução injetável - 600.000 UNIDADES (frasco - ampola 4 mililitros) 

Via e formas de administração: intramuscular 

Posologia:  

 

Neonatal 

- Sífilis congênita: 50.000 unidades por kg INTRAMUSCULAR  

 

Pediatria 

- Infecção do trato respiratório superior Streptococcus do grupo A 

Prevenção primária e secundária (febre reumática):  

≤27 kg: 600.000 unidades dose única INTRAMUSCULAR  

Maior que 27 kg: 1,2 milhões unidades dose única INTRAMUSCULAR  

 

- Sífilis 

 

Primária, secundária ou latente tardia ( menor que 1 ano): 50.000 unidades por kg por dose INTRAMUSCULAR ; 

máx.: 2,4 milhões UNIDADES 

 

Latente tardia (≥1 ano) ou desconhecido: 50.000 unidades por kg INTRAMUSCULAR uma vez na semana, por três 

doses; máx.: 2,4 milhões unidades 

 

Adulto: 1,2 - 2,4 milhões unidades por dose INTRAMUSCULAR  

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição:  

BIOZATIN®: água para injeção - 4 mililitros (volume final: 4,2 

mililitros) 

 

Diluição: não se aplica 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição:  -   -  

 Após diluição:  -  
72 horas 

(Benzetacil®) 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

 - Agitar bem antes da utilização 

 - Permitir que chegue a temperatura ambiente para diminuir a dor 

associada a injeção 

 - BIOZATIN®: agitar vigorosamente após reconstituição; uso 

imediato após preparo 

Reações adversas: reação de hipersensibilidade, dor na aplicação, diarreia 

Interações medicamentosas: tetraciclinas 

Monitorização: hemograma, culturas, função renal 

Observações:  

- Aspirar antes da infusão. Não administrar via ENDOVENOSA,resulta em trombose, dano neurovascular grave, 

parada cardíaca e morte 

- Administrar não diluída em musculatura profunda no quadrante superior das nádegas (adolescente e adultos) e 

região médio - lateral da coxa (neonatos, lactente e criança) 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso compatível com a amamentação 
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1. Up toDate. Penicillin G benzathine: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em 28 de 

agosto de 2018 

2. Up to Date. Penicillin G benzathine: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em 28 de 

agosto de 2018 

3. Clinical Key.Penicillin G benzathine: Elsevier, 2018. Disponível em: https: // www.clinicalkey.com / pharmacology / . Acesso em: 28 de 

agosto de 2018 

4. Dynamed. Penicillin G benzathine: EBSCO, 2018. Disponível em: 

http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess 

miligramasr03. Acesso em: 28 de agosto de 2018 

5. Taketomo C.K., Hodding, J.H., Kraus D.M. Pediatric Dosage Handbook, 14th ed. Hudson, Ohio, Lexi - Comp, Inc.; 2007 - 2008: 1230 - 

1231 

6. BENZETACIL®. Penicilina G benzatina. Responsável Dra. Sônia Albano Badaró – CRF - SP 19.258. Momenta farmacêutica Ltda. 
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PENTOXIFILINA 

Princípio ativo: Pentoxifilina 

Classe terapêutica: redutor da viscosidade sanguínea 

Apresentação: comprimido revestido de liberação prolongada - 400 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  
 
Adulto: 

- Hepatite alcóolica severa (função discriminante Maddrey score ≥32, especialmente quando corticosteroides são 

contraindicados) (off-label): 400 miligramas VIA ORAL três vezes ao dia por quatro semanas 

 

- Claudicação intermitente: 400 miligramas VIA ORAL três vezes ao dia por pelo menos oito semanas 

*Reduzir para 400 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia se ocorrer eventos adversos gastrointestinais ou a 

nível de sistema nervoso central 

 

- Úlcera venosa em perna (off-label): 400 miligramas VIA ORAL três vezes ao dia (associado a terapia de 

compressão) 

 

- Doença cerebrovascular (off-label): 600 - 1200 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia  

Ajuste renal: quando ClCr menor que 30 mililitros por minuto reduzir a dose para 400 miligramas uma vez ao dia 
 
Ajuste hepático: utilizar com cautela quando disfunção hepática conhecida 

Reações adversas: náusea e vômito 
Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: função renal, hemograma (pacientes com risco de hemorragia) 

Observações: 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; excretado no leite materno em pequenas quantidades 

1. Micromedex. Pentoxifylline: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 30 de outubro de 2018 
2. Dynamed. Pentoxifyllin: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 

- 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 30 de outubro de 2018 

3. Up to Date. Pentoxifyllin: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 30 de outubro 

de 2018 
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PERSANTIN® 

Princípio ativo: Dipiridamol 

Classe terapêutica: agente antiplaquetário, vasodilatador coronariano 

Apresentação: solução injetável - 5 miligramas por mililitro (2 mililitros) 

Via e formas de administração: ENDOVENOSO 

Posologia:  

 

Pediatria: 

 - Varreduras de perfusão cardíaca (criança ≥6 anos e adolescente): 0,56 miligrama por kg ENDOVENOSO 

administrados durante 4 minutos 

 

Adulto: 

 - Avaliação da doença arterial coronariana: 0,56 miligrama por kg ENDOVENOSO durante 4 minutos; máx.: 70 

miligramas 

 

Após a conclusão da infusão de dipiridamol, injetar radiofármaco em 3 - 5 minutos 

 

*Obesidade: a dose para obesos ou com obesidade mórbida não está estabelecida. Recomenda-se usar doses até o 

peso de 125 kg 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Tempo de administração: ENDOVENOSO direto 4 minutos 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição: SF0,45%, SF0,9% ou SG5% - proporção ≥1:2 com volume 

final de 20 - 50 mililitros 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  
(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  
(2 - 8ºC) 

Após reconstituição:  -   -  

 Após diluição:  -   -  

Recomendações específicas para o 
preparo e armazenamento: 

 -  

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 
mesmo horário ou misturados:  

Reações adversas: exacerbação da angina pectoris, tontura, cefaleia, náusea, dispneia 

Interações medicamentosas: uroquinase 

Monitorização: durante a imagem de perfusão de estresse e por 10 - 15 minutos após, monitore a pressão 
arterial, frequência cardíaca, ECG, respiração, sinais de má perfusão 
Observações: 

- Para reverter as complicações e os efeitos colaterais do dipiridamol, a aminofilina deve estar disponível para uso 

urgente por emergente (50 - 250 miligramas ENDOVENOSO durante 30 - 60 segundos, pelo menos 1 minuto após 

a injeção do radiofármaco) 

- Medicamento incluso nos critérios de Beers, não recomendado quando ≥65 anos 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Micromedex. Dipyridamole: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 19 de dezembro de 2018 
2. Up to Date. Dipyridamole: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 19 de 

dezembro de 2018 

3. Dynamed. Dipyridamole: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 

- 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 19 de dezembro de 2018 

4. PERSANTIN®. Dipiridamol. Responsável técnico Dímitra Apostolopoulou – CRF - SP 08828. Boehringer Ingelheim España S.A. 
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PHOSFOENEMA® 

Princípio ativo: Fosfato de sódio monobásico e fosfato de sódio dibásico 

Classe terapêutica: laxante osmótico 

Apresentação: 160 miligramas por mililitro e 60 miligramas por mililitro (130 mililitros) 

Via e formas de administração: retal 

Posologia:  

 

Pediatria (criança maior que 12 anos): 

- Obstipação: 100 mililitros em 24 horas 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: hiperfosfatemia, hipocalemia, edema abdominal, dor abdominal, náuseas, vômitos 
Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: dejeções 

Observações: 
- Não é necessário esvaziar completamente o frasco porque ele contém quantidade de líquido superior à necessária 
para uso eficaz 

- Não forçar o enema, poderá resultar em perfuração ou abrasão do reto 
- Após a compressão, uma pequena quantidade ficará no frasco. Manter a posição até sentir forte vontade de 
evacuar (geralmente 2 - 5 minutos) 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 
- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. PHOSFOENEMA ®. Olopatadina. Responsável técnico: Dr. José Carlos Módolo - CRF - SP Nº 10.446. Cristália Produtos Químicos 

Farmacêuticos Ltda. 
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PIOLETAL® 

Princípio ativo: Permetrina 

Classe terapêutica: antiparasitário 

Apresentação: loção - 10 miligramas por mililitro (60 mililitros) 

Via e formas de administração: tópico externo 

Posologia:  
 
Pediatria: 

- Piolhos (lactente ≥2 meses, criança e adolescente): após o cabelo ter sido lavado com xampu (sem 

condicionador), enxaguado com água e seco com toalha, aplique um volume suficiente de solução de permetrina 

para saturar o cabelo e couro cabeludo (aplicando também atrás das orelhas e na base do pescoço). Deixe no 

cabelo por 10 minutos antes de enxaguar com água, remova as lêndeas restantes. Repetir em 7 - 10 dias se 

piolhos vivos ou lêndeas forem observados 

 

- Piolhos pubi anos (adolescente): aplique na área afetada, deixe por 10 minutos, depois lave 

 

Adulto: 

- Piolhos: antes da aplicação, lavar o cabelo com shampoo sem condicionador,enxaguar com água e secar com 

toalha. Aplique uma quantidade suficiente de loção ou creme de lavagem para saturar o cabelo e couro cabeludo 

(especialmente atrás das orelhas e nuca). Deixe agir no cabelo por 10 minutos (mas não mais ), depois enxágüe 

com água morna, remova as lêndeas restantes com um pente. Uma única aplicação é geralmente suficiente, no 

entanto, se os piolhos ou lêndeas ainda estiverem presentes repetir 7 dias após o primeiro tratamento 

 

- Piolhos pubi anos (off-label): aplique nas áreas afetadas e lave após 10 minutos 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: desconforto local, queimação, dormência localizada, formigamento, prurido 
Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: evolução do quadro 

Observações: 

- Evitar o contato com os olhos e membranas mucosas durante a aplicação. Tome cuidado para evitar a 

disseminação ou infecção do cuidador, use luvas ao aplicar 

- Agite bem antes de usar 

- Aplique imediatamente após o cabelo ser lavado com shampoo (sem condicionador), enxaguado e seco com 

toalha 

- Aplique o produto o suficiente para saturar o cabelo e o couro cabeludo (especialmente atrás das orelhas e na 

nuca) 

- Deixe no cabelo por 10 minutos antes de enxaguar com água morna 

- Remova as lêndeas com o pente fino 

- Proteja os olhos com um pano ou toalha 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Permethrin: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 10 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Permethrin: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 10 de outubro de 

2018 

3. Dynamed. Permethrin: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 09 de outubro de 2018 

4. Lexicomp Permethrin: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 10 de outubro de 

2018 

5. PIOLETAL®. Permetrina. Responsável técnico: Dr. Rodrigo Ferraz Pinheiro - CRF - SP nº 84.515. Cellera Farmacêutica S.A. 
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PIRAZINAMIDA 

Princípio ativo: Pirazinamida 

Classe terapêutica: tuberculostástico 

Apresentação:  

PIRAZINAMIDA: comprimido - 500 miligramas 
PIRAZINAMIDA: suspesão oral - 30 miligramas por mililitro (150 mililitros) 

Via e formas de administração: oral 

Posologia: a frequência e a dosagem de pirazinamida diferem dependendo do regime de tratamento 

 

Pediatria: as doses devem basear - se no peso corporal magro para pacientes dentro de uma faixa de peso 

normal para sua altura (a dosagem ideal para pacientes obesos não foi estabelecida) 

 

- Tuberculose:  

 

Lactente, criança e adolescente menor que 40 kg: 30-40 miligramas por kg VIA ORAL uma vez ao dia. Dose usual 

35 miligramas por kg ao dia se até 20kg, 1000 miligramas ao dia se maior que 21kg até 35kg, 1500 miligramas ao 

dia se maior que 36 a 45 kg e 2000 miligramas se maior que 45 kg 

*Alternativamente criança e adolescente ≥40 kg: dose de adulto 

 

Adulto: 

- Tuberculose: 

 

 

 

 

 

- Tuberculose multiresistente: 

 

 

 

 

 

 

Peso corporal do paciente Dose única diária 

20 - 35 kg 2 comprimidos ao dia 

36 - 50 kg 2 - 3 comprimidos ao dia 

Maior que 50 kg 3 comprimidos ao dia 

Peso corporal do paciente Dose única diária 

Até 20 kg 35 miligramas por kg por dia 

21 - 35 kg 1.000 miligramas ao dia 

36 - 50 kg 1.500 miligramas ao dia 

Maior que 50 kg 1.500 miligramas ao dia 

Ajuste renal: ClCr menor que 30 mililitros por minuto ou em hemodiálise, 25 - 35 miligramas por kg por dose. 
Administrar a cada 48 - 72 horas (três vezes na semana), após as sessões 
Reações adversas: náusea, vômitos, dor abdominal, dor articular, hiperuricemia sem sintomas, exantema ou 
hipersensibilidade, hepatotoxicidade, rabdomiólise com mioglobinúria 
Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: função hepática, ácido úrico sérico, evolução do quadro 

Observações: 

- Os regimes de tratamento para tuberculose pulmonar consistem em uma fase intensiva inicial de 2 meses em 

esquema de 4 medicamentos, seguida por uma fase de continuação de 4 - 7 meses adicionais de isoniazida e 

rifampicina 

- SUSPENSÃO ORAL: depois de aberto o frasco, a suspensão oral poderá ser usada por um prazo máximo de 10 

dias 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; observar icterícia no lactente 

1. Micromedex. Pyrazinamide: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 11 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Pyrazinamide: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 11 de outubro 

de 2018 

3. Dynamed. Pyrazinamide: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 

- 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 11 de outubro de 2018 

4. Lexicomp Pyrazinamide: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 11 de outubro de 

2018 

5. PIRAZINAMIDA. Responsável técnico Dr. Gidel Soares – CRF - SP nº 14.652.Fundação para o Remédio Popular – FURP 

6. PIRAZINAMIDA, solução. Responsável técnico Jacques Magalhães Sato - CRF - RJ N° 6513.LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DA MARINHA 

7. BRASIL. Manual de recomendações para o controle da tuberculose no Brasil. Brasília, 2011 
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PLAMET® 

Princípio ativo: Bromoprida 

Classe terapêutica: antiemético, procinético 
Apresentação:  

PLAMET® SOLUÇÃO: solução oral (gotas) - 4 miligramas por mililitro (20 mililitros) 

PLAMET® INJETÁVEL: solução injetável - 5 miligramas por mililitro (2 mililitros) 

PLAMET®: comprimido - 10 miligramas 

Via e formas de administração:  

PLAMET® SOLUÇÃO, PLAMET®: oral 

PLAMET® INJETÁVEL: intramuscular ou ENDOVENOSO 

Posologia: cada mililitro equivale a 24 gotas da solução oral contendo 4 miligramas de bromoprida 

 

Pediatria: 

- Refluxo gastroesofágico, distúrbios da motilidade gastrointestinal, náuseas e vômitos, procedimentos radiológicos 

(gastrintestinais) (crianças maior que 1 ano e adolescente): 

 

0,5 - 1 miligrama por kg por dia INTRAMUSCULAR ou ENDOVENOSO ; máx.: 10 - 20 miligramas por dia  

 

0,5 - 1 miligrama por kg por dia (ou 3 - 6 gotas por kg por dia) VIA ORAL em dose fracionada três vezes ao 

dia; máx.: 60 miligramas por dia 

 

Adulto: 

- Refluxo gastroesofágico, distúrbios da motilidade gastrointestinal, náuseas e vómitos, procedimentos radiológicos 

(gastrointestinais): 

 

10 - 20 miligramas por dia INTRAMUSCULAR ou ENDOVENOSO  

10 miligramas VIA ORAL a cada 8 - 12 horas; máx.: 60 miligramas por dia 

Ajuste renal: ClCr menor que 40 mililitros por minuto, reduzir 50% da dose; titulando com cautela de acordo 
necessidade 

Tempo de administração: ENDOVENOSO direto maior que 3 minutos 

Soluções e volumes compatíveis: 
Reconstituição: não se aplica 
 

Diluição: SF0,9%, SG5% 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  
(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  
(2 - 8ºC) 

Após reconstituição:  -   -  

 Após diluição:  -   -  

Recomendações específicas para o 
preparo e armazenamento: 

 - INTRAMUSUCLAR: administrar como injeção INTRAMUSCULAR 

profunda na região deltóide ou glútea 

 - SOLUÇÃO ORAL: agitar antes de administrar 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 
mesmo horário ou misturados:  

Reações adversas: tontura, fatiga, inquietação, sonolência 

Interações medicamentosas: agentes antipsicóticos, álcool etílico, prometazina, rivastigmina, inibidores de 

recaptação de serotonina, inibidores de recaptação de serotonina por norepinefrina, antidepressivos tricíclicos 

 Monitorização: evolução do quadro 

Observações: 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Up to Date. Bromopride: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 11 de outubro 

de 2018 

2. Lexicomp Bromopride: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 11 de outubro de 

2018 

3. PLAMET®. Bromoprida. Responsável técnico Cintia Delphino de Andrade – CRF - SP nº: 25.125.Libbs Farmacêutica Ltda. 
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PLAQUINOL® 

Princípio ativo: Sulfato de hidroxicloroquina 

Classe terapêutica: antimalárico 

Apresentação: comprimido revestido - 400 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia: cada comprimido revestido contém 400 miligramas de sulfato de hidroxicloroquina, equivalente a 

309,6 miligramas de hidroxicloroquina base 

 

Pediatria:  

- Malária:  

 

Quimioprofilaxia (lactente, criança e adolescente): 6,5 miligramas por kg VIA ORAL de sulfato de 

hidroxicloroquina uma vez por semana (no mesmo dia de cada semana); máx.: 400 miligramas por dose. 

Começar 1 - 2 semanas previamente a exposição emanter por pelo menos 4 semanas após deixar a área 

endêmica 

 

*Se o início da quimioprofilaxia estiver atrasado (2 semanas de terapia não completada antes da exposição), 

recomenda-se iniciar com dose dobrada inicial (13 miligramas por kg VIA ORAL de sulfato de hidroxicloroquina) 

dividadas em duas doses com 6 horas de intervaloe continuar por oito semanas depois de deixar a área endêmica; 

máx.: 400 miligramas por dose de sulfato de hidroxicloroquina e manter por 8 semanas após deixar a área 

endêmica 

 

Tratamento, quadro agudo não complicado (lactente, criança e adolescente): dose inicial 13 miligramas por kg 

por dose VIA ORAL de sulfato de hidroxicloroquina (máx.: 800 miligramas por dose de sulfato de 

hidroxicloroquina), seguido de 6,5 miligramas por kg de sulfato de hidroxicloroquina às 6, 24 e 48 horas após a 

dose inicial; máx.: 400 miligramas por dose de sulfato de hidroxicloroquina 

 

- Artrite reumatóide juvenil ou Lúpus eritematoso sistêmico: 3 - 5 miligramas por kg por dia VIA ORAL em dose 

fracionada 1 - 2 vezes ao dia; máx.: 400 miligramas por dia (não exceder 7 miligramas por kg por dia) 

 

Adulto: 

- Lúpus eritematoso (off-label): 200 - 400 miligramas VIA ORAL em dose fracionada 1 - 2 vezes ao dia; não 

exceder 5 miligramas por kg por dia utilizando o peso corporal real ou 400 miligramas 

 

- Malária: 

 

Quimioprofilaxia: 400 miligramas VIA ORAL uma vez por semana (no mesmo dia da semana), iniciarduas 

semanas antes da exposição. Se a terapia supressora não for iniciada antes da exposição, administrar uma 

dose de ataque inicial de 800 miligramasfracionadas duas vezes ao dia com 6 horas de intervalo emanter uma 

vez por semana durante 8 semanas depois de deixar a área endêmica 

 

Tratamento: dose inicial 800 miligramas VIA ORAL, seguido por 400 miligramas às 6, 24 e 48 horas após a 

dose inicial 
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- Artrite reumatoide (off-label): dose inicial 400 miligramas VIA ORAL em dose fracionada 1 - 2 vezes ao dia por 3 

meses, associada ou não a medicamentos antirreumáticos. Dose de manutenção 300 miligramas por dia. Não 

exceder 5 miligramas por kg por dia utilizando o peso corporal real ou 400 miligramas 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: anorexia, labilidade emocional, cefaleia,visão borrada devido a distúrbios de acomodação que 

é dose dependente e reversível, dor abdominal, náusea, diarreia, vômito, erupção cutânea, prurido 

Interações medicamentosas: agente com alto risco de prolongamento do intervalo QT 
Monitorização: exame oftalmológico no início e a cada 3 meses quando terapia prolongada (acuidade visual, 

lâmpada de fenda, fundoscopia e exame de campo visual), hemograma, contagem de plaquetas, sinais de fraqueza 

muscular quando terapia prolongada 

Observações: 
- Risco potencial na gravidez (categoria D) 
- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Micromedex. Hydroxychloroquine: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 11 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Hydroxychloroquine: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 11 de 

outubro de 2018 

3. Dynamed. Hydroxychloroquine: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 

- f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 11 de outubro de 2018 

4. Lexicomp Hydroxychloroquine: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 11 de 

outubro de 2018 

5. PLAQUINOL®. Hidroxiclororquina. Responsável técnico Silvia Regina Brollo – CRF - SP n° 9.815.Sanofi - Aventis Farmacêutica Ltda. 
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PLAVIX® 

Princípio ativo: Bissulfato de clopidogrel 

Classe terapêutica: agente antiplaquetário 

Apresentação: comprimido revestido - 75 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Neonatal: 

- Efeito antiplaquetário: 0,2 miligrama por kg por dose VIA ORAL uma vez ao dia 

 

Pediatria:  

- Efeito antiagregante plaquetário:  

 

Lactente e criança ≤24 meses: 0,2 miligrama por kg por dose VIA ORAL uma vez por dia 

 

Criança maior que 2 anos e adolescente: dose inicial 1 miligrama por kg VIA ORAL uma vez ao dia; não exceda a 

dose adulta 

 

Adulto: 

- Síndrome coronariana aguda: 

 

Angina instável, infarto do miocárdio sem elevação do segmento ST: dose de ataque 300 miligramas ou 600 

miligramas VIA ORAL, seguida de 75 miligramas uma vez por dia durante um período máximo de 12 meses em 

combinação com aspirina, seguido por aspirina indefinidamente 

 

Infarto do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST recebendo terapia fibrinolítica (em combinação 

com aspirina e anticoagulante apropriado):  

 

Idade ≤75 anos: dose de ataque de 300 miligramas VIA ORAL, seguida de 75 miligramas uma vez ao dia, 

durante pelo menos 14 dias até 1 ano (na ausência de hemorragia) 

 

Idade maior que 75 anos: 75 miligramas VIA ORAL uma vez por dia (sem dose de carga) durante pelo 

menos 14 dias até 1 ano (na ausência de hemorragia) 

 

Intervenção coronária percutânea para síndrome coronária aguda: dose de ataque de 600 miligramas 

administrada o mais cedo possível antes ou no momento da intervenção, seguido de 75 miligramas uma vez ao 

dia (em combinação com aspirina) por 6 - 12 meses (stent metálico ou farmacológico) 

 

Intervenção coronária percutânea após terapia fibrinolítica: 

 

Fibrinolítico administrado com uma dose de ataque de clopidogrel: manter 75 miligramas VIA ORAL uma vez 

por dia e não administrar uma dose de ataque adicional 

 

Fibrinolítico administrado nas 24 horas anteriores sem uma dose de ataque de clopidogrel: administrar 300 
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miligramas antes ou no momento da intervenção 

 

Fibrinolítico administrado há mais de 24 horas sem uma dose de ataque de clopidogrel: administrar 600 

miligramas antes ou no momento da intervenção 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste; não dialisável 

Reações adversas: hemorragia 
Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: sinais de sangramento, hemograma 

Observações: 
- A eficácia do clopidogrel depende da sua conversão em metabolito ativo pelo sistema CYP - 450, principalmente o 

CYP2C19. Em doentes homozigóticos para alelos não funcionais dos genes CYP2C19 (denominados 

“metabolizadores fracos do CYP2C19”), o clopidogrel, nas doses recomendadas, forma menos do metabolito ativo e 

tem reduzida atividade plaquetária 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Micromedex. Clopidogrel: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 11 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Clopidogrel: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 11 de outubro de 

2018 

3. Dynamed. Clopidogrel: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 11 de outubro de 2018 

4. Lexicomp Clopidogrel: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 11 de outubro de 

2018 

5. PLAVIX®. Clopidogrel. Responsável técnico Silvia Regina Brollo – CRF - SP n° 9.815.Sanofi - Aventis Farmacêutica Ltda. 
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POLARAMINE® 

Princípio ativo: Maleato de dexclorfeniramina 

Classe terapêutica: anti – histamínico, antagonista histamínico H1 

Apresentação:  

POLARAMINE®: comprimido revestido - 2 miligramas 

POLARAMINE® REPETABS: drágea - 6 miligramas 

POLARAMINE® SOLUÇÃO: solução oral - 0,4 miligramas por mililitro (120 mililitros) 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  
 
Pediatria:  

- Rinite alérgica perene e sazonal, rinite vasomotora, dermografismo, manifestações cutâneas alérgicas leves e não 

complicadas de urticária e angioedema, conjuntivite alérgica devido a alérgenos inalantes e alimentos, melhoria 

das reações alérgicas ao sangue ou plasma, terapia para reações anafiláticas como adjuvante à epinefrina e outras 

medidas padrão após as manifestações agudas terem sido controladas: 

 
Crianças: 
 
2 - 5 anos: 0,5 miligrama VIA ORAL a cada 4 - 6 horas 

6 - 11 anos: 1 miligrama VIA ORAL a cada 4 - 6 horas 

12 anos: 2 miligramas VIA ORAL a cada 4 - 6 horas 

 
Adolescente: 2 miligramas VIA ORAL a cada 4 - 6 horas 

 

Adulto: 
- Sintomas de alergia:  
 

Solução: 2 miligramas VIA ORAL a cada 6 - 8 horas 

Comprimido: 2 miligramas VIA ORAL a cada 6 - 8 horas 

Drágea: 6 miligramas VIA ORAL a cada 8 - 12 horas; máx.: 12 miligramas por dia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: diarreia, desconforto epigástrico, náusea, vômito, xerostomia, sonolência, mucosa nasal seca 
Interações medicamentosas: ipratrópio, citrato/cloreto de potássio, talidomida 

Monitorização: melhora dos sintomas, efeitos a nível do SNC 

Observações: 

- Medicamento incluso nos critérios de Beers, não recomendado quando ≥65 anos 

- Risco potencial na gravidez (categoria B): não utilizar durante o terceiro trimestre de gestação 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Micromedex. Dexchlorpheniramine: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 11 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Dexchlorpheniramine: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 11 de 

outubro de 2018 

3. Dynamed. Dexchlorpheniramine: EBSCO, 2018. Disponível em: 

http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess 

miligramasr03. Acesso em: 11 de outubro de 2018 

4. Lexicomp Dexchlorpheniramine: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 11 de 

outubro de 2018 

5. POLARAMINE®. Dexclorfeniramina. Responsável técnico Luciana Lopes da Costa - CRF - GO nº 2.757.Sanofi - Aventis Farmacêutica 

Ltda. 
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POLIMIXINA B 

Princípio ativo: Sulfato de polimixina B 

Classe terapêutica: anti-infeccioso 

Apresentação: pó liofilizado para solução injetável - 500.000 unidades 

 Via e formas de administração: intramuscular, ENDOVENOSO ou intratecal 

Posologia: cada frasco - ampola contém 500.000 unidades de polimixina B base, que equivale a: 

 

1 miligrama polimixina B base equivale a 10.000 unidades de polimixina B base e 1 micrograma equivale a 10 

unidades de polimixina B base. Portanto, 1 frasco de sulfato de polimixina B contém aproximadamente 50 

miligramas de polimixina B base 

 

Neonatal: 

- Infecção grave, com risco de vida e multirresistente (excluindo meningite): 

 

 ENDOVENOSO : 15.000 - 40.000 unidades por kg por dia em dose fracionada a cada 12 horas 

 

 INTRAMUSCULAR : 25.000 - 40.000 unidades por kg por dia em dose fracionada a cada 6 horas; em recém - 

nascidos prematuros ou recém - nascidos, doses de até 45.000 unidades por kg por dia foram usadas para 

sepse por Pseudomonas aeruginosa 

 

 

Pediatria: 

- Infecção grave, com risco de vida e multirresistente (excluindo meningite): 

 

Lactente: 

 

ENDOVENOSO : 15.000 - 40.000 unidades por kg por dia em dose fracionada a cada 12 horas 

 

INTRAMUSCULAR : 25.000 - 40.000 unidades por kg por dia em dose fracionada a cada 4 - 6 horas 

 

Criança e adolescente: 

 

ENDOVENOSO : 15.000 - 25.000 unidades por kg por dia em dose fracionada a cada 12 horas 

 

INTRAMUSCULAR : 25.000 - 30.000 unidades por kg por dia em dose fracionada a cada 4 - 6 horas 

 

- Meningite; Pseudomonas aeruginosa ou Haemophilus influenzae: 

 

Lactente e criança menor que 2 anos: 20.000 unidades INTRATECAL uma vez ao dia por 3 - 4 dias ou 25.000 

unidades uma vez a cada dois dias,seguido por 25.000 unidades uma vez a cada dois dias por pelo menos 2 

semanas após as culturas do líquido cefalorraquidiano serem negativas 

 

Criança ≥2 anos e adolescente: 50.000 unidades INTRATECAL por dia durante 3 - 4 dias, depois em dias 



 

663 
 

alternados durante pelo menos 2 semanas após culturas de líquido cefalorraquidiano serem negativas 

 

Adulto: 

- Infecções do SNC.: 50.000 unidades INTRATECAL uma vez ao dia por 3 - 4 dias, depois a cada dois dias por 

pelo menos 2 semanas após as culturas do líquido cefalorraquidiano serem negativas 

 

- Infecções sistêmicas: 

 

 ENDOVENOSO : 15.000 - 25.000 unidades por kg por dia em dose fracionada a cada 12 horas; máx.: 

25.000 unidades por kg por dia 

 

 INTRAMUSCULAR : 25.000 - 30.000 unidades por kg por dia em dose fracionada a cada 4 - 6 horas 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Tempo de administração: infusão ENDOVENOSA 60 - 120 minutos; infusão contínua 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição:  

- INTRAMUSCULAR : água para injeção, SF0,9%, lidocaína 1% - 

2 mililitros (C.: 250.000 unidades por mililitro) 

- ENDOVENOSO: SF0,9% - 10 mililitros ou água para injeção 2 

mililitro 

- INTRATECAL: SF0,9% (livre de conservantes) - 10 mililitros 

(C.: 50.000 unidades por mililitro) 

 

Diluição:  

- ENDOVENOSA: SF0,9%, SG5% - 300 - 500 mililitros 

Estabilidade 

(ENDOVENOSO): 

 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: 24 horas (SF0,9%) 72 horas 

 Após diluição: 24 horas (SF0,9%) 72 horas (SG5%) 

Estabilidade 

(INTRATECAL): 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura 

refrigeração 

(2 - 8ºC) 

 Após reconstituição: 24 horas 72 horas 

 Após diluição: - - 

Estabilidade 

(INTRAMUSCULAR): 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura 

refrigeração 

(2 - 8ºC) 

 Após reconstituição: - 72 horas 

 Após diluição: - - 

Recomendações específicas para o preparo 

e armazenamento: 
 - Após reconstituição armazenar sob refrigeração 
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Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: anfotericina B convencional, anfotericina complexo lipídico, asparaginase, 

cefuroxima, dantroleno, diazepam, heparina, insulina regular, oxacilina, pantoprazol, fenitoína, piperacilina - 

tazobactam, sulfametoxazol-trimetoprima 

Reações adversas: nefrotoxicidade, neurotoxicidade (paralisia respiratória do bloqueio neuromuscular), 

irritabilidade, fraqueza, sonolência, ataxia, parestesia perioral, formigamento das extremidades e turvação da visão 

Interações medicamentosas: bacitracina,  

Monitorização: sintomas neurológicos, sinais de superinfecção, função renal, observar as alterações na frequência 

do intestino 

Observações: 

- Administração intramuscular de rotina não recomendada devido a dor intensa no local da injeção 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Polymyxin B: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 11 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Polymyxin B: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 11 de outubro 

de 2018 

3. Dynamed. Polymyxin B: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 

- 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 11 de outubro de 2018 

4. Lexicomp Polymyxin B: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 11 de outubro de 

2018 

5. POLIMIXINA B. Responsável técnico Dra. Maria Benedita Pereira - CRF - SP 30.378. EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A. 
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PRADAXA® (MAR) 

Princípio ativo: Etexilato de dabigatrana 

Classe terapêutica: anticoagulante, inibidor direto da trombina 

Apresentação: cápsula - 75 miligramas e 110 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Adulto: 

- Fibrilação atrial (FA) não valvular: 150 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia 

*Pacientes com elevado risco de hemorragia, recomenda-se um regime de dose mais baixa alternativa de 

110 miligramas duas vezes ao dia (off-label) 

 

- Intervenção coronária pós - percutânea com colocação de stent e FA não valvular (off-label): 110 miligramas ou 

150 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia, como parte de um regime de múltiplos fármacos antitrombóticos 

apropriado 

 

- Tromboembolismo venoso; trombose venosa profunda e embolia pulmonar, tratamento: 150 miligramas VIA 

ORAL duas vezes ao dia (após 5 - 10 dias de anticoagulação parenteral 

 

Transição entre anticoagulantes: 

 

Transição de outro anticoagulante para dabigatrana: 

 

Heparina de baixo peso molecular ou fondaparinux (dose terapêutica) para dabigatrana: iniciar dabigatrana 

dentro de 2 horas antes da próxima dose programada do anticoagulante parenteral 

 

Infusão contínua de heparina não fracionada para dabigatrana: iniciar a dabigatrana quando a heparinafor 

interrompida (consulte se o TTPaestá acima ou abaixo da faixa - terapêutica) 

 

Transição da varfarina para a dabigatrana: interrompa a varfarina e inicie a dabigatrana quando a RNI for 

menor que 2 

 

Transição de dabigatrana para outro anticoagulante: 

 

Dabigatrana para heparina de baixo peso molecular, fondaparinux ou infusão contínua de heparina não 

fracionada: após a última dose de dabigatrana, aguarde 12 horas (se ClCr ≥30 mililitros por minuto) ou 24 

horas (se ClCr menor que 30 mililitros por minuto) antes de iniciar um anticoagulante parenteral 

 

Dabigatrana para a varfarina: ajustado com base no clearence: 

 

ClCr maior que 50 mililitros por minuto: inicie a varfarina três dias antes de descontinuar a dabigatrana 

 

ClCr 30 - 50 mililitros por minuto: inicie a varfarina dois dias antes de descontinuar a dabigatrana 
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ClCr 15 - 30 mililitros por minuto: inicie a varfarina um dia antes de descontinuar a dabigatrana 

ClCr menor que 15 mililitros por minuto: a dabigatrana não deve ser utilizada 

 

*Uma vez que a dabigatrana contribui para a elevação do RNI, o efeito da varfarina será melhor avaliada 

somente após a dabigatrana ter sido interrompido por ≥2 dias 

 

Ajuste de dose com medicações concomitantes: 

 

Profilaxia de trombose venosa profunda e embolia pulmonar, tratamento: quando uso de qualquer indutor de 

glicoproteína - P, evitar o uso concomitante 

 

Fibrilação atrial não valvular: quando uso de qualquer indutor de glicoproteína - P, evitar o uso concomitante. 

Quando em uso de dronedarona ou cetoconazol (oral) com ClCr 30 - 50 mililitros por minuto, reduzir a dose de 

dabigatrana para 75 miligramas duas vezes ao dia 

Ajuste renal:  

- Trombose venosa profunda e embolia pulmonar, prevenção e tratamento: pacientes com ≤30 mililitros por 

minuto ou recebendo hemodiálise foram excluídos dos estudos clínicos 

- Fibrilação atrial não valvular:  

 

ClCr 30 - 50 mililitros por minuto: nenhum ajuste de dose é necessário a menos que uso concomitante 

dronedarona ou cetoconazol oral (vide acima). Use com cautela quando comprometimento renal moderado 

devido ao risco de exposição aumentada à dabigatrana (a área sob a curva pode ser aumentada três vezes 

mais que o normal), particularmente se idade avançada 

 

ClCr 15 - 30 mililitros por minuto: 75 miligramas duas vezes ao dia 

 

ClCr menor que 15 mililitros por minuto: American College of Chest Physicians contraindica o uso 

 

*Em doentes com doença renal crônica moderada a grave, a redução da dose pode ser considerada, embora a 

segurança e a eficácia desta abordagem não tenham sido estabelecidas. 

Reações adversas: dispepsia, sintomas de gastrite, hemorragia 

Interações medicamentosas: outros anticoagulantes, indutores da glicoproteína - P, uroquinase 

Monitorização: hemograma, função renal 

Observações: 

- A diretriz da Sociedade Internacional sobre Trombose e Hemostasia 2016 sugere evitar o uso de dabigatrana (e 

outros anticoagulantes orais diretos) em pacientes com IMC maior que 40 kg por m2 ou peso maior que 120 kg 

devido à falta de dados clínicos nesta população 

- Não quebre, mastigue ou abra as cápsulas, pois isso levará a um aumento de 75% na absorção e reações 

adversas potencialmente graves 

- Medicamento incluso nos critérios de Beers, não recomendado quando ≥65 anos 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Micromedex. Dabigatran: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 16 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Dabigatran: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 16 de outubro de 

2018 

3. Dynamed. Dabigatran: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 16 de outubro de 2018 

4. PRADAXA®. Dabigatrana. Responsável técnico Dímitra Apostolopoulou – CRF - SP nº 08828.Boehringer Ingelheim do Brasil Quím. e 

Farm. Ltda. 

  



 

667 
 

PRAZIQUANTEL 

Princípio ativo: Praziquantel 

Classe terapêutica: anti - helmíntico 

Apresentação: comprimido - 600 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia: intervalo e duração de dosagem é altamente variável e dependente da condição; para doses de três 

vezes ao dia, sugere - se intervalos de 4 - 6 horas 

 

Pediatria:  

- Esquistossomose (Bilharziasis): 

 

S. japonicum, S. mekongi (criança e adolescente): 20 miligramas por kg por dose VIA ORAL três vezes por dia 

porum dia 

 

S. mansoni, S. haematobium: 

 

Lactente ≥5 meses e criança menor que 4 anos: 40 miligramas por kg por dia VIA ORAL em dose fracionada 

1 - 2 vezes ao diaporum dia 

 

Criança ≥4 anos e adolescente: 20 miligramas por kg por dose VIA ORAL 2 - 3 vezes ao dia 

 

- Neurocisticercose (Taenia solium); estágio de tecido (larvas) (criança e adolescente): 50 miligramas por kg por 

dia VIA ORAL por 15 dias 

 

Adulto: 

- Esquistossomose: 20 miligramas por kg por dose VIA ORAL três vezes ao dia em intervalos de 4 - 6 horas por um 

dia 

 

- Neurocisticercose parenquimatosa (maior que 2 cistos viáveis) (off-label): 50 miligramas por kg por dia VIA ORAL 

em três em dose fracionada (em combinação com albendazol) por 10 - 14 dias; podendo repetir se persistirem 

lesões viáveis em acompanhamento de 6 meses 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: pode ser mais grave em pacientes com uma carga pesada de vermes; tontura, cefaleia, mal 

estar, urticária, distensão abdominal, náusea, febre 

Interações medicamentosas: indutores fortes da CYP3A4,  

Monitorização: função hepática, cultura de urina ou fezes para óvulos (antes de instituir a terapia) 

Observações: 

- Em lactente e crianças jovens que não conseguem engolir comprimidos, os comprimidos podem sertriturados e 

misturados com uma colherada de suco de laranja 

- Os comprimidos podem ser esmagados ou desintegrados e misturados com alimentos semi-sólidos ou líquidos; 

use dentro de 1 hora a mistura; se necessário, podem ser dissolvidos e administrados por sonda nasogástrica 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Praziquantel: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 16 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Praziquantel: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 16 de outubro 

de 2018 

3. Dynamed. Praziquantel: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 

- 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 16 de outubro de 2018 

4. PRAZIQUANTEL. Responsável técnico Rodrigo Fonseca da Silva Ramos - CRF - RJ 10015.Fundação Oswaldo Cruz 
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PRECEDEX® 

Princípio ativo: Cloridrato de dexmedetomidina 

Classe terapêutica: agonista adrenérgico, sedativo 

Apresentação: solução injetável - 100 microgramas por mililitro (2 mililitros) 

Via e formas de administração: ENDOVENOSA 

Posologia:  

 

Neonatal: 

- Sedação em UTI: 

 

Dose de ataque: 0,1 - 0,5 micrograma por kg por dose ENDOVENOSO direto em 10 - 20 minutos (o uso da 

dose de ataque é depende de outros agentes de sedação concomitantes e do nível atual e desejado de sedação 

do paciente) 

 

Dose de manutenção: dose inicial 0,1 - 0,3 micrograma por kg por hora ENDOVENOSO infusão contínua, 

ajustando a dose ao nível desejado de sedação 0,2 - 0,6 micrograma por kg por hora; máx.: 1,5 micrograma 

por kg por hora 

 

Pediatria: 

- Sedação na UTI (lactente, criança e adolescente): 

 

Dose de ataque (opcional): 0,5 - 1 micrograma por kg por dose ENDOVENOSO direto em 10 minutos (o uso 

da dose de ataque é depende de outros agentes de sedação concomitantes e do nível atual e desejado de 

sedação do paciente) 

 

Dose de manutenção: dose inicial 0,2 - 0,5 micrograma por kg por hora ENDOVENOSO infusão contínua, 

ajustando a dose ao nível desejado de sedação0,1 - 0,3 micrograma por kg por hora; máx.: 2,5 microgramas 

por kg por hora 

 

- Sedação por anestesia, procedimentos não invasivos:  

 

Dose de ataque: 0,5 - 2 microgramas por kg por dose ENDOVENOSO diretoem 10 minutos; podendo ser 

repetido se a sedação não for adequada 

 

Dose de manutenção: 0,5 - 1 micrograma por kg por hora ENDOVENOSO infusão contínua 

 

- Sedação pré - anestésica (criança e adolescente): 1 - 2 microgramas por kg INTRANASAL em dose única 30 - 

60 minutos antes da indução da anestesia 

 

Adulto: 

- Sedação na UTI:  

 

Dose de ataque: 1 micrograma por kg ENDOVENOSO direto em 10 minutos, seguido por uma infusão (o uso 

da dose de ataque é depende de outros agentes de sedação concomitantes e do nível atual e desejado de 

sedação do paciente) 

 

Dose de manutenção: 0,2 - 1,5 micrograma por kg por hora ENDOVENOSO infusão contínua, ajustando a 

taxa para o nível desejado de sedação com titulação não mais frequentemente que a cada 30 minutos 
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- Sedação de procedimento:  

 

Dose de ataque: 1 micrograma por kg ENDOVENOSO direto (ou 0,5 micrograma por kg para procedimentos 

menos invasivos [oftálmico]) em 10 minutos 

 

Dose de manutenção: 0,6 micrograma por kg por hora ENDOVENOSO infusão contínua, titulando até 

efeito desejado, dose usual 0,2 - 1 micrograma por kg por hora 

 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Tempo de administração: ENDOVENOSO direto lento (vide acima); ENDOVENOSO infusão contínua em BIC 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição: SF0,9%, SG5%, RL - (C.: 4 microgramas por mililitro)  

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 

 Após diluição: 4 horas 24 horas 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

- Não agitar bruscamente no momento da diluição 

- Administrar assim que diluído e trocar a bolsa a cada 24 horas 

- INTRANASAL: administrar não diluído (100 microgramas por 

mililitro) ou diluir em um pequeno volume de SF0,9% (para um 

volume total de 1 - 1,5 mililitro). Dividir a dose e administrar metade 

em cada narina lentamente com auxílio de uma seringa sem agulha 

para a mucosa nasal, enquanto em posição de decúbito 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: anfotericina B, diazepam 

Reações adversas: hipotensão, bradicardia, hipertensão sistólica e diastólica, taquicardia, agitação, constipação, 

náusea, depressão respiratória, fibrilação atrial, edema periférico 

Interações medicamentosas:  

Monitorização: nível de sedação, frequência cardíaca e respiratória, ECG, pressão arterial, controle da dor 

Observações: 

- Não exceder maior que 5 dias de infusão 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; excretado no leite materno. Sugestão de ordenhar e descartar o leite 

materno por 24 horas após uso da dose da dexmedetomidina 

1. Micromedex. Dexmedetomidine: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 16 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Dexmedetomidine: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 16 de 

outubro de 2018 

3. Dynamed. Dexmedetomidine: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - 

f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 16 de outubro de 2018 

4. PRECEDEX®. Dexmedetomidina. Responsável técnico Edina S. M. Nakamura – CRF - SP nº 9.258.Wyeth Indústria Farmacêutica Ltda. 
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PREDSIM® 

Princípio ativo: Fosfato sódico de prednisolona 

Classe terapêutica: glicocorticoide, anti-inflamatório 

Apresentação: solução oral - 3 miligramas por mililitro (60 mililitros) 

Via e formas de administração: oral 

Posologia: dosagens devem ser com base no peso corporal ideal 

 

Neonatal: 

 - Displasia broncopulmonar, tratamento: dosagem pediátrica para lactente 

 

Pediatria:  

- Displasia broncopulmonar, tratamento (lactente): 2 miligramas por kg por dia VIA ORAL em dose fracionada duas 

vezes ao dia por 5 dias, seguido por 1 miligrama por kg por dia uma vez ao dia por 3 dias, seguido por 1 miligrama 

por kg por dose em dias alternados por 3 doses 

 

- Asma:  

 

Lactente e criança menor que 12 anos: 

 

Exacerbações da asma (atendimento de emergência ou doses hospitalares): 1 - 2 miligramas por kg por dia VIA 

ORAL fracionada em duas doses; máx.: 60 miligramas por dia até que o pico de fluxo expiratório seja de 70% 

do previsto ou melhor 

 

Asma aguda, dose de curta duração: 1 - 2 miligramas por kg por dia VIA ORAL em dose fracionada 1 - 2 vezes 

por dia durante 3 - 10 dias; máx.: 60 miligramas por dia até que os sintomas desapareçam ou o paciente atinja 

um pico de fluxo expiratório de 80% do melhor valor pessoal (pode ser necessário um tratamento mais longo) 

 

Tratamento a longo prazo: 0,25 - 2 miligramas por kg por dia VIA ORAL administrados em dose única pela 

manhã ou em dias alternados, conforme necessário para o controle da asma; máx.: 60 miligramas por dia 

 

Crianças ≥12 anos e adolescente: 

 

Exacerbações da asma (atendimento de emergência ou doses hospitalares): 40 - 80 miligramas por dia VIA 

ORAL em dose fracionada 1 - 2 vezes ao dia até o pico do fluxo expiratório ser de 70% do previsto ou melhor 

 

Asma aguda, dose de curta duração: 40 - 60 miligramas por dia VIA ORAL em dose fracionada 1 - 2 vezes ao 

dia durante 3 - 10 diasaté que os sintomas desapareçam ou o paciente atinja um pico de fluxo expiratório de 

80% do melhor valor pessoal (pode ser necessário um tratamento mais longo) 

 

Tratamento a longo prazo: 7,5 - 60 miligramas VIA ORAL ao dia administrados em dose única de manhã ou em 

dias alternados, conforme necessário para o controle da asma 

 

- Dose anti-inflamatória ou imunossupressora (lactente, criança e adolescente): 0,1 - 2 miligramas por kg por dia 
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VIA ORAL em dose fracionada 1 - 4 vezes ao dia 

 

- Doença de Kawasaki, tratamento (transição de pacientes que recebem corticosteroides ENDOVENOSO em 

combinação com imunoglobulina humana e aspirina) (lactente e criança): 2 miligramas por kg por dia VIA ORAL 

em dose fracionada a cada 8 horas até que o PCR se normalize; máx.: 60 miligramas por dia. Uma vez 

normalizado o PCR, diminua a dose a cada 5 dias, 2 miligramas por kg por dia por 5 dias (máx.: 60 miligramas por 

dia), depois 1 miligrama por kg por dia por 5 dias (máx.: 30 miligramas por dia), depois 0,5 miligramas por kg por 

dia durante 5 dias (máx.: 15 miligramas por dia) e finalmente interromper 

 

- Síndrome nefrótica; sensível a esteroides (criança e adolescente):  

 

Episódio inicial: 2 miligramas por kg por dia ou 60 miligramas por m2 por dia VIA ORAL uma vez ao dia; máx.: 

60 miligramas por dia durante 4 - 6 semanas; em seguida, ajustar para 1,5 miligramas por kg por dose ou 40 

miligramas por m2 por dose em dias alternados uma vez ao dia; máx.: 40 miligramas por dose, sendo a 

duração da terapia com base na resposta do paciente 

 

Recidiva: 2 miligramas por kg por dia ou 60 miligramas por m2 por dia VIA ORAL uma vez ao dia; máx.: 60 

miligramas por dia. Continuar até a remissão completa por pelo menos 3 dias, ajustando para 1,5 miligramas 

por kg por dose ou 40 miligramas por m2 por dose em dias alternados uma vez ao dia; máx.: 40 miligramas por 

dose, sendo a duração recomendada variável commaior duração do tratamento em pacientes que recidivam 

com frequência 

 

Terapêutica de manutenção, frequentemente recidivantes: diminuir a dose anterior para a dose eficaz mais 

baixa, a qual mantém a remissão utilizando um horário alternativo,dose usual 0,1 - 0,5 miligramas por kg por 

dose VIA ORAL em dias alternados 

 

Adulto: 

- Gota, tratamento de crises agudas (off-label): 0,5 miligrama por kg por dia VIA ORAL por 5 – 10 dias ou 30 – 40 

miligramas administrados uma vez ao dia ou em duas doses até melhora dos sintomas 

 

- Exacerbações da asma: 1 miligrama por kg por dia VIA ORAL; máx.: 50 miligramas por dia como uma dose única 

diária geralmente administrada por 5 - 7 dias ou 40 - 80 miligramas por dia em dose única ou dividia emduas 

doses até que o pico de fluxo expiratório seja de 70% do previsto ou melhor 

 

Asma aguda, dose de curta duração: 40 - 60 miligramas por dia VIA ORAL em dose única ou fracionada emduas 

doses por 5 - 10 diasaté que os sintomas desapareçam ou o paciente atinja um pico de fluxo expiratório de 

80% do melhor valor pessoal (pode ser necessário um tratamento mais longo) 

 

Tratamento a longo prazo: 7,5 - 60 miligramas por dia VIA ORAL administrados em dose única de manhã ou 

em dias alternados, conforme necessário para o controle da asma 

 

- Esclerose múltipla: 200 miligramas VIA ORAL por dia durante uma semana seguido por 80 miligramas em dias 

alternados durante um mês 
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- Doença pulmonar obstrutiva crônica (exacerbação aguda) (off-label): 40 miligramas VIA ORAL por dia durante 5 - 

7 dias 

 

- Insuficiência adrenal primária, crônica (reposição fisiológica) (off-label; alternativa à terapia preferida): 3 - 5 

miligramas VIA ORAL ao dia em dose fracionada 1 - 2 vezes ao dia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste; necessário dose suplementar quando hemodiálise intermitente (7 - 

17,5% dialisável) 

*sem necessidade de dose suplementar quando diálise peritoneal 

Reações adversas: supressão adrenal, imunossupressão, distúrbios psiquiátricos, síndrome de cushing, 

osteoporose, hipertensão, retenção de líquidos, hiperglicemia 

Interações medicamentosas: desmopressina,  

Monitorização: glicemia, eletrólitos, pressão arterial, hemoglobina, crescimento (pediatria), potássio e cálcio 

sérico, peso, pressão intraocular ( maior que 6 semanas de terapia) 

Observações: 

- Administrar preferencialmente pela manhã, quando dose única 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Prednisolone: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 16 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Prednisolone: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 16 de outubro 

de 2018 

3. Dynamed. Prednisolone: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 

- 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 16 de outubro de 2018 

4. PREDSIM®. Prednisolona. Responsável técnico Luciana Lopes da Costa CRF - GO nº 2.757.Brainfarma Indústria Química e 

Farmacêutica S.A. 
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PRIMACOR® (MAR) 

Princípio ativo: Lactato de milrinona 

Classe terapêutica: inibidor da enzima fosfodiesterase, inotrópico 

Apresentação: solução injetável - 1 miligrama por mililitro (10 mililitros) 

Via e formas de administração: ENDOVENOSO 

Posologia:  
 
Neonatal: 

- Suporte hemodinâmico (a dose deve ser individualizada e ajustada até efeito desejado devido à variabilidade 

interpaciente na depuração de milrinona, com ou sem síndrome de baixo débito cardíaco ou lesão renal aguda): 

0,25 - 0,75 micrograma por kg por minuto ENDOVENOSO infusão contínua 

 

- Síndrome de baixo débito cardíaco após cirurgia corretiva de cardiopatia congênita, prevenção: dose de ataque 

de 25 ou 75 microgramas por kg ENDOVENOSO direto em 60 minutos seguida de 0,25 ou 0,75 micrograma 

por kg por minuto ENDOVENOSO infusão contínua 

 

- Hipertensão pulmonar persistente do recém - nascido, tratamento adjunto para pacientes com resposta 

insuficiente ao óxido nítrico (administrar em combinação com óxido nítrico): dose inicial 0,3 - 0,5 micrograma por 

kg por minuto ENDOVENOSO infusão contínua, titulando conforme necessário; máx.: 1 micrograma por kg 

por minuto 

 

Pediatria: 

- Suporte hemodinâmico (a dose deve ser individualizada e ajustada até efeito desejado devido à variabilidade 

interpaciente na depuração de milrinona, com ou sem síndrome de baixo débito cardíaco ou lesão renal aguda) 

(lactente, criança e adolescente: dose de ataque (opcional) 50 microgramas por kg ENDOVENOSO direto em 10 

- 60 minutos, seguida de 0,25 - 0,75 micrograma por kg por minuto ENDOVENOSO infusão contínua 

 

- Síndrome de baixo débito cardíaco após cirurgia corretiva de cardiopatia congênita, prevenção (lactente 

ecriança): dose de ataque 25 ou 75 microgramas por kg ENDOVENOSO direto em 60 minutos seguida 0,25 ou 

0,75 micrograma por kg por minuto ENDOVENOSO infusão contínua 

 

Adulto: 

- Suporte inotrópico na insuficiência cardíaca: dose de ataque (opcional) 50 microgramas por kg ENDOVENOSO 

direto em 10 minutos seguido de uma dose de manutenção titulada de acordo com os parâmetros clínicos e 

hemodinâmicos de resposta, dose de manutenção 0,375 - 0,75 micrograma por kg por minuto ENDOVENOSO 

infusão contínua 

 

- Ponte para transplante cardíaco (off-label): 0,1 - 0,75 micrograma por kg por minuto ENDOVENOSO infusão 

contínua, titulandoaté otimizaçãoda condição clínica 

 

- Choque cardiogênico (off-label): 0,125 - 0,75 micrograma por kg por minuto ENDOVENOSO infusão 

contínua 

 

- Suporte inotrópico pós - operatório em receptores de transplante cardíaco (off-label): 0,375 - 0,75 micrograma 

por kg por minuto; usar a menor dose efetiva e desmamar conforme tolerado nos primeiros 3 - 5 dias 
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- Vasoespasmo cerebral associado à hemorragia subaracnóidea: 0,1-0,2 miligramas por kg ENDOVENOSO direto 

seguido por INFUSÃO CONTÍNUA 0,75 microgramas por kg por minuto; se nenhuma melhora observada, 

aumentar para 1,25 microgramas por kg por minuto (iniciar norepinefrina para manutenção de PAM > 90 

mmHg).  

 

*Se não houve recidiva dos sintomas após 72 horas, diminuir a infusão em 0,25 microgramas por 

kg por minuto a cada 24 ou 48 horas até a descontinuação. Se deterioração ocorrer, o protocolo 

deve ser reiniciado e o processo de desmame instituído em um ritmo mais lento 

Ajuste renal:  

- ClCr 50 mililitros por minuto por 1,73 m²: 0,43 micrograma por kg por minuto 

- ClCr 40 mililitros por minuto por 1,73 m²: 0,38 micrograma por kg por minuto 

- ClCr 30 mililitros por minuto por 1,73 m²: 0,33 micrograma por kg por minuto 

- ClCr 20 mililitros por minuto por 1,73 m²: 0,28 micrograma por kg por minuto 

- ClCr 10 mililitros por minuto por 1,73 m²: 0,23 micrograma por kg por minuto 

- ClCr 5 mililitros por minuto por 1,73 m²: 0,2 micrograma por kg por minuto 

Tempo de administração: ENDOVENOSO direto (não diluído ou diluído) lento maior que 10 minutos; 

ENDOVENOSO infusão contínua em BIC 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 
 
Diluição: SF0,9%, SF0,45%, SG5% - (C.: 200-400 microgramas 

por mililitro) 
 
RL- (C.: 400 microgramas por mililitro) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  
(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  
(2 - 8ºC) 

Após reconstituição:  -   -  

 Após diluição: 72 horas  -  

Recomendações específicas para o 
preparo e armazenamento: 

 - Administrar em acesso calibroso, preferencialmente em acesso 

central (administração em artéria umbilical não é indicada) 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: furosemida, imipenem, procainamida 

Reações adversas: arritmia ventricular, arritmia supraventricular, hipotensão (associada a velocididade de 

infusão), flebite 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 
Monitorização: pressão arterial, frequência cardíaca, ECG, plaquetas, eletrólitos (potássio e magnésio), função 

renal, balanço hídrico, local de infusão 

Observações: 

- PRIMACOR® contém açúcar (47 miligramas por mililitro de glicose anidra) 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Micromedex. Milrinone: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 17 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Milrinone: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 17 de outubro de 

2018 

3. Dynamed. Milrinone: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc-v-sessmgsr03. Acesso em: 17 de outubro de 2018 

4. PRIMACOR®. Milrinona. Responsável técnico Silvia Regina Brollo CRF - SP9.815.Sanofi - Aventis Farmacêutica Ltda. 

5. LANNES, Marcelo ET. AL. Milrinone and Homeostasis to Treat Cerebral Vasospasm Associated with Subarachnoid Hemorrhage: The 

Montreal Neurological Hospital Protocol. Neurocrit Care, vol. 16, pág. 354–362, 2012 
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PRIMAQUINA 

Princípio ativo: Difosfato de primaquina 

Classe terapêutica: antimalárico 

Apresentação: comprimido - 5 miligramas e 15 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia: Dosagem expressa em miligramas de primaquina base 

 

Pediatria:  

- Malária:  

 

Tratamento ou prevenção de recaída da malária por P. vivax (lactente, criança e adolescente): 0,5 miligrama por 

kg VIA ORAL uma vez ao dia por 14 dias; máx.: 30 miligramas por dose 

 

Tratamento da malária não complicada (P. vivax e P. ovale) (lactente, criança e adolescente): 0,5 miligrama por kg 

VIA ORAL uma vez por dia durante 14 dias com cloroquina ou hidroxicloroquina; máx.: 30 miligramas por dose ou: 

 
 

Prevenção da malária (principalmente P. vivax): 

 

HIV – negativo (lactente, criança e adolescente): 0,5 miligrama por kg VIA ORAL uma vez ao dia; máx.: 30 

miligramas por dose; inicie 1 - 2 dias antes da viagem e continue uma vez por dia enquanto estiver na área 

com risco de malária, e durante 7 dias após a partida da área endêmica 

 

HIV–positivo: 

 

Profilaxia primária (lactente e criança): 0,6 miligrama por kg VIA ORAL uma vez ao dia; máx.: 30 

miligramas por dose; inicie 1 dia antes da viagem e continue uma vez por dia enquanto estiver na área com 

risco de malária, e por 3 - 7 dias após a partida da área endêmica 

Idade 
/peso 

Número de comprimidos por medicamento por dia 

1º dia 2º dia 3º dia 4 - 7º dia 

Cloroquina 
Primaquina 5 
miligramas 

Cloroquina 
Primaquina 5 
miligramas 

Cloroquina 
Primaquina 

5 miligramas 
Primaquina 

4 - 8 anos 

15 - 24 

kg 

1 2 1 2 1 2 2 

9 - 11 

anos 

25 - 34 

kg 

2 1 2 1 2 1 1 

12 - 14 

anos 

35 - 49 

anos 

3 2 2 2 2 2 1 

≥15 anos 

≥50 kg 
4 2 3 2 3 2 2 

 - Sempre dar preferência ao peso para a escolha da dose 

 - Se o paciente tiver mais de 70 kg, ajustar a dose de adulto 
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Profilaxia secundária e terapia antirrelapso (lactente, criança e adolescente): 0,5 miligrama por kg VIA ORAL 

uma vez ao dia por 14 dias após a saída da área endêmica de malária; máx.: 30 miligramas por dose 

 

- Pneumonia por Pneumocystis jirovecii (HIV - positivo): 

 

Lactente e criança: 0,3 miligrama por kg VIA ORAL uma vez por dia durante 21 dias em combinação com 

clindamicina; máx.: 30 miligramas por dose 

 

Adolescente: 30 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia por 21 dias em combinação com clindamicina 

 

Adulto: 

- Malária: 

 

Tratamento ou prevenção de recidiva da malária por P. vivax: 15 miligramas VIA ORAL uma vez por dia em 

combinação com cloroquina durante 14 dias; máx.: 15 miligramas por dia 

 

Tratamento da malária não complicada por P. vivax e P. ovale (off-label): 30 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 

por 14 dias com cloroquina ou hidroxicloroquina; regime alternativo para ligeira deficiência de Glicose 6 fosfato 

Desidrogenase ou como alternativa ao regime diário seria 45 miligramas uma vez por semana durante 8 semanas 

 

Faixa de 

peso (kg) 

Dose total de primaquina 

(miligramas) 

Tempo de administração (dias) 

Esquema longo (15 

miligramas por dia) 

Esquema curto (30 

miligramas por dia) 

70 - 79 240 16 8 

80 - 89 272 18 9 

90 - 99 304 20 10 

100 - 109 336 22 11 

110 - 120 368 24 12 

 

 

Quimioprofilaxia (off-label): 30 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia; comece 1 - 2 dias antes da viagem e 

continue por 7 dias após a partida da área endémica 

 

Terapêutica antirrelapso presumida para malária por P. vivax e P. ovale (off-label): 30 miligramas VIA ORAL uma 

vez por dia durante 14 dias após o abandono da área endémica 

 

- Tratamento da pneumonia por Pneumocystis jirovecii (HIV - positivo) (alternativa à terapia preferencial) (off-

label): 30 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia por 21 dias (em combinação com clindamicina) 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: dor abdominal, náusea, anaemia hemolíticia, leucopenia, metaglobinemia 

Interações medicamentosas: hidroxiclororquina, agentes com alto risco de prolongamento do intervalo QT 

Monitorização: hemograma, verificação visual da cor da urina, glicemia; rastrear deficiência de Glicose 6 fosfato 

Desidrogenase (antes de iniciar o tratamento; contraindicação) 
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Observações: 

- Administrar com as refeições para diminuir os efeitos adversos gastrointestinais; se apresentar vômito dentro de 

30 minutos apósa administração, deve - se repetir a dose 

- O medicamento possui um gosto amargo 

- Contraindicação: deficiência grave de Glicose 6 fosfato Desidrogenase, gravidez, pacientes com doença aguda 

que tenham tendência a desenvolver granulocitopenia (artrite reumatoide de lúpus eritematoso sistêmico), uso 

concomitante com outros medicamentos que causam anemia hemolítica ou supressão da medula óssea mielóide, 

uso concomitante ou uso recente de quinacrina 

- Todos os medicamentos devem ser administrados em dose única diária 

- Administrar os medicamentos preferencialmente durante as refeições 

- Se surgir icterícia, suspender a primaquina 

- Risco potencial na gravidez (categoria D) 

- Uso criterioso durante a amamentação; observar hemólise e icterícia, especialmente em recém nascidos pré-

termo e em menores de um mês 

1. Micromedex. Primaquine: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 16 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Primaquine: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 16 de outubro de 

2018 

3. Dynamed. Primaquine: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 16 de outubro de 2018 

4. PRIMAQUINA. Responsável técnico Rodrigo Fonseca da Silva Ramos - CRF - RJ 10015.Fundação Oswaldo Cruz. 
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PROCTYL® 

Princípio ativo: Policresuleno mais cloridrato de cinchocaína 

Classe terapêutica: anti - hemorroidarios topicos 

Apresentação:  

 PROCTYL®: supositório - 100 miligramas mais 27 miligramas 

 PROCTYL®: pomada - 50 miligramas por grama mais 10 miligramas por grama (3 gramas) mais aplicadores 

Via e formas de administração: retal 

Posologia:  

 

Adulto: 

- Tratamento de hemorroidas, acompanhadas de inflamação e hemorragia; fissuras, prurido e eczemas anais 

provocados por afecções anorretais; curativo após cirurgias proctológicas:  

 

Afecções externas (pomada): aplicar todo o conteúdo da bisnaga na área afetada, massageando o local, duas ou 

três vezes ao dia, até melhora dos sintomas. Continuar o tratamento com uma aplicação ao dia, de preferência ao 

deitar, até o completo desaparecimento dos sintomas ou das lesões inflamatórias, ou de acordo com a 

recomendação médica 

 

Afecções internas (pomada ou supositório): aplicação profunda de pomada ou introdução de um supositório, após 

evacuação prévia, duas ou três vezes ao dia, até a melhora dos sintomas. Continuar o tratamento com uma 

aplicação da pomada ou de um supositório ao dia, de preferência ao deitar, até o completo desaparecimento dos 

sintomas ou das lesões inflamatórias, ou de acordo com a recomendação médica 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: ardência e prurido locais 

Interações medicamentosas:  

Monitorização: evolução do quadro 

Observações: 

- Modo de uso: 

Proctyl® pomada de bisnaga com 3 grama: retirar a tampa da bisnaga de 3 gramas e fixar o aplicador, 

introduzindo - o a seguir delicadamente no ânus. Por meio de leve pressão, aplicar todo o conteúdo da bisnaga 

de 3 gramas no local. A seguir, retirá - lo do ânus e descartar a bisnaga juntamente com seu aplicador 

Proctyl® supositório: retirar do invólucro e introduzir inteiramente no ânus pela ponta arredondada 

- Proctyl® supositório deve ser utilizado inteiro e não deve ser fracionadas ou cortado 

- Para não comprometer a qualidade do produto, evite dobrar a bisnaga 

- Risco potencial na gravidez (categoria D) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. PROCTYL®. Policresuleno e cloridrato de cinchocaína. Responsável técnico RCarla A. Inpossinato CRF - SP nº 38.535.Takeda Pharma 

Ltda. 
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PROFENID® 

Princípio ativo: Cetoprofeno 

Classe terapêutica: anti-inflamatório não esteroide, analgésico e antitérmico 

Apresentação:  

PROFENID® ENTÉRICO: comprimido revestido de liberação retardada - 100 miligramas 

PROFENID®: cápsula - 50 miligramas 

PROFENID® INTRAMUSCULAR : solução injetável - 50 miligramas por mililitro (2 mililitros) 

PROFENID® IV: pó liofilizado para solução injetável - 100 miligramas 

Via e formas de administração:  

PROFENID® ENTÉRICO e PROFENID®: oral 

PROFENID® INTRAMUSCULAR : intramuscular 

PROFENID® IV: ENDOVENOSO 

Posologia: doses mais baixas devem ser consideradas em pacientes pequenos ou debilitados; o tratamento deve 

ser mantido com a menor dose eficaz possível 

 

Adolescente ≥ 15 anos e adulto: 

- Espondilite anquilosante (off-label) (revestimento entérico): 100 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia 

 

- Artrite reumatóide ou osteoartrite por efeito anti-inflamatório: 

 

Liberação imediata: 100 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia ou 50 miligramas três vezes ao dia; máx.: 

300 miligramas por dia 

 

Revestimento entérico: 200 miligramas VIA ORAL em dose fracionada 1 - 2 vezes ao dia; máx.: 300 

miligramas por dia (em casos severos ou se uma resposta satisfatória não pode ser obtida com doses menores, 

pode-se aumentar a posologia, 100 miligramas 3 vezes ao dia) 

 

Intramuscular: 100 miligramas INTRAMUSCULAR 2 - 3 vezes ao dia; máx.: 300 miligramas 

 

ENDOVENOSO: 100 - 300 miligramas ENDOVENOSO uma vez ao dia; máx.: 300 miligramas (a duração do 

tratamento em casos de crises de cólica renal deve ser de no máximo 48 horas) 

 

- Dismenorreia, dor (liberação imediata): 25 - 50 miligramas VIA ORAL a cada 6 - 8 horas; máx.: 300 miligramas 

por dia 

Ajuste renal:  

- TFG 30 a menor que 60 mililitros por minuto por 1,73 m²: suspender temporariamente em pacientes com doença 

intercorrente que aumente o risco de lesão renal aguda. Terapia prolongada não é recomendada 

 

- TFG menor que 30 mililitros por minuto por 1,73 m²: evite o uso 

Tempo de administração: ENDOVENOSO infusão em 20 minutos 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: SF0,9% - 5 mililitros 

 

Diluição: SG5%, SF0,9% - 100 - 150 mililitros 
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Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 

 Após diluição: - - 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

- PROFENID® INTRAMUSCULAR : depois de aberto, este 

medicamento deve ser utilizado imediatamente 

- PROFENID® INTRAMUSCULAR deve ser aplicado lentamente e 

profundamente no quadrante superior externo da nádega e não deve 

ser misturado com outros medicamentos na mesma seringa. É 

importante aspirar antes de injetar para assegurar que a ponta da 

agulha não esteja em um vaso sanguíneo 

- PROFENID® ENDOVENOSO : depois de aberto e reconstituído, deve 

ser utilizado imediatamente 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: não administrar em concomitante a outros medicamentos 

Reações adversas: dispepsia, náusea, dor abdominal, vômito 

Interações medicamentosas: anti-inflamatórios não esteroides COX - seletivo,  

Monitorização: hemograma, ganho de peso, edema, perda de sangue oculto, função hepática, função renal, 

pressão sanguínea, exames oftálmicos periódicos em pacientes em terapia prolongada 

Observações: 

- O cetoprofeno é contraindicado no contexto de cirurgia de revascularização do miocárdio, pacientes com 

insuficiência cardíaca, hepática ou renal severas, pacientes com histórico de reações de hipersensibilidade ao 

cetoprofeno, ao ácido acetilsalicílico ou a outros AINEs e por pacientes com úlcera péptica por hemorrágica, ou com 

histórico 

- Os AINE causam um risco aumentado de eventos trombóticos cardiovasculares graves, incluindo infarto do 

miocárdio e acidente vascular cerebral, que podem ser fatais. Este risco pode ocorrer precocemente no tratamento 

e pode aumentar com a duração do uso 

- O comprimido com revestimento entérico e as formulações de liberação prolongada não são recomendados para o 

tratamento da dor aguda 

- Medicamento incluso nos critérios de Beers, não recomendado quando ≥65 anos 

- PROFENID® ENTÉRICO contém açúcar (42 miligramas por comprimido de sacarose e 20 miligramas por 

comprimido de dextrina) 

- Risco potencial na gravidez (categoria C): 1º e 2º trimestre gestacional 

- Risco potencial na gravidez (categoria D): 3º trimestre gestacional 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Ketoprofen: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 17 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Ketoprofen: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 17 de outubro de 

2018 

3. Dynamed. Ketoprofen: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 17 de outubro de 2018 

4. PROFENID®. Cetoprofeno. Responsável técnico Silvia Regina Brollo CRF - SP9.815.Sanofi - Aventis Farmacêutica Ltda. 
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PROLOPA® 

Princípio ativo: Levodopa mais cloridrato de benserazida 

Classe terapêutica: agonista dopaminérgico por anti - parkinsoniano 

Apresentação:  

PROLOPA®: comprimido simples - 200 miligramas mais 50 miligramas 

PROLOPA® DISPERSÍVEL: comprimido para suspensão - 100 miligramas mais 25 miligramas 

PROLOPA® HBS: cápsula de liberação prolongada - 100 miligramas mais 25 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia: a posologia deve ser introduzida gradualmente, individualizada e continuada por 3 - 6 semanas antes 

de avaliar o benefício 

 

Adulto a partir de 25 anos: 

- Doença de Parkinson:  

 

Pacientes que faziam uso da levodopa:  

 

1) Descontinuar a levodopa ≥12 horas antes do início da terapêutica com a PROLOPA® 

2) Iniciar com 15% da dose anterior de levodopa 

3)Após a dose de manutenção de PROLOPA® for estabelecida, diminua lentamente a dose de levodopa em 50 

miligramas por mês durante alguns meses até se atingir uma dose de manutenção sem discinesias 

 

*A dose diária total de levodopa durante o primeiro ano de tratamento com PROLOPA® não deve exceder 

1.000 - 1.200 miligramas por dia. Após 1 ano de tratamento, a dose diária máxima recomendada de 

levodopa é de 600 miligramas por dia 

 

Pacientes SEM em terapia atual com levodopa: 

 

Iniciar levodopa 100 miligramas mais benserazida 25 miligramas1 - 2 vezes ao dia, aumentando a dose com 

levodopa 100 miligramas mais benserazida 25 miligramas a cada 3 - 4 dias ou mais lentamente 

(semanalmente) se houver problemas de tolerância até o efeito terapêutico adequado sem discinesias. Reduza 

a frequência dos ajustes da dose a cada 2 - 4 semanas, à medida que os limites superiores de dosagem são 

alcançados 

 

Dose usual de manutenção: levodopa 400 - 800 miligramas mais benserazida 100 - 200 miligramas VIA ORAL 

em dose fracionada 4 - 6 vezes ao dia.Após a dose de manutenção for estabelecida, diminua lentamente a dose 

de levodopa em 50 miligramas por mês durante alguns meses até que seja atingida uma dose de manutenção 

sem discinesias 

 

*A dose diária total de levodopa durante o primeiro ano de tratamento com PROLOPA® não deve exceder 

1.000 - 1.200 miligramas por dia. Após 1 ano de tratamento, a dose diária máxima recomendada de 

levodopa é de 600 miligramas por dia 

Ajuste renal: uso contraindicado quando doença renal descompensada  

Reações adversas: síndrome das pernas inquietas, agitação, ansiedade, desorientação, alucinação, sonolência, 
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comportamento compulsivo, trombocitopenia, pancitopenia, leucopenia, anemia hemolítica, agranulocitose, 

melanoma malígno 

Interações medicamentosas:  

Monitorização: avaliação regular da função cardiovascular, hepática, hematopoiética e renal com início e durante 

a estabilização da dose, em seguida periodicamente com terapia prolongada, glicemia, sintomas de psicose e 

distonia 

Observações: 

- Levodopa 200 miligramas mais benserazida 50 miligramas deve ser utilizado apenas quando a terapêutica de 

manutenção é atingida; levodopa 50 miligramas mais benserazida 12,5 miligramas deve ser utilizado para 

minimizar os efeitos adversos ao ajustar a dose 

- Pacientes com distonia: redução da dose de levodopa é recomendada ou considerar o ajuste da frequência de 

dosagem. As distonias podem aparecer mais precocemente na terapêutica com levodopa por benserazida do que 

com a levodopa isoladamente 

- Interrupção da terapia: após uma interrupção prolongada da terapia, reinicie com uma dose reduzida e ajuste 

gradualmente. Se interrupção breve, reiniciar a terapia na dose anterior quando o paciente for capaz de retomar o 

tratamento 

- Dietas ricas em proteínas têm o potencial de prejudicar a absorção da levodopa, devido competição com certos 

aminoácidos para o transporte através da parede intestinal ou através da barreira hematoencefálica. Evitar dietas 

ricas em proteínas 

- Os alimentos reduzem a extensão da absorção da levodopa em 15% e o pico das concentrações plasmáticas em 

30%, administrar com ou imediatamente após as refeições 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há relato de efeito adverso no lactente. Pode inibir a lactação; evitar 

se possível 

1. Micromedex. Levodopa and benserazide: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 17 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Levodopa and benserazide: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 

17 de outubro de 2018 

3. PROLOPA®. Levodopa e benserazida. Responsável técnico Tatiana Tsiomis Díaz – CRF - RJ nº 6942.Produtos Roche Químicos e 

Farmacêuticos S.A. 
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PROPILTIOURACILA 

Princípio ativo: Propiltiouracila 

Classe terapêutica: antitireoidiano 

Apresentação: comprimido - 100 miligramas 

 Via e formas de administração: oral 

Posologia: limitar para pacientes que não toleram o metimazol e nos quais a terapia com iodo radioativo ou a 

cirurgia não são tratamentos apropriados para o controle do hipertireoidismo 

 

Neonatal: 

 - Hipertireoidismo (inclusive nascido de mães com doença de Graves): 5 - 10 miligramas por kg por dia VIA ORAL 

em dose fracionada a cada 8 horas; iniciando com dosesmenores e ajustar a cada poucos dias para manter T3 

total, T4 livre e TSH na faixa normal. A duração usual da terapia é de 2 - 3 meses 

 

Pediatria: 

 - Hipertireoidismo (criança ≥6 anos e adolescente):  

 

Dose inicial: 150 miligramas por m2 por dia 

 

6 - 10 anos: 50 - 150 miligramas por dia VIA ORAL doses fracionadas a cada 8 horas 

≥10 anos: 150 - 300 miligramas por dia VIA ORAL em dose fracionada a cada 8 horas 

 

Dose de manutenção (eutireoidiana): deve ser individualizada com base na resposta do paciente, sendo 

usualmente 50 miligramas duas vezes ao dia 

 

Adulto: 

 - Hipertiroidismo: dose inicial 300 miligramas VIA ORAL em dose fracionada a cada 8 horas; sendo 400 miligramas 

VIA ORAL em dose fracionada três vezes ao dia em pacientes com hipertireoidismo grave ou bócios muito grande e 

ocasionalmente haverá necessidade de 600 - 900 miligramas por dia; dose usualde manutenção 100 - 150 

miligramas VIA ORAL em dose fracionada três vezes ao dia (igualmente fracionadas ) 

 

 - Hipertireoidismo associado à doença de Graves (off-label): dose inicial 50 - 150 miligramas VIA ORAL 

(dependendo da gravidade) três vezes ao dia para restaurar o eutireoidismo, à medida que melhora clínica for 

observada, reduzir a dose para manutenção 50 miligramas 2 - 3 vezes ao dia por um período total de 12 - 18 

meses e interromper se pesquisa de testes de função tireoidiana permanecerem nor mais nesse período 

 

 - Crise tireotóxica por tempestade tireoidiana (off-label): dose de ataque 500 - 1.000 miligramas VIA ORAL, 

seguida por 250 miligramas a cada quatro horas. À medida que a tireotoxicose mel hora, recomenda-se uma 

redução gradual da dose para uma dose dentro das faixas de manutenção padrão 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: reação de hipersensibilidade, vasculite, agranulocitose, anemia aplástica, hepatotoxicidade, 

disfunção hepática, nefrite 

Interações medicamentosas: dipirona, Iodeto de Sódio I131 

 Monitorização: hemograma, função hepática, função tireoidiana (TSH, T3, T4), tempo de protrombina, RNI 
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*T3 elevado pode ser o único indicador de tratamento inadequado e TSH elevado indica tratamento antitireoidiano 

excessivo 

Observações: 

 - Interrompa a terapêutica se as transaminases atingirem 2 - 3 vezes o nível sérico basal e não se resolver no 

prazo de uma semana após o teste de repetição 

 - Administre no mesmo horário em relação às refeições diárias, sempre com as refeições ou sempre entre as 

refeições 

 - Utilizar luvas limples no momento da administração 

 - Grave lesão hepática e insuficiência hepática aguda (alguns fatais) foram relatados e incluíram casos que 

requerem transplante hepático em pacientes adultos e pediátricos, incluindo mulheres grávidas 

 - Risco potencial na gravidez (categoria D/C): devido ao risco de anormalidades fetais associadas ao metimazol, o 

propiltiouracil pode ser o tratamento de escolha quando um antitireoidiano é indicado durante ou um pouco antes 

do primeiro trimestre da gravidez 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Micromedex. Propylthiouracil: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 17 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Propylthiouracil: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 17 de 

outubro de 2018 

3. Dynamed. Propylthiouracil: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - 

f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 17 de outubro de 2018 

4. PROPILRACIL®. Propiltiouracila. Responsável técnico Dr. Dante Alario Jr. CRF - SP 5143.BIOLAB SANUS Farmacêutica Ltda. 
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PROPOFOL 

Princípio ativo: Propofol 

Classe terapêutica: anestésico geral 

Apresentação:  

DIPRIVAN®: emulsão para injeção ENDOVENOSA 1% e 2% - 10 miligramas por mililitro (20 mililitros) e 20 

miligramas por mililitro (50 mililitros) 

 

DIPRIVAN® PFS: seringa pronta para uso contendo emulsão injetável 1% - 10 miligramas por mililitro (50 

mililitros) 

 

LIPURO®: emulsão para injeção ENDOVENOSA 1% - 10 miligramas por mililitro (50 mililitros e 100 mililitros) 

 

PROPOVAN®: emulsão para injeção ENDOVENOSA 1% - 10 miligramas por mililitro (10 mililitros) 

Via e formas de administração: ENDOVENOSA 

Posologia:  

 

Neonatal: 

- Intubação endotraqueal: 1 - 2,5 miligramas por kg ENDOVENOSO bolus em 60 segundos 

 

Pediatria: 

- Anestesia geral  

 

Indução(criança ≥3 anos e adolescente ≤16 anos), ASA - PS 1 ou 2: 2,5 - 3,5 miligramas por kg 

ENDOVENOSO bolus em 20 - 30 segundos (utilizar doses menores quando ASA - PS 3 ou 4) 

 

Manutenção da anestesia geral (lactente ≥2 meses, criança e adolescente), ASA - PS 1 ou 2: dose inicial 

200 - 300 microgramas por kg por minuto, dose usual125 - 300 microgramas por kg por minuto 

ENDOVENOSO infusão contínua (7,5 - 18 miligramas por kg por hora) 

 

- Sedação para procedimento (lactente, criança e adolescente): 

 

Método de repetição de bolus: dose usual 1 - 2 miligramas por kg ENDOVENOSO bolus, seguido por 0,5 

miligramas por kg ENDOVENOSO bolus a cada 3 - 5 minutos 

 

 ENDOVENOSO bolus seguido por infusão contínua: dose inicial 1 - 2 miligramas por kg ENDOVENOSO 

bolus, seguido por 1 - 9 miligramas por kg por hora ENDOVENOSO infusão contínua, com adicional de 

0,5 - 2 miligramas por kg ENDOVENOSO bolus conforme necessário 

 

- Propofol em concomitante com cetamina: 0,5 - 0,75 miligrama por kg ENDOVENOSO bolus 

 

Adulto: aumentar a dose em pacientes com alcoolismo crônico; diminuir a dose com pacientes com intoxicação 

alcoólica aguda 
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- Anestesia geral 

Indução: 

ASA - PS 1 ou 2, menor que 55 anos: 2 - 2,5 miligramas por kg ENDOVENOSO bolus 

(aproximadamente 40 miligramas a cada 10 segundos) 

 

ASA - PS 3 ou 4, ≥55 anos: 1 - 1,5 miligrama por kg ENDOVENOSO bolus (aproximadamente 20 

miligramas a cada 10 segundos) 

 

Manutenção: 

ASA - PS 1 ou 2, menor que 55 anos: Dose inicial 100 - 200 microgramas por kg por minuto 

ENDOVENOSO infusão contínua (6 - 12 miligramas por kg por hora) em 10 - 15 minutos, dose 

usual 50 - 100 microgramas por kg por minuto; conforme necessário incrementar com bolus 25 - 

50 miligramas ENDOVENOSO bolus 

 

ASA - PS 3 ou 4, ≥55 anos: 50 - 100 microgramas por kg por minuto ENDOVENOSO infusão 

contínua 

 

- Sedação em pacientes em ventilação mecânica: dose inicial 5 microgramas por kg por minuto ENDOVENOSO 

infusão contínua de manutenção, aumentando 5 - 10 microgramas por kg por minuto a cada 5 - 10 minutos 

até sedação alcançada; dose usual 5 - 50 microgramas por kg por minuto 

*ASP - PS 3 ou 4, ≥55 anos: administrar 80% da dose usual; reduzir após sedação adequada estabelecida e 

ajustar segundo resposta 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Tempo de administração:  

 

Pediatria:  

- ENDOVENOSO direto em 20 - 30 segundos 

- ENDOVENOSO infusão contínua em bureta ou BIC, 

administrar numa concentração de 2 - 10 miligramas 

por mililitro na dose prescrita 

 

 

Adulto: 

- ENDOVENOSO direto lento (não exceder 10 miligramas 

por mililitro) 

- ENDOVENOSO infusão 

- ENDOVENOSO infusão contínua em BIC 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição: SG5% - (não exercer a proporção de 1:5, C. máx.: 2 

miligramas por mililitro) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 

 Após diluição: 6 horas* - 

*Quando adminsitrado não diluído, sua estabilidade é de 12 horas 

Recomendações 

específicas para o preparo 

e armazenamento: 

- A emulsão diluída é mais estável em vidro (estabilidade em plástico: 95% 

de potência após 2 horas) 

- Agitar a emulsão antes do uso 

- Não administrar via filtro com tamanho de poro menor que 5 micron 
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- Não administrar se observado separação de fases da emulsão 

- Conservar a temperatura ambiente 

- Lavar o acesso com SG5% a cada troca ou após finalização do 

procedimento 

- Apesar de compatível com SF0,9% para administração em Y, a solução 

não pode ser utilizada como diluente 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: amicacina, anfotericina B convencional, cloreto de cálcio, ciprofloxacino, 

cisatracúrio, diazepam, doxorubicina, gentamicina, levofloxacino, metilprednisolona, metotrexato, metoclopramida, 

metronidazol, nimodipino, fenitoína, verapamil 

Reações adversas: hipotensão, dor em local de infusão, movimentos musculares involuntários, reação de 

hipersensibilidade, alterações do intervalo QT, hipertrigliceridemia, apneia, náusea e vômito 

Interações medicamentosas: talidomida 

Monitorização: pressão arterial, saturação de oxigênio, monitoramento cardíaco, gasometria arterial (infusão 

prolongada), zinco sérico (predisposição a deficiência) 

Observações: 

- A dosagem deve ser individualizada com base no peso corporal total e titulada para o efeito clínico desejado; 

aguarde pelo menos 3 - 5 minutos entre os ajustes de dosagem para avaliar clinicamente os efeitos dos 

medicamentos  

- Doses menores são necessárias quando administradas com opióides 

- Para reduzir a dor associada à administração, administrar em acessocalibrosoem antebraço ou da fossa 

antecubital, administrar 1 mililitro de solução de cloridrato de lidocaína a 1% 30 - 120 segundos antes da 

administração de propofol ouadicionar lidocaína diretamente a solução do propofol imediatamente antes da 

administração, numa quantidade que não exceda 20 miligramas de lidocaína para 200 miligramas de propofol 

- Propofol contém aproximadamente 0,1 grama de lipídios por mililitro (1,1 kcal por mililitro); contém fosfolipídeos 

de ovo (lecitina de ovo), glicerina, óleo de soja 

- Recomenda-se a interrupção diária com suspensão ou um nível de sedação leve para minimizar os efeitos 

sedativos prolongados 

- ASA - PS: Sistema de Classificação do Estado Físico de acordo com a Sociedade Americana de Anestesiologistas 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Propofol: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 12 de setembro de 2018 
2. Lexicomp Propofol: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 12 de setembro de 2018 

3. Dynamed. Propofol: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 12 de setembro de 2018 

4. DIPRIVAN®Propofol. Responsável técnico Dra. Viviane L. Santiago Ferreira CRF - ES – 5139. Aspen Pharma Indústria Farmacêutica 

Ltda. 

5. LIPURO®Propofol. Responsável técnico Rosane G. R. da Costa CRF - RJ nº 3213. Laboratórios B. Braun S.A. 

6. PROPOVAN® Propofol. Responsável técnico Dr. José Carlos Módolo - CRF - SP nº 10.446. CRISTÁLIA Produtos Químicos Farmacêuticos 

Ltda. 

 

 

  



 

688 
 

PROPRANOLOL 

Princípio ativo: Cloridrato de propranolol 

Classe terapêutica: antianginoso, antiarrítmicos classe II, anti – hipertensivo, beta – bloqueador não seletivo 

Apresentação: comprimido - 10 miligramas, 40 miligramas e 80 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Neonatal: não utilize em recém - nascidos com doença pulmonar crônica, devido ao risco de broncoconstrição 

 

- Hipertensão: dose inicial 0,25 - 0,5 miligrama por kg por dose VIA ORAL a cada 8 horas, aumentando a dose 

lentamente conforme necessário monitorando a frequência cardíaca, dose usual 0,5 - 1 miligrama por kg por dose 

a cada 8 horas; máx.: 5 miligramas por kg por dia 

 

- Taquiarritmias: dose inicial 0,5 - 1 miligrama por kg por dose VIA ORAL para primeira dose; seguida por 1 

miligrama por kg por dose a cada 6 - 8 horas 

 

- Tireotoxicose por Hipertireoidismo congênito: 0,5 - 2 miligramas por kg por dia em dose fracionada a cada 6 - 12 

horas 

 

Pediatria: 

- Taquiarritmias (lactente, criança e adolescente): dose inicial 0,5 - 1 miligrama por kg por dia VIA ORAL em dose 

fracionada a cada 6 - 8 horas, titulando a cada 3 - 5 dias, dose usual 2 - 4 miligramas por kg por dia; máx.: 16 

miligramas por kg por dia ou 60 miligramas por dia 

 

- Crises de hipóxia (tetralogia de Fallot), terapia paliativa (lactente e criança): 0,5 - 1 miligrama por kg por dose 

VIA ORAL a cada 6 horas; se o paciente se tornar refratário, aumentar lentamente até um máximo de 10 - 15 

miligramas por kg por dia, monitorando cuidadosamente a frequência cardíaca, o tamanho do coração e a 

contratilidade cardíaca 

 

- Tireotoxicose:  

 

Lactente e criança: 0,5 - 2 miligramas por kg por dia VIA ORAL em dose fracionada a cada 8 horas; máx.: 40 

miligramas por dose 

Adolescente: 10 - 40 miligramas VIA ORAL a cada 6 - 8 horas 

 

- Crise tireotóxica por tempestade tireoidiana:  

 

Lactente e criança: 1 - 4 miligramas por kg por dia VIA ORAL em dose fracionada , com base na pressão 

arterial e frequência cardíaca, a cada 4 - 6 horas 

 

Adolescente: 20 - 40 miligramas VIA ORAL a cada 4 - 6 horas, titulando com base na pressão arterial e na 

frequência cardíaca, dose usual 60 - 80 miligramas a cada 4 horas 
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Adulto: 

- Acatisia, induzida por antipsicóticos (off-label): dose inicial 10 miligramas VIA ORAL duas a três vezes ao dia, 

ajustando a dose com base na resposta e tolerabilidade até dose recomendada de 30 - 120 miligramas por dia 

 

- Fibrilação atrial: 10 - 30 miligramas por dose VIA ORAL a cada 6 - 8 horas ou uma dose usual de 10 - 40 

miligramas 3-4 vezes ao dia 

 

- Tremor essencial: dose inicial 40 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia, dose de manutenção 120 - 320 

miligramas por dia 

 

- Hipertensão (agentes alternativos): 40 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia, titulando semanalmente 

conforme a resposta do paciente, dose usual 40 - 80 miligramas duas vezes ao dia; máx.: 640 miligramas por dia 

 

- Enxaqueca profilaxia: dose inicial 80 miligramas por dia VIA ORAL em dose fracionada a cada 6 - 8 horas, 

aumentando 20 - 40 miligramas por dose a cada 3 - 4 semanas até um máximo de 160 - 240 miligramas por dia 

em dose fracionada a cada 6 - 8 horas 

 

- Miocardiopatia hipertrófica obstrutiva:20 - 40 miligramas VIA ORAL 3 - 4 vezes ao dia 

 

- Feocromocitoma: 30 - 60 miligramas por dia VIA ORAL em dose fracionada  

 

- Angina estável: 80 - 320 miligramas por dia VIA ORAL doses fracionadas 2 - 4 vezes ao dia 

 

- Tempestade tireoidiana (off-label):60 - 80 miligramas VIA ORAL a cada 4 horas 

 

- Tireotoxicose (off-label): 10 - 40 miligramas VIA ORAL a cada 6 - 8 horas 

 

- Tremor induzido por lítio (off-label): 30 - 80 miligramas por dia VIA ORAL em dose fracionada , ajustando a dose 

com base na resposta e tolerabilidade 

 

- Profilaxia de hemorragia varicosa (off-label): 

 

Profilaxia primária: dose inicial 20 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia, ajustando até dose máxima tolerada 

 

Profilaxia Secundária: dose inicial 20 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia, ajustando até dose máxima 

tolerada 

Ajuste: sem necessidade de ajuste; não dializével, fazer uso com cautela em paciente com doença renal e 

hepática. Sem necessidade de dose suplementar 

Reações adversas: diarreia, vômito, tontura, desordens do sono, fandiga, bradiarritmia, sintoma de abstinência, 

bronquite 

Interações medicamentosas: bloqueadores beta - 2 agonista, rivastigmina, álcool etílico, metacolina 

Monitorização: pressão arterial e frequência cardíaca,  

Observações: 

- Administrar com estômago vazio 
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- Quando necessário interromper a administração realizada a longo prazo, particularmente em pacientes com 

doença cardíaca isquêmica, reduza gradualmente a dose por um período de 1 - 2 semanas e monitore o paciente. 

Se a angina piorar acentuadamente ou a insuficiência coronariana aguda se desenvolver, retome imediatamente a 

terapia, temporariamente, e tome medidas apropriadas para o manejo da angina instável 

- Quando doença arterial coronariana é conhecida, evite a interrupção abrupta da terapia com propranolol, mesmo 

em pacientes tratados apenas para hipertensão 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação; evitar em mães cujos filhos possuam asma 

1. Micromedex. Propranolol: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 17 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Propranolol: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 17 de outubro de 

2018 

3. Dynamed. Propranolol: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 17 de outubro de 2018 
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PROTAMINA® 

Princípio ativo: Cloridrato de protamina 

Classe terapêutica: antídoto, proteínas de baixo peso moleculara derivadas do esperma do salmão e de outros 

peixes da família Salmonidae 

Apresentação: solução injetável - 10 miligramas por mililitro (5 mililitros) 

Via e formas de administração: ENDOVENOSO ou intra - arterial 

Posologia: cada mililitro contém 10 miligramas de cloridrato de protamina equivalente a 1.000 unidades de 

protamina 

 

Pediatria e adulto: 

- Superdosagem de heparina, após administração ENDOVENOSA: a dose necessária depende da quantidade de 

heparina circulante no sangue e do período de tempo transcorrido desde a sua administração, sendo que cada 1 

mililitros de PROTAMINA® neutraliza 1.000 unidades de heparina 

 

*Caso a concentração de heparina não seja determinada, recomenda-se não administrar mais do que 1 mililitros de 

PROTAMINA® 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Tempo de administração: ENDOVENOSO direto lento 1 - 3 minutos (não exceder 10 miligramas por mililitro) 

Soluções e volumes compatíveis: 
Reconstituição: não se aplica 

Diluição: não se aplica 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 

 Após diluição: - - 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 
 -  

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados:  

Reações adversas: hipotensão, bradicardia, rubor transitóri, sensação de calor, dispneia, náusea, vômito e 

cansaço 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: teste de coagulação, TTPa, monitor cardíaco e monitor de pressão arterial necessários durante a 

administração 

Observações: 

- Interrompa a administração de PROTAMINA® quando o tempo de protrombina for normalizado, para evitar um 

excesso de protamina 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. PROTAMINA®. Protamina. Responsável técnico Dr. Rodrigo Ferraz Pinheiro - CRF - SP nº 84.515.Cellera Farmacêutica S.A. 
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PROTOVIT® PLUS 

Princípio ativo e concentração: 

- Vitamina A (palmitato de retinol): 3000 unidades por mililitro  

- Vitamina B1 (cloridrato de tiamina): 2 miligramas por mililitro  

- Vitamina B2 (fosfato sódico de riboflavina): 1,5 miligrama por mililitro  

- Vitamina B3 (nicotinamida): 15 miligramas por mililitro  

- Vitamina B5 (dexpantenol) 10 miligramas por mililitro  

- Vitamina B6 (cloridrato de piridoxina): 2 miligramas por mililitro  

- Vitamina B8 (biotina): 0,2 miligrama por mililitro  

- Vitamina C (ácido ascórbico): 80 miligramas por mililitro  

- Vitamina D2 (ergocalciferol): 900 unidades por mililitro  

- Vitamina E (acetato de racealfatocoferol): 15 miligramas por mililitro  

Classe terapêutica: polivitamínico sem minerais 

Apresentação: solução oral 

Via e formas de administração: oral 

Posologia: cada mililitro equivale a 24 gotas 

 

Pediatria: 

- Suplemento vitamínico como auxiliar nas anemias carenciais, dietas restritivas e inadequadas, doenças crônicas 

por convalescença, períodos de crescimento acelerado, para recém - nascidos, Lactente e crianças em fase de 

crescimento, prevenção do raquitismo, como auxiliar do sistema imunológico:  

 

Lactente e criança até 6 anos de idade: 6 gotas VIA ORAL uma vez ao dia 

 

Criança acima de 6 anos de idade: 12 gotas VIA ORAL uma vez ao dia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: desconforto abdominal, obstipação, náusea, vômito e diarreia 

Interações medicamentosas:  

Monitorização:  

Observações: 

- Pode administrar com alimentos para diminuir a dor de estômago 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Up to Date. Multiple vitamins: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 17 de 

outubro de 2018 

2. PROTOVIT® PLUS. Responsável técnico Dra. Dirce Eiko Mimura - CRF - SP n° 16532.Bayer S.A. 
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PURAN T4® 

Princípio ativo: Levotiroxina sódica 

Classe terapêutica: hormônio tireoidiano 

Apresentação: comprimido - 25 microgramas, 50 microgramas, 75 microgramas, 88 microgramas, 100 

microgramas e 112 microgramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Neonatal: 

- Hipotireoidismo congênito: 10 - 15 microgramas por kg por dose VIA ORAL uma vez ao dia,titulando o mais 

rapidamente possível (menor que 2 semanas após o início da terapêutica) para atingir a concentração sérica alvo 

de T4. Em casos graves de hipotireoidismo (T4 sérico menor que 5 microgramas por decilitro), o início em doses 

mais altas 12 - 17 microgramas por kg por dose pode ser necessário 

 

Pediatria:  

- Hipotiroidismo (adquirido ou congênito):  

 

1 - 3 meses: 10 - 15 microgramas por kg por dose VIA ORAL uma vez ao dia, em casos graves de 

hipotireoidismo (T4 sérico menor que 5 microgramas por decilitro) início em doses mais altas 12 - 17 

microgramas por kg por dose pode ser necessário 

 

Maior que 3 - 6 meses: 8 - 10 microgramas por kg por dose VIA ORAL uma vez ao dia 

 

Maior que 6 - 12 meses: 6 - 8 microgramas por kg por dose VIA ORAL uma vez ao dia 

 

1 - 5 anos: 5 - 6 microgramas por kg por dose VIA ORAL uma vez ao dia 

 

6 - 12 anos: 4 - 5 microgramas por kg por dose VIA ORAL uma vez ao dia 

 

Maior que 12 anos com crescimento incompleto e puberdade: 2 - 3 microgramas por kg por dose VIA ORAL 

uma vez ao dia 

 

Adolescente com crescimento e puberdade completos: 1,6 micrograma por kg VIA ORAL uma vez ao dia, 

ajustando a dose de 12,5 - 25 microgramas por dia a cada 4 - 6 semanas, conforme necessário. Doses 

habituais são ≤200 microgramas por dia 

 

- Doença cardíaca: 

 

Lactente e criança: dose inicial 50% da dose alvo de reposição, aumentando após 2 semanas com base nos 

níveis de tiroxina livre 

 

Adolescente com crescimento e puberdade completos: dose inicial 12,5 - 25 microgramas por dia, ajustando a 

dose em incrementos de 12,5 - 25 microgramas em intervalos de 6 - 8 semanas conforme necessário 

 

Adulto: 

- Hipotireoidismo: 

 

Adultos (saudáveis) com hipotireoidismo diagnosticado há alguns meses: dose inicial 1,6 micrograma por kg 
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por dia VIA ORAL, ajustando de 12,5 - 25 microgramas por dia a cada 4 - 6 semanas, conforme necessário. 

Doses habituais são ≤200 microgramas por dia 

 

Adultos maior que 50 anos de idade sem evidência de doença cardíaca coronária (off-label): dose inicial mais 

baixas 50 microgramas por dia são preferidas 

 

Adultos com doença cardíaca: dose inicial 12,5 - 25 microgramas por dia, ajustando a dose de 12,5 - 25 

microgramas em intervalos de 6 - 8 semanas conforme necessário 

 

Adultos com hipotireoidismo grave de longa duração: dose inicial 12,5 - 25 microgramas por dia, ajustando a 

dose de 12,5 - 25 microgramas por dia a cada 2 - 4 semanas, conforme apropriado 

 

Pacientes grávidas: as necessidades de dosagem podem aumentar durante a gravidez em pacientes com 

doença preexistente. Se ocorrer hipotiroidismo de início recente, iniciar a terapêutica com 1,6 micrograma por 

kg por dia (para hipotiroidismo grave) ou 1 micrograma por kg por dia (para hipotiroidismo leve) seguido de 

ajustes de dose adequados a cada 4 semanas 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: palpitação, alopecia, sudorese excessiva, perda de peso, diarreia, insônia, cefaleia, ansiedade, 

fatiga, angina, insuficiência cardíaca, taquicardia, hipertireoidismo, diminuição da densidade mineral óssea 

Interações medicamentosas: varfarina, amiodarona, glicocorticoides, propiltiouracil, propanolol, inibidores da 

protease, inibidores da tirosina quinase, estrógenos, antidiabéticos orais, Iodeto de Sódio I131 

Monitorização: T4, TSH, frequência cardíaca, pressão arterial, sinais clínicos de hipo e hipertiroidismo, 

crescimento, desenvolvimento ósseo (pediatria) 

 

*TSH é o guia mais confiável para avaliar a adequação da dose de reposição tireoidiana. O TSH pode estar elevado 

durante os primeiros meses de reposição da tireoide, apesar de os pacientes serem clinicamente eutireoidi anos. 

Nos casos em que o T4 permanece baixo e o TSH está dentro dos limites nor mais, uma avaliação do T4 "livre" 

(não ligado) é necessária para avaliar o aumento adicional na dosagem 

Observações: 

- Administrar de forma consistente com o estômago vazio 30 - 60 minutos antes do café da manhã ou, 

alternativamente, à noite 3 - 4 horas após a última refeição 

- Se a administração com o estômago vazio representa um desafio, particularmente em Lactente e crianças 

pequenas, pode ser administrado com alimentos para mel horar a aderência e consistência da administração 

- Risco potencial na gravidez (categoria A) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Levothyroxine: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 17 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Levothyroxine: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 17 de outubro 

de 2018 

3. Dynamed. Levothyroxine: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - 

f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 17 de outubro de 2018 

4. PURAN T4®. Levotiroxina. Responsável técnico Silvia Regina Brollo CRF - SP n° 9.815.Sanofi - Aventis Farmacêutica Ltda. 
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PYRIDIUM® 

Princípio ativo: Cloridrato de fenazopiridina 

Classe terapêutica: analgésico local, analgésico urinário 

Apresentação: drágea - 100 miligramas e 200 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Adulto: 

- Disúria, dor no trato urinário; alívio sintomático: 200 miligramas VIA ORAL a cada 8 horas 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: cefaleia, tontura, dispepsia,  

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: evolução do quadro 

Observações: 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Micromedex. Phenazopyridine: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 17 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Phenazopyridine: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 17 de 

outubro de 2018 

3. Dynamed. Phenazopyridine: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - 

f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 17 de outubro de 2018 

4. PYRIDIUM®. Fenazopiridina. Responsável técnico Marcia da Costa Pereira CRF - SP nº 32.700.ZODIAC PRODUTOS FARMACÊUTICOS 

S/A 

  



 

696 
 

QUADRIDERM® 

Princípio ativo: Valerato de betametasona mais sulfato de gentamicina mais tolnaftato mais clioquinol 

Classe terapêutica: corticoide mais aminoglicosídeo, anti-infeccioso mais antifúngico 

Apresentação: creme - 0,5 miligrama por grama mais 1 miligrama por grama mais 10 miligramas por grama mais 

10 miligramas por grama (20 gramas) 

Via e formas de administração: tópico externo 

Posologia: a frequência da aplicação deverá ser baseada na gravidade da afecção 

 

Pediatria ≥3 anos e adulto: 

- Alívio das manifestações inflamatórias das dermatoses responsivas aos corticosteroides: uma fina camada deverá 

ser aplicada de modo a cobrir toda a área afetada, 2 - 3 vezes por dia (a cada 12 horas ou 8 horas). Sendo a 

duração do tratamento será determinada pela resposta do paciente (em caso de Tinea pedis, pode ser necessário 

um tratamento mais prolongado) 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: inflamação cutânea, prurido e irritação local 

Interações medicamentosas:  

Monitorização:  

Observações: 

- Antes do uso, bata levemente a bisnaga em superfície plana e macia com a tampa virada para cima, para que o 

conteúdo do produto esteja na parte inferior da bisnaga e não ocorra desperdício ao retirar a tampa 

- Risco potencial na gravidez (categoria D): primeiro trimestre da gravidez 

- Risco potencial na gravidez (categoria C): segundo e terceiro trimestres da gravidez 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. QUADRIDERM®. Betametasona, gentamicina, tolnaftato e clioquinol. Responsável técnico Luciana Lopes da Costa - CRF - GO nº 

2.757.Cosmed Indústria de Cosméticos e Medicamentos S.A. 
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QUESTRAN® LIGHT 

Princípio ativo: Colestiramina 

Classe terapêutica: antilipidêmico, sequestrante do ácido biliar 

Apresentação: pó para suspensão oral – 4 gramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria: 

- Dislipidemia: 

 

Direcionada pela idade (criança ≥6 anos e adolescente): dose inicial 2 - 4 gramas VIA ORAL uma vez ao dia por 

uma semana, então aumentar conforme tolerado para 8 gramas por dia (crianças menor que 10 anos de idade 

toleraram dose diária de 4 gramas); máx.: 8 gramas por dia 

 

Dosagem dirigida pelo peso (criança e adolescente): 240 miligramas por kg por dia VIA ORAL doses 

fracionadatrês vezes ao dia, titulando até efeito desejado; máx.: 8 gramas por dia 

 

*Os efeitos redutores dos lípidos são melhores quando a dose é administrada como dose única diária com a 

refeição da noite (doses diárias únicas da manhã são menos eficazes). Se não tolerado uma dose única diária, a 

dose total pode ser fracionada em 2 - 3 doses e administradas com as refeições da manhã e da noite 

 

- Prurido secundário à colestase:  

 

Criança ≤10 anos: 240 miligramas por kg por dia VIA ORAL em dose fracionada 2 - 3 vezes ao dia 

administradas pela manhã e, conforme necessário, a terceira dose no almoço; máx.: 4 gramas por dia 

 

Criança maior que 10 anos e adolescente: 240 miligramas por kg por dia VIA ORAL administrados pela manhã; 

máx.: 8 gramas por dia 

 

*Administrar a primeira dose 30 minutos antes do café da manhã (vesícula biliar tem maior concentração de ácidos 

biliares disponíveis para ligação), quando o paciente possui vesícula biliar intacta, e a segunda dose 30 minutos 

após o café da manhã e, conforme necessário, a dose final com o almoço 

 

- Diarreia secundária a insuficiência intestinal, síndrome do intestino curto: (criança e adolescente): 240 miligramas 

por kg por dia VIA ORAL em dose fracionada trêsvezes ao dia; máx.: 8 gramas por dia 

 

Adulto:  

- Dislipidemia: dose inicial 4 gramas VIA ORAL 1 – 2 vezes por dia, titulando gradualmente em intervalos de ≥1 

mês até dose de manutenção 8 – 16 gramas por dia em dose fracionada duas vezes ao dia; máx.: 24 gramas por 

dia 

 

- Diarreia crônica devido a má absorção de ácido biliar (off-label): dose inicial 4 gramas VIA ORAL uma vez por dia, 

titulando em 4 gramas em intervalos semanais em dose fracionada 1 - 4 vezes ao dia; máx.: 36 gramas por dia 
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- Hipertireoidismo (doença de Graves) (terapia adjunta) (off-label): 4 gramas VIA ORAL 2 - 3 vezes ao dia (em 

combinação com uma droga antitireoidiana [metimazol ou propiltiouracil] e propranolol) 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste; utilizar com cautela em pacientes com disfunção renal, devido risco de 

risco de acidose hiperclorêmica 

Reações adversas: constipação 

Interações medicamentosas: micofenolato, ácido ursodesoxicólico, exetimiba, metotrexato, furosemida, 

diclofenaco, meloxicam, piroxicam, hidroclorotiazida, levotiroxina, varfarina 

Monitorização:  

PEDIATRIA: perfil lipídico em jejum (basal, 4 - 6 semanas após o início e depois a cada 6 - 12 meses), 

crescimento, maturação, número de fezes por dia 

 

ADULTOS: perfil lipídico em jejum antes de iniciar o tratamento, três meses após o início (dentro de 4 - 6 semanas 

se os triglicerídeos em jejum forem 250 - 299 miligramas por decilitro) e a cada 6 - 12 meses 

Observações: 

- Após aberto, este medicamento deve ser utilizado imediatamente, não podendo ser guardado para utilização 

posterior 

- Administrar como suspensão preparada, não administrar em forma seca por via oral ou manter a suspensão na 

boca por períodos prolongados (pode causar descoloração dos dentes ou deterioração do esmalte) 

- Administrar outros medicamentos, incluindo vitaminas ou suplementos minerais, pelo menos 1 hora antes ou pelo 

menos 4 - 6 horas após a colestiramina (especialmente altas doses ou terapia a longo prazo pode ocorrer 

diminuiçãoda absorção de ácido fólico, cálcio, vitaminas lipossolúveis [vitaminas A, D, E e K] e ferro; sendo o 

manejo a suplementação desses pode ser necessários) 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Up to Date. Cholestyramine resin: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 18 de 

outubro de 2018 

2. Dynamed. Cholestyramine: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - 

f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 18 de outubro de 2018 

3. QUESTRAN®. Colestiramina. Responsável técnico Dra. Elizabeth M. Oliveira CRF - SP nº. 12.529.Bristol - Myers Squibb Farmacêutica 

LTDA. 
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RAMIPRIL 

Princípio ativo: Ramipril 

Classe terapêutica: inibidor da enzima conversora de angiotensina II, anti - hipertensivo 

Apresentação: comprimido - 2,5 miligramas e 5 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Adulto: 

- Insuficiência cardíaca pós infarto do miocárdio: dose inicial 1,25 - 2,5 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia, 

titulando até dose alvo de 5 miligramas duas vezes ao dia 

 

- Hipertensão arterial sistêmica: dose inicial 2,5 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia, titulando após 2 - 4 

semanas de acordo resposta desejada até 20 miligramas em 1 - 2 doses diárias 

 

*Dosagem ajustada para pacientes com depleção de volume: dose inicial 1,25 miligrama VIA ORAL uma vez ao dia, 

titulando de acordo a tolerabilidade 

Ajuste renal: quando ClCr menor que 40 mililitros por minutos administrar 25% da dose usual 

Reações adversas: hipotensão, tosse 

Interações medicamentosas:  

Monitorização: pressão arterial, função renal,  

Observações: 

- Considerar a descontinuação ou redução da dose do diurético concomitante quando iniciado o ramipril. Se o 

diurético não puder ser descontinuado ou reduzido a dose, considerar uma dose inicial menor do ramipril 

- Risco potencial na gravidez (categoria D) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Micromedex. Ramipril: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 30 de outubro de 2018 
2. Dynamed. Ramipril: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 30 de outubro de 2018 

3. Up to Date. Ramipril: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 30 de outubro de 

2018 

4. RAMIPRIL. Responsável técnico Silvia Regina Brollo CRF - SP n° 9.815. Sanofi - Aventis Farmacêutica Ltda. 

5. RAMIPRIL. Responsável técnico Dra. Tatiana de Campos CRF - SP nº 29.482. Medley Farmacêutica Ltda. 
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REDOXON® 

Princípio ativo: Ácido ascórbico 

Classe terapêutica: suplemento nutricional, acidificador urinário 

Apresentação: solução oral - 200 miligramas por mililitro (20 mililitros) 

Via e formas de administração: oral 

Posologia: cada mililitro equivale a 20 gotas 
 
Neonatal: 

- Ingestão Adequada: 40 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia (aproximadamente 6 miligramas por kg por dia) 

 

Pediatria: 

- Ingestão Adequada: 

 

1 - 6 meses: 40 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia(aproximadamente 6 miligramas por kg por dia) 

 

7 - 12 meses: 50 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia (aproximadamente 6 miligramas por kg por dia) 

 

- Subsídio diário recomendado: 

 

1 - 3 anos: 15 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 

 

4 - 8 anos: 25 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 

 

9 - 13 anos: 45 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 

 

14 - 18 anos: 75 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia (sexo masculino), 65 miligramas VIA ORAL uma vez ao 

dia (sexo feminino) 

 

- Escorbuto (lactente, criança e adolescente): dose inicial 100 miligramas por dose VIA ORAL três vezes ao dia por 

uma semana (300 miligramas por dia) seguido de 100 miligramas uma vez ao dia até normalização da saturação 

tecidual, geralmente 1 - 3 meses 

 

Adulto: 
- Escorbuto: 100 - 300 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia, até que as reservas corporais sejam reabastecidas, 

sendo que a dose e duração da terapia devem ser individualizadas 

Ajuste renal: use com cautelaquando disfunção renal ou pacientes propensos a cálculos renais recorrentes, devido 

risco aumentado de desenvolver nefropatia aguda ou crônica por oxalato 

 

Em pacientes necessitando de hemodiálise, a dose de 60 a 100 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia é suficiente 

para prevenção de deficiência grave de ascorbato devido à perda na diálise; doses acima de 100 miligramas diárias 

podem levar a oxalose secundária e formação de cálculos renais de oxalato 

Reações adversas: hiperoxalúria (doses elevadas) 
Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: função renal; hemograma (quando deficiência de Glicose 6 fosfato Desidrogenase) 

Observações: 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação; observar hemólise e icterícia em crianças pré-termo 

1. Up to Date. Vitamin C (ascorbic acid): Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 18 

de outubro de 2018 

2. Dynamed. Ascorbic Acid: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 

- 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 18 de outubro de 2018 

3. REDOXON®. Colestiramina. Responsável técnico Dra. Dirce Eiko Mimura - CRF - SP n° 16532.Boehringer Ingelheim do Brasil Química e 

Farmacêutica Ltda. 
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REFRESH® GEL 

Princípio ativo: Ácido poliacrílico 

Classe terapêutica: umidificador oftálmico 

Apresentação: gel oftálmico estéril 0,3% - 0,3 grama por 100 gramas (10 gramas) 

Via e formas de administração: tópico oftálmica 

Posologia:  

 

Pediatria e adulto: 

 - Síndrome de Sjögren por elevada secura devido ressecamento da córnea e conjuntiva de origem senil, 

menopausa ou pós - menopausa por piscar pouco frequente (durante anestesia ou coma profundo) devido 

fechamento insuficiente da pálpebra ou sensibilidade reduzida da córnea: uma gota aplicada no saco conjuntival, 1 

- 2 aplicações ao dia; máx.: quatro aplicações para os casos com sintomas mais intensos 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: coceira, irritação ou adesão das pálpebras 
Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: evolução do quadro 

Observações: 

- Após aberto, válido por 30 dias 

- Não encostar a ponta do tubo nos olhos, nos dedos e nem em outra superfície qualquer, para evitar 

contaminação do tubo e do medicamento 

- Risco potencial na gravidez (categoria não estabelecida): este medicamento não deve ser utilizado por mulheres 

grávidas sem orientação médica ou do cirurgião – dentista 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. REFRESH® GEL. Ácido poliacrílico. Responsável técnico Elizabeth Mesquita CRF - SP nº 14.337.Allergan Produtos Farmacêuticos LTDA 
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REGENCEL® 

Princípio ativo: Acetato de retinol, aminoácidos, metionina e cloranfenicol 

Classe terapêutica: Outros medicamentos com ação no aparelho visual 

Apresentação: pomada oftálmica estéril- 10.000 unidades, 25 miliogramas, 5 miligramas e 5 miligramas por 

grama (3,5 gramas) 

Via e formas de administração: tópico ocular 

Posologia:  

 

Pediatria e adulto: 

- A dose usual é de 1 cm da pomada aplicada no saco conjuntival (parte interna da pálpebra) inferior, de três a 

quatro vezes ao dia, de acordo com a indicação ou a critério médico 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: não foram encontradas reações adversas significativas 
Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: evolução do quadro 

Observações: 

- Após aberto, válido por 28 dias 

- Risco potencial na gravidez (categoria não estabelecida): não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem 

orientação 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

2. REGENCEL®. Acetato de retinol  mais aminoácidos mais metionina mais cloranfenicol. Responsável técnico Eliz Janaina A. S. Roberto 

CRF-SP nº 27.185. LATINOFARMA Indústrias Farmacêuticas Ltda 
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REMERON® SOLTAB 

Princípio ativo: Mirtazapina 

Classe terapêutica: antidepressivo, antagonista alfa - 2 

Apresentação: comprimido orodispersível - 15 miligramas e 30 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Adulto: 

- Cefaleia tipo tensional crônica, profilaxia (agente alternativo) (off-label): dose inicial 15 miligramas VIA ORAL 

uma vez ao dia ao deitar, titulando após 1 semana em 30 miligramas por dia com base na resposta e tolerabilidade 

 

- Transtorno depressivo maior (unipolar): dose inicial 15 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia ao deitar, titulando 

a dose em incrementos de 15 miligramas em intervalos não inferiores que 1 - 2 semanas com base na resposta e 

tolerabilidade; máx.: 45 miligramas por dia 

 

*Paciente idoso: dose inicial 7,5 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia ao deitar, titulando com cautela com base na 

resposta e tolerabilidade 

 

- Transtorno do pânico,como monoterapia ou terapia adjunta em pacientes não responsivos aos Inibidores 

Seletivos de Recaptação de Serototina (agente alternativo) (off-label):dose inicial 15 miligramas VIA ORAL uma 

vez ao dia ao deitar, titulando em incrementos de 15 miligramas em intervalos de uma semana com base na 

resposta e tolerância; máx.: 45 miligramas por dia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste; utilizar com cautela quando disfunção renal, devido diminuição do 

clearaence 

Reações adversas: sonolência, ganho de peso, aumento do colesterol sérico, xerostomia, aumento de apetite, 

constipação 

Interações medicamentosas: álcool etílico, azul de metileno, inibidores da monoaminoxidase, talidomida, 
triptofano 
Monitorização: sinais de agranulocitose ou neutropenia grave, função renal, função hepática, nível de consciência 

para depressão, ideação suicida (especialmente no início da terapia ou quando as doses são aumentadas ou 

diminuídas), ansiedade, funcionamento social, mania, ataques de pânico, sinais e sintomas da síndrome 

serotoninérgica, perfil lipídico e ganho de peso 

Observações: 

- Descontinuação da terapia: diminua gradualmente a dose para minimizar a incidência de sintomas de abstinência 

e permitir a detecção de sintomas reemergentes; antidepressivos com uma meia - vida mais curta podem precisar 

ser reduzidos mais lentamente. Se ocorrerem sintomas de abstinência intoleráveis após uma redução de dose, 

retome a dose previamente prescrita ou diminua a dose a uma taxa mais gradual 

- Alteração dentre os antidepressivos: as estratégias incluem titulação cruzada (descontinuidade gradual do 

primeiro antidepressivo e, ao mesmo tempo, aumento gradual do novo antidepressivo) e troca direta (interrupção 

abrupta do primeiro antidepressivo e início do novo antidepressivo em dose equivalente ou dose menor e aumento 

gradual). A titulação cruzada é contraindicada ao mudar para ou de um inibidor da monoaminoxidase. A troca 

direta pode ser uma abordagem apropriada ao mudar para outro agente na mesma classe ou semelhante, quando 

o antidepressivo a ser descontinuado foiadministrado por menos que 1 semana, ou quando a descontinuação for 

por efeitos adversos. Ao escolher a estratégia de troca, considere o risco de sintomas de interrupção, potencial de 

interações medicamentosas, outras propriedades antidepressivas e o grau de controle de sintomas desejado 
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- Quando alteração para ou de um inibidor da monoaminoxidase: aguarde 14 dias entre a interrupção e o início da 

mirtazapina e vice - versa 

- Comprimidos orodispersíveis: abra o blister e coloque o comprimido na língua, ele é formulado para dissolver sem 

água 

- Nos primeiros dias de uso há aumento do risco de pensamento e comportamento suicidas em criança, 

adolescente e jovens adultos (18 - 24 anos) com diagnóstico de transtorno depressivo maior e outras desordens 

psiquiátricas 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis; risco potencial de sedação 

1. Up to Date. Mirtazapine: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 18 de outubro 

de 2018 

2. Dynamed. Mirtazapine: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 18 de outubro de 2018 

3. REMERON®. Mirtazapina. Responsável técnico Marcos C. Borgheti - CRF - SP nº 15.615.Supera RX Medicamentos Ltda. 
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RENITEC® 

Princípio ativo: Maleato de enalapril 

Classe terapêutica: inibidor da enzima conversora de angiotensina 

Apresentação: comprimido - 5 miligramas, 10 miligramas e 20 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Neonatal: utilize uma dose inicial menor em pacientes com hiponatremia, hipovolemia, insuficiência cardíaca 

congestiva grave, função renal diminuída ou naqueles em uso de diuréticos 

 

- Hipertensão: dose inicial 0,04 - 0,1 miligrama por kg por dia VIA ORAL a cada 24 horas, iniciando com doses 

menores titulandoconforme necessário; máx.: 0,27 miligrama por kg por dia 

 

Pediatria: 

- Insuficiência cardíaca (lactente, criança e adolescente): dose inicial 0,1 miligrama por kg por dia VIA ORAL em 

dose fracionada em 1 - 2 vezes ao dia, titulando até dose média 0,36 miligrama por kg por dia; máx.: 0,5 

miligramas por kg por dia 

 

- Hipertensão (lactente, criança e adolescente): dose inicial 0,08 miligrama por kg por dose VIA ORAL uma vez ao 

dia, titulando de acordo com as leituras da pressão arterial; máx.: 5 miligramas 

 

- Proteinúria, síndrome nefrótica:  

 

Dosagem fixa (criança ≥7 anos e adolescente): 2,5 - 5 miligramas por dia VIA ORAL  

 

Dosagem dirigida por peso (criança e adolescente): dose inicial 0,2 miligrama por kg por dia VIA ORAL, 

titulando de acordo a resposta desejada em intervalos de 4 - 12 semanas na faixa de 0,2 - 0,6 miligrama por 

kg por dia; máx.: 20 miligramas por dia 

 

Adulto: 

- Disfunção ventricular esquerda assintomática: dose inicial 2,5 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia, titulando 

conforme tolerado para dose - alvo de 10 miligramas duas vezes ao dia; máx.: 20 miligramas por dia 

 

- Insuficiência cardíaca: dose inicial 2,5 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia, titulando em intervalos de 1 - 2 

semanas até dose alvo 10 - 20 miligramas duas vezes ao dia; máx.: 40 miligramas por dia 

 

- Hipertensão: dose inicial 5 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia, titulando em intervalos de 1 - 2 semanas 

conforme necessário com base na resposta até 40 miligramas em dose fracionada 1 - 2 vezes a dia; máx.: 40 

miligramas por dia 

Ajuste renal:  

 
Neonatal e pediatria: quando TFG menor que 30 mililitros por minuto por 1,73 m², uso não recomendado 
 
Adulto: 
- ClCr ≤30 mililitros por minuto: dose inicial 2,5 miligramas uma vez ao dia, titulando conforme necessário; máx.: 

40 miligramas por dia 
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- Pacientes com insuficiência cardíaca com creatinina sérica maior que 1,6 miligrama por decilitro: dose inicial 2,5 

miligramas uma vez ao dia, titulando para duas vezes ao dia conforme necessário e posteriormente aumentando 

2,5 miligramas por dose em intervalos de ≥4 dias; máx.: 40 miligramas por dia 

 

- Hemodiálise (moderadamente dialisável [20 - 50%]): dose inicial 2,5 miligramas após a sessão e ajustando a 

dose nos dias sem sessão a depender da resposta da pressão arterial 

Reações adversas: aumento da creatinina, hipotensão, tontura, cefaleia 

Interações medicamentosas: sacubitril 

Monitorização: pressão arterial, função renal, hemograma, potássio sérico, glicemia, sinais e sintomas de reação 

de hipersensibilidade 

Observações: 

- Risco potencial na gravidez (categoria D) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Up to Date. Enalapril: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 18 de outubro de 

2018 

2. Dynamed. Enalapril: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 18 de outubro de 2018 

3. RENITEC®. Enalapril. Responsável técnico Fernando C. Lemos – CRF - SP nº 16.243. Merck Sharp & Dohme Farmacêutica Ltda. 
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REOPRO® 

Princípio ativo: Abciximabe 

Classe terapêutica: antiplaquetário, inibidor da glicoproteína IIb/ IIIa 

Apresentação: solução injetável - 2 miligramas por mililitro (5 mililitros) 

Via e formas de administração: ENDOVENOSO 

Posologia:  

 

Adulto: 

- Intervenção coronária percutânea (ICP): 0,25 miligrama por kg ENDOVENOSO direto em 10 - 60 minutos 

antes do início da ICP, seguido por 0,125 micrograma por kg por minuto ENDOVENOSO infusão contínua; 

máx.: 10 microgramas por minuto durante 12 horas 

 

- Angina instável por infarto agudo do miocárdio sem supradesnivelamento do segmento ST não responsivo à 

terapia medicamentosa convencional com ICP planejada dentro de 24 horas: 0,25 miligrama por kg 

ENDOVENOSO direto, seguido por 10 microgramas por minuto por 18 - 24 horas, concluindo 1 hora após a ICP 

 

- Infartoagudo do miocárdio com elevação do segmento ST submetido a intervenção a ICP primária (off-label): 

dose de ataque 0,25 miligrama por kg ENDOVENOSO direto no momento da ICP, seguido por dose de 

manutenção 0,125 micrograma por kg por minuto; máx.: 10 microgramas por minuto por até 12 horas 

 

*Intracoronária (via off-label): 0,25 miligrama por kg em bolus administrado diretamente no local da lesão do 

infarto; pode ser seguida com uma infusão ENDOVENOSA de manutenção se ocorrerem complicações trombóticas 

intraprocedurais refratárias 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Tempo de administração: ENDOVENOSO direto maior que 1 minuto; ENDOVENOSO infusão contínua em BIC 

(não exceder 10 microgramas por minuto) 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição: SG5%, SF0,9% -  

ENDOVENOSO DIRETO: 2 miligramas por mililitro 

  

ENDOVENOSO INFUSÃO CONTÍNUA: 7,2 - 9 miligramas em 250 mililitros 

(C.: 28,8 - 36 microgramas por mililitro) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  

(20 - 30ºC) 
Temperatura refrigeração  

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição:  -   -  

 Após diluição:  -  24 horas 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

- Armazenar sob refrigeração (2 - 8ºC) 

- A solução deve ser filtrada um filtro de 0,2 por 0,22 micron ou 5,0 

microns de baixa ligação proteica, não pirogênico e estéril ou usando um 

filtro em linha de 0,2 ou 0,22 micron, estéril, não pirogênico, de baixa 

ligação proteica durante a administração 

- Não agite o frasco 

- Nenhuma incompatibilidade foi observada com mediamentos 
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cardiovasculares comumente usados. No entanto, administrar abciximab 

em acessoexclusivo, sempre que possível; nãomisture outros 

medicamentos no recipiente 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados:  

Reações adversas: hipotensão, dor torácica, náusea, hemorragia, dor nas costas, desenvolvimento de anticorpo, 

bradicardia 

Interações medicamentosas: uriquinase 
Monitorização: tempo de protrombina (TP), tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPa), hemograma, 

fibrinogênio, produtos de divisão de fibrina, necessidade de transfusão, sinais de reações de hipersensibilidade, 

sangue oculto, hematúria, nível de consciência 

 

A contagem de plaquetas deve ser monitorada no início, 2 - 4 horas após a infusão em bolus e às 24 horas (ou 

antes da alta, se antes de 24 horas). Para minimizar o risco de hemorragia: com o abciximab iniciado 18 - 24 horas 

antes da ICP, manter TTPa entre 60 - 85 segundos durante o período de infusão de heparina por abciximab. 

Durante ICP, manter tempo de coagulação ativado entre 200 - 300 segundos e após a ICP (se a anticoagulação for 

mantida), manter TTPa entre 50 - 75 segundos 

 

A remoção do indutor arterial não deve ocorrer até que o TTPa seja ≤50 segundos ou o tempo de coagulação 

ativado ≤175 segundos 

Observações: 

- Manter precauções de sangramento, evitar punções arteriais e venosas desnecessárias, usar soro fisiológico ou 

heparina para coleta de sangue, avaliar o local de inserção do indutor arterial e pulsos distais da perna afetada a 

cada 15 minutos na primeira hora e depois a cada 1 hora nas próximas 6 horas se o acesso femoral utilizado para 

intervenção coronária percutânea 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Up to Date. Abciximab: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 18 de outubro de 

2018 

2. Dynamed. Abciximab: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 18 de outubro de 2018 

3. REOPRO®. Abciximab. Responsável técnico Marcos R. Pereira – CRF por SP nº 12.304. JANSSEN - CILAG FARMACÊUTICA LTDA. 
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REPARIL® GEL 

Princípio ativo: Escina e salicilato de dietilamônio 

Classe terapêutica: anti-inflamatório tópico 

Apresentação: gel - 10 miligramas por grama mais 50 miligramas por grama (30 gramas) 

Via e formas de administração: tópico externo 

Posologia:  
 
Pediatria e adulto: 

- Edemas localizados, causados por transtornos de natureza inflamatória: aplicar pequena quantidade sobre a 

região afetada, 2 - 3 vezes ao dia; máx.: 20 gramas por dia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: não foram encontradas reações adversas significativas 
Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: evolução do quadro 

Observações: 
- Após aplicar sobre a pele, é necessário aguardar alguns minutos antes da aplicação de algum curativo 

- A utilização de um curativo oclusivo não é recomendada 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis; mesmo tendo absorção sistêmica mínima, não 

é recomendado aplicar em grandes áreas ou em área dos seios durante lactação 

1. REPARIL® GEL. Escina e salicilato de dietilamônio. Responsável técnico Carla A. Inpossinato CRF - SP nº 38.535. Takeda Pharma Ltda. 
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RETEMIC® 

Princípio ativo: Cloridrato de oxibutinina 

Classe terapêutica: antiespasmódico urinário 

Apresentação: comprimido - 5 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria: 

- Bexiga Neurogênica/hiperativa: 

 

Lactente e criança ≤5 anos: 0,1 - 0,2 miligrama por kg por dose VIA ORAL 2 - 3 vezes ao dia; máx.: 5 

miligramas por dose 

 

Criança maior que 5 anos e adolescente: dose inicial 5 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia, titulando 

conforme necessário até 5 miligramas três vezes ao dia; máx.: 5 miligramas quatro vezes ao dia 

 

Adulto: 

- Bexiga hiperativa:5 miligramas VIA ORAL 2 - 3 vezes ao dia; máx.: 5 miligramas quatro vezes ao dia 

 

- Hiperidrose primária (off-label): dose inicial 2,5 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia, titulando segundo efeito e 

tolerância com dose alvo 7,5 - 10 miligramas por dia em dose fracionada duas vezes ao dia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste; utilizar com cautela quando disfunção renal 

Reações adversas: tontura, sonolência, xerostomia, constipação, náusea 
Interações medicamentosas: ipratrópio, citrato/cloreto de potássio,  

Monitorização: episódios de incontinência, urina residual, sinais e sintomas de reação anticolinérgica 

Observações: 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis; supressão da lactação foi reportada 

1. Up to Date. Oxybutynin: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 18 de outubro de 

2018 

2. Dynamed. Oxybutynin: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 18 de outubro de 2018 

3. RETEMIC®. Oxibutinina. Responsável técnico Alexandre Tachibana Pinheiro CRF - SP nº 44081. APSEN FARMACÊUTICA S/A 
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REVECTINA® 

Princípio ativo: Ivermectina 

Classe terapêutica: anti-helmíntico 

Apresentação: comprimido - 6 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  
 
Pediatria: 

- Ascaridíase devido a Ascaris lumbricoides (lombriga) (criança ≥15 kg e adolescente): 150 - 200 microgramas 

por kg por dose VIA ORAL em dose única 

 

- Larva migrans cutânea (ancilostomídeo de cão e gato) (criança ≥15 kg e adolescente): 200 microgramas por kg 

VIA ORAL uma vez ao dia por 1 a 2 dias 

 

- Filariose: 

 

Mansonella ozzardi (criança ≥15 kg e adolescente): 200 microgramas por kg por dose VIA ORAL em dose 

única 

 

Mansonella streptocerca: (criança ≥15 kg e adolescente): 150 microgramas por kg por dose VIA ORAL em 

dose única 

 

Wuchereria bancrofti (criança ≥15 kg e adolescente): 200 microgramas por kg por dose VIA ORAL em dose 

única administrada em combinação com albendazol 

 

Gnastostomíase por Gnathostoma spinigerum (criança ≥15 kg e adolescente): 200 microgramas por kg VIA 

ORAL uma vez ao dia por 2 dias 

 

Oncocercose (Onchocerca volvulus, oncocercose) (criança ≥15 kg e adolescente): 150 microgramas por kg 

por dose VIA ORAL em dose única, podendo repetir a cada 6 - 12 meses até que seja assintomático (para 

prevenção da cegueira devido à oncocercose ocular, doses repetidas a cada 3 - 12 meses são sugeridas) 

 

- Pediculose (piolhos): A ivermectina não é ovicida, portanto, doses repetidas são necessárias para erradicar a 

infestação 

 

Couro cabeludo (criança ≥15 kg e adolescente): 400 microgramas por kg por dose VIA ORAL nos dias 1 e 8 

 

Região pubiana (criança ≥15 kg e adolescente): 250 microgramas por kg por dose VIA ORAL, duas doses 

administradas com 14 dias de intervalo 

 

- Escabiose devido a Sarcoptes scabiei (crianças ≥15 kg e adolescente): 200 microgramas por kg por dose VIA 

ORAL, duas doses administradas com pelo menos sete dias de intervalo 

 

- Estrongiloidíase (criança ≥15 kg e adolescente): 200 microgramas por kg VIA ORAL uma vez ao dia durante 

dois dias. Pacientes imunocomprometidos ou pacientes com doença disseminada podem precisar repetir a terapia 
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- Tricuríase devido a Trichuris trichiura (criança ≥15 kg e adolescente): 200 microgramas por kg VIA ORAL uma 

vez por dia durante três dias 

 

Dosagem de 150 microgramas por kg Dosagem de 200 microgramas por kg 

Peso (kg) Dose Peso (kg) Dose 

15 - 25 3 miligramas 15 - 24 3 miligramas 

36 - 44 6 miligramas 25 - 35 6 miligramas 

45 - 64 9 miligramas 36 - 50 9 miligramas 

65 - 84 12 miligramas 66 - 79 12 miligramas 

≥85 150 microgramas por kg ≥80 200 microgramas por kg 

 
 

Adulto: 
- Oncocercose: 150 microgramas por kg VIA ORAL em dose única, realizando nova dose conforme necessário a 

cada 3 - 12 meses até que seja assintomático 

 

- Estrongiloidíase intestinal: 200 microgramas por kg VIA ORAL em dose única 

 

- Ascaridíase devido ao Ascaris lumbricoides (off-label): 200 microgramas por kg VIA ORAL em dose única 

 

- Demodicose devida a Demodex folliculorum e Demodex brevis (off-label): 200 microgramas por kg VIA ORAL 

em dose única, seguida de permetrina tópica ou 200 microgramas por kg em duas doses com intervalo de uma 

semana 

 

- Gnostostomíase por Gnathostoma spinigerum (off-label): 200 microgramas por kg VIA ORAL em dose única 

 

- Larva migrans cutânea relacionada com ancilóstomo (off-label): 200 microgramas por kg VIA ORAL em dose 

única; pacientes com foliculite por ancilóstomo necessitarão de doses adicionais 

 

- Pediculose (off-label): o tratamento geralmente requer mais que 1 dose 

 

Pediculus humanus capitis: 400 microgramas por kg por dose VIA ORAL a cada sete dias porduas doses 

 

Pediculus humanus corporis: 200 microgramas por kg por dose VIA ORAL a cada sete dias por três doses 

 

Pediculose pubiana (Phthirus pubis; piolho pubiano): 250 microgramas por kg por dose VIA ORAL a cada sete 

dias por duas doses ou 250 microgramas por kg por dose a cada 14 dias porduas doses 

 

- Infecção por Mansonella ozzardi (off-label): 6 miligramas VIA ORAL em dose única 

 

- Infecção por Mansonella streptocerca (off-label): 150 microgramas por kg em dose única 

 

- Escabiose devido a Sarcoptes scabiei (off-label): 

 

Escabiose clássica, resistente ao tratamento ou incapaz de tolerar administrações tópicas, tratamento: 200 

microgramas por kg VIA ORAL em dose única, repetindo a dose em 7 a 14 dias 
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Sarna Crostosa (sarna norueguesa), tratamento: 200 microgramas por kg VIA ORAL em dose única nos dias 

1, 2, 8, 9 e 15 em combinação com creme tópico de permetrina 5%. Casos graves podem requerer tratamento 

adicional com ivermectina nos dias 22 e 29 

 

Prevenção e controle: 200 microgramas por kg em dose única 

 

- Tricuríase devido a Trichuris trichiura (off-label): 200 microgramas por kg por dia por três dias 

 

- Infecção por Wucheria bancrofti (off-label): 200 - 400 microgramas por kg VIA ORAL em dose única em 

combinação com albendazol 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: não foram encontradas reações adversas significativas 
Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 
Monitorização: contagens de microfilárias da pele e dos olhos, exames oftalmológicos periódicos, 

acompanhamento de exames de fezes, pressão arterial, função hepática 

Observações: 
- Administrar com água e com o estômago vazio  

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação 

1. Up to Date. Ivermectin: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 18 de outubro de 

2018 

2. Dynamed. Ivermectin: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 18 de outubro de 2018 

3. REVECTINA®. Ivermectina. Responsável técnico Graziela Fiorini Soares CRF - RJ nº 7475. Abbott Laboratórios do Brasil Ltda. 
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RIFAMPICINA 

Princípio ativo: Rifampicina 

Classe terapêutica: tuberculostático, anti-infeccioso 

Apresentação:  

RIFAMPICINA: suspensão oral - 20 miligramas por mililitro (50 mililitros) 

RIFALDIN®: cápsula gelatinosa dura - 300 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Neonatal: 

- Profilaxia de H. influenzae: 10 miligramas por kg por dia VIA ORAL uma vez ao dia por quatro dias 

 

- Profilaxia meningocócica: 10 miligramas por kg por dia VIA ORAL em dose fracionada a cada 12 horas por dois 

dias 

 

- Staphylococcus aureus, sinergia para infecções: 5 - 20 miligramas por kg por dia VIA ORAL em dose fracionada a 

cada 12 horas, associado a outros antibióticos 

 

Pediatria: 

- Tuberculose (criança menor que 10 anos): 

 

Lactente, criança e adolescente menor que 15 anos e ≤40 kg: 10 - 20 miligramas por kg por dose VIA ORAL 

uma vez ao dia; máx.: 600 miligramas por dose 

 

Criança e adolescente menor que 15 anos e maior que 40 kg ou adolescente maior que 15 anos: 10 miligramas 

por kg por dose VIA ORAL uma vez ao dia; dose usual 600 miligramas por dia 

 

 

- Tratamento da infecção latente por tuberculose (ou prevenção da infecção primária) (independentemente do 

estado sorológico):  

 

*Não apropriado para todos os pacientes com HIV devido a interações medicamentosas com alguns anti - 

retrovirais, consulte as diretrizes específicas  

 

Lactente e criança: 10 - 20 miligramas por kg por dose VIA ORAL uma vez por dia; máx.: 600 miligramas por 

dose; se usado em combinação com isoniazida, continue a terapia por 3 - 4 meses; se como monoterapia por 4 

- 6 meses 

 

Adolescente: 600 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia por quatro meses 

Fármaco 

Doses por faixa de peso 

Até 20 kg 21 - 35 kg 36 - 45 kg maior que 45 kg 

Miligramas por kg por dia 
Miligramas por 

dia 

Miligramas por 

dia 

Miligramas por 

dia 

Rifampicina 10 300 450 600 
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- Endocardite: 

 

Terapia empírica, válvula por material protético: usar em combinação com outros antibióticos: 

 

Infecção precoce (≤1 ano pós - operatório) por infecção nosocomial associada à canulação (criança e 

adolescente): 20 miligramas por kg por dia VIA ORAL em dose fracionadas a cada 8 horas; máx.: 900 

miligramas por dia 

 

Infecção tardia (maior que 1 ano pós - operatório) (criança e adolescente): 15 - 20 miligramas por kg por dia 

VIA ORAL doses fracionadas a cada 12 horas; máx.: 600 miligramas por dia 

 

Infecção por Staphylococcus aureus meticilina resistentes (MRSA), prótese valvular (lactente, criança e 

adolescente): 15 miligramas por kg por dia VIA ORAL em dose fracionadas a cada 8 horas; máx.: 900 

miligramas por dia 

 

- Profilaxia de H. influenzae (lactente, criança e adolescente): 20 miligramas por kg por dia VIA ORAL uma vez ao 

dia por quatro dias, sem exceder 600 miligramas por dose 

 

- Profilaxia meningocócica (lactente, criança e adolescente): 20 miligramas por kg por dia VIA ORAL em dose 

fracionada a cada 12 horas por dois dias, sem exceder 600 miligramas por dose 

 

- Peritonite (diálise peritoneal), tratamento (lactente, criança e adolescente):10 - 20 miligramas por kg por dia VIA 

ORAL em dose fracionada duas vezes ao dia; máx.: 600 miligramas por dose 

 

- Portadores crônicos faríngeos de estreptococos do grupo A, tratamento (criança e adolescente): 20 miligramas 

por kg por dia VIA ORAL uma vez ao dia nos últimos quatro dias de tratamento quando combinado com penicilina V 

oral ou 20 miligramas por kg por dia, em duas doses fracionada por quatro dias quando combinado com penicilina 

benzatina G intramuscular; máx.: 600 miligramas por dia 

 

Adulto: 

- Tuberculose: 10 miligramas por kg por dia VIA ORAL uma vez ao dia; máx.: 600 miligramas por dia 

 

- Profilaxia meningocócica: 600 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia durante dois dias 

 

- Tuberculose, infecção latente (como alternativa à isoniazida): 10 miligramas por kg por dia; máx.: 600 

miligramas por dia por quatro meses 

 

- Prurido colestático (off-label): 

 

Fármaco 
Doses por faixa de peso 

20 - 35 kg 36 - 50 kg Maior que 50 kg 

Rifampicina 300 

miligramas 
1 cápsula 1 - 2 cápsulas 2 cápsulas 
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Bilirrubina menor que 3 miligramas por decilitro: 150 miligramas VIA ORAL por dia 

 

Bilirrubina ≥3 miligramas por decilitro: 150 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia 

 

- Abscesso cerebral, empiema e abscesso epidural (MRSA) (off-label): 600 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia ou 

300 - 450 miligramas duas vezes ao dia com vancomicina concomitante por 4 - 6 semanas 

 

- Endocardite, tratamento (válvula protética) (off-label):  

 

S. aureus meticilino resistente: 300 miligramas a cada 8 horas por pelo menos 6 semanas (combinar com 

vancomicina por toda a duração da terapia e gentamicina nas primeiras 2 semanas) (IDSA [Liu 2011]; AHA 

[Baddour 2015]) 

 

S. aureus meticilino sensível: 300 miligramas VIA ORAL a cada 8 horas por pelo menos seis semanas 

(combinada com oxacilina durante toda a terapia e gentamicina nas primeiras 2 semanas 

 

- Hanseníase (off-label): 

 

Lepromatoso (multibacilar): 600 miligramas VIA ORAL uma vez por mês durante 12 meses em combinação com 

clofazimina e dapsona 

 

Tuberculoide (paucibacilar): 600 miligramas VIA ORAL uma vez por mês durante 6 meses em combinação com 

dapsona 

 

- Meningite bacteriana (terapia adjunta) (off-label) (terapia específica para estafilococos [em pacientes com 

material protético], S. pneumoniae [quando a MIC para ceftriaxona é maior que 2 microgramas por mililitro]): 600 

miligramas VIA ORAL uma vez ao dia, em combinação com outros antimicrobi anos 

Ajuste renal: quando ClCr menor que 30 mililitros por minuto, 600 miligramas uma vez ao dia ou 600 miligramas 

administrados três vezes por semana; quando submetido a hemodiálise intermitente, administrar 600 miligramas 

uma vez ao dia ou 600 miligramas administrados três vezes por semana após a hemodiálise nos dias de sessão 

Reações adversas: hepatotoxicidade, trombocitopenia, leucopenia, eosinofilia, anemia hemolítica, agranulocitose, 
vasculite, nefrite intersticial 
Interações medicamentosas: atazanavir, dabigatrana, darunavir, diltizem, edoxabana, esomeprazol, 
itraconazol, lopinavir 

Monitorização: função hepática (TGO e TGP, bilirrubinas), hemograma 

Observações: 

- Administrar com o estômago vazio com um copo de água (1 hora antes ou 2 horas após as refeições ou 

antiácidos), pois alimentos podem atrasar e reduzir a absorção do fármaco 

- A suspensão oral deve ser bem agitada antes de usar 

- O conteúdo da cápsula pode ser misturado com suco de maçã ou geléia, conforme necessário 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação; observar icterícia no lactente 

1. Up to Date. Rifampin (rifampicin): Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 18 de 

outubro de 2018 

2. Dynamed. Rifampin (rifampicin): EBSCO, 2018. Disponível em: 

http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess 

miligramasr03. Acesso em: 18 de outubro de 2018 

3. RIFALDIN®. Rifampicina. Responsável técnico Silvia Regina Brollo CRF - SP n° 9.815. Sanofi - Aventis Farmacêutica Ltda. 

4. FURP - RIFAMPICINA. Responsável técnicoDr. Gidel Soares – CRF - SP nº 14.652. Fundação para o Remédio Popular – FURP. 

5. BRASIL. Manual de recomendações para o controle da tuberculose no Brasil. Brasília, 2011 
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RIFOCINA® SPRAY 

Princípio ativo: Rifamicina SV sódica 

Classe terapêutica: anti-infeccioso 

Apresentação: solução tópica - 10 miligramas por mililitro (20 mililitros) 

Via e formas de administração: tópico externo 

Posologia:  
 
Pediatria e adulto: 

- Tratamento tópico das infecções de superfície, causadas por microrganismos sensíveis à rifamicina: pulverizar a 

área afetada a cada 6 - 8 horas, ou a critério médico 

Ajuste renal:  

Reações adversas: pigmentação predominantemente vermelho - alaranjada na pele ou fluidos 
Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização:  

Observações: 
- Para aplicação dentro de cavidade ou para lavagem de cavidade após aspiração do conteúdo purulento, e 

possibilidade de limpeza com solução salina 

- Para aplicação externa (para lesões, feridas ou furúnculos) ou para preparação de curativos ou compressas 

- Para uma aplicação eficaz, pressione repetidamente a válvula, mantendo o frasco em posição vertical (em pé) 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. RIFOCINA® SPRAY. Rifamicina SV. Responsável técnico Silvia Regina Brollo CRF - SP n° 9.815. Sanofi - Aventis Farmacêutica Ltda. 
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RISPERDAL® 

Princípio ativo: Risperidona 

Classe terapêutica: antipsicótico de 2ª geração 

Apresentação: comprimido revestido - 1 miligrama e 2 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria: 

- Autismo com irritabilidade associada, incluindo agressividade, temperamento, acessos de raiva, comportamento 

autolesivo e mudanças rápidas de humor: 

 

Criança ≥5 anos e adolescente: 

 

15 - 20 kg: dose inicial 0,25 miligrama por dia VIA ORAL, após ≥4 dias, aumentar para 0,5 miligrama por 

diamantendopor ≥14 dias. Em pacientes que não alcançam resposta clínica suficiente, pode - se aumentar a 

dose em incrementos de 0,25 miligrama por dia com intervalos ≥2 semanas; máx.: 1 miligrama por dia 

 

≥20 kg: dose inicial 0,5 miligrama por dia VIA ORAL, após ≥4 dias, aumentar para 1 miligrama por dia 

mantendo por ≥14 dias. Em pacientes que não alcançam resposta clínica suficiente, pode - se aumentar a dose 

em incrementos de 0,5 miligrama por dia com intervalos ≥2 semanas; máx.: 2,5 miligramas por dia (3 

miligramas por dia quando maior que 45 kg) 

 

- Mania Bipolar (criançae adolescente 10 - 17 anos): dose inicial 0,5 miligrama VIA ORAL uma vez ao dia, podendo 

ser ajustada, de acordo a resposta clínica e tolerabilidade, em incrementos de 0,5 - 1 miligrama por dia em 

intervalos ≥24 horas, para uma dose de até 2,5 miligramas por dia 

 

- Delirium: 

 

Criança menor que 5 anos: dose inicial 0,1 - 0,2 miligrama VIA ORAL uma vez ao dia ao deitar 

 

Criança ≥5 anos e adolescente: dose inicial 0,2 - 0,5 miligrama VIA ORAL uma vez ao dia ao deitar, titulando 

para a dose efetiva mais baixa a cada 1 - 2 dias, dose usual 0,2 - 2,5 miligramas por dia em dose fracionada 2 

- 4 vezes ao dia; máx. dependente do peso: quando menor que 20 kg, 1 miligrama por dia; 20 - 45 kg, 2,5 

miligramas por dia e maior que 45 kg, 3 miligramas por dia 

 

- Esquizofrenia (adolescente 13 - 17 anos): dose inicial 0,5 miligrama VIA ORAL uma vez ao dia, titulando, de 

acordo resposta clínica e tolerabilidade, em incrementos de 0,5 - 1 miligrama por dia em intervalos ≥24 horas, 

para uma dose de 3 miligramas por dia 

 

Adulto: ao reiniciar o tratamento após a descontinuação, iniciarcom doses menores, 2 miligramas por dia 

(fracionada em 1 - 2 doses) para reduzir o risco de hipotensão ortostática por síncope 

 

- Mania bipolar (monoterapia ou como adjuvante ao lítio ou divalproato): dose inicial 2 - 3 miligramas VIA ORAL 

uma vez ao dia, titulando, conforme necessário, em 1 miligrama por dia em intervalos ≥24 horas, dose usual 1 - 6 
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miligramas por dia; nenhuma recomendação de dose de manutenção para tratamento maior que 3 semanas de 

duração 

 

- Esquizofrenia: dose inicial 2 miligramas VIA ORAL em dose fracionada 1 - 2 vezes ao dia, sendo aumentada em 1 

- 2 miligramas por dia em intervalos ≥24 horas até intervalo recomendado de 4 - 8 miligramas por dia; dose de 

manutenção 2 - 8 miligramas por dia 

Ajuste: quando disfunção renal com ClCr menor que 30 mililitros por minuto ou disfunção hepática Child - Pugh 

classe C, dose inicial 0,5 miligrama duas vezes ao dia, titulando com parcimônia não mais de 0,5 miligrama duas 

vezes ao dia; aumentos maiores que 1,5 miligrama duas vezes ao dia devem ser realizados em intervalos ≥1 

semana 

Reações adversas: aumento da mortalidade em pacientes idosos com psicose relacionada à demência, sedação, 

sonolência, reação extrapiramidal, insônia, fatiga, síndrome parkisoniana - like, cefaleia, ansiedade, tontura, 

hipersalivação, acatisia, hiperprolactemia, ganho de peso, aumento de apetite, vômito, constipação, dor abdominal, 

náusea, incontinência urinária, tremor, nasofaringe, rinorreia, febre 

Interações medicamentosas: bromoprida, hidroxicloroquina, ipratrópio, metoclopramida, citrato/cloreto de 

potássio, agente com elevado risco de prolongamento do intervalo QT, talidomida 

Monitorização: pressão arterial (incluindo ortostática), frequência cardíaca (durante a titulação da dose), nível de 

consciência, escala de movimento involuntário anormal, sintomas extrapiramidais, crescimento, IMC, circunferência 

da cintura e peso, hemograma, enzimas hepáticas, perfil lipídico, glicemia de jejum por HbA1c, concentrações 

séricas de prolactina 

Observações: 

- Descontinuação da terapia (criança e adolescente): American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 

American Psychiatric Association, Canadian Psychiatric Association, National Institute for Health and Care 

Excellencee World Federation of Societies of Biological Psychiatryrecomendam a redução gradual dos antipsicóticos 

para evitar sintomas de abstinência e minimizar o risco de recaída. O risco de sintomas de abstinência pode ser 

maior com antipsicóticos altamente anticolinérgicos ou dopaminérgicos,ao interromper a terapia antipsicótica em 

pacientes com esquizofrenia, as diretrizes recomendam uma redução gradual ao longo de 6 - 24 meses ou reduzir 

a dose em 10% a cada mês 

- Agentes antiparkinsoni anos contínuos por um breve período após a descontinuação podem prevenir sintomas de 

abstinência 

- Quando há substituição de antipsicóticos, três estratégias foram sugeridas: titulação cruzada (gradualmente 

descontinuando o primeiro antipsicótico, aumentando gradualmente o novo antipsicótico), sobrepondo-se e 

estreitando-se (mantendo a dose do primeiro antipsicótico, aumentando gradativamente o novo antipsicótico, e 

então afinando o primeiro antipsicótico) e mudança abrupta (descontinuar abruptamente o primeiro antipsicótico e 

aumentar gradualmente o novo antipsicótico ou iniciá-lo com uma dose de tratamento) 

- Medicamento incluso nos critérios de Beers, não recomendado quando ≥65 anos 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis; observar sonolência no lactente 

1. Micromedex. Risperidone: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 19 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Risperidone: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 19 de outubro 

de 2018 

3. Dynamed. Risperidone: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 19 de outubro de 2018 

4. RISPERDAL®. Risperidona. Responsável técnico Marcos R. Pereira - CRF por SP n° 12.304. Janssen - Cilag Farmacêutica Ltda. 
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RITMONORM® 

Princípio ativo: Cloridrato de propafenona 

Classe terapêutica: antiarrítmico classe Ic 

Apresentação: comprimido revestido - 300 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia: pacientes que apresentam alargamento significativo do complexo QRS ou bloqueio AV de segundo ou 

terceiro grau podem precisar de redução da dose 

 

Adulto:  

- Fibrilação atrial por taquicardia supraventricular paroxística por arritmia ventricular: dose inicial 150 miligramas 

VIA ORAL a cada 8 horas, titulando - se a dose em intervalos mínimos de 3 - 4 dias para 300 miligramas a cada 8 

horas 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste ou dose suplementar 

Reações adversas: paladar incomum, tontura, náusea, vômito, arritmia cardíaca,  
Interações medicamentosas: antiarrítmicos classe Ia e III, hidroxiclororquina, agente com elevado risco de 

prolongamento do intervalo QT, ritonavir 

Monitorização: ECG, pressão arterial, pulso 

Observações: 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Propafenone: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 19 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Propafenone: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 19 de outubro 

de 2018 

3. Dynamed. Propafenone: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 

- 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 19 de outubro de 2018 

4. RITMONORM®. Propafenona. Responsável técnico Graziela Fiorini Soares CRF - RJ nº 7475. Abbott Laboratórios do Brasil Ltda. 
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RIVOTRIL® 

Princípio ativo: Clonazepam 

Classe terapêutica: anticonvulsivante por benzodiazepínico 

Apresentação:  

RIVOTRIL®: comprimido - 0,5 miligrama e 2 miligramas 

RIVOTRIL®: comprimido sublingual - 0,25 miligrama 

RIVOTRIL®: solução oral (gotas) - 2,5 miligramas por mililitro (20 mililitros) 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria:  

- Neuroirritabilidade, agitação (cuidados paliativos) (lactente, criança e adolescente):  

 

Menor que 30 kg: dose inicial 0,01 - 0,03 miligrama por kg por dia VIA ORAL em dose fracionada 3 - 4 vezes ao 

dia, titulando a dose para o efeito desejado até uma dose máxima diária de 0,2 miligrama por kg por dia em 

dose fracionada três vezes ao dia 

 

≥30 kg: dose inicial ≤0,25 miligrama por dose VIA ORAL três vezes ao dia, titulando de 0,5 - 1 miligrama por 

dia a cada três dias até a dose de manutenção de 0,05 - 0,2 miligrama por kg por dia até a dose máxima diária 

de 20 miligramas por dia 

 

- Distúrbios convulsivos: 

 

Lactente e criança menor que 10 anos ≤30 kg: dose inicial 0,01 - 0,03 miligrama por kg por dia VIA ORAL em 

dose fracionada 2 - 3 vezes ao dia, titulando ≤0,25 - 0,5 miligrama a cada três dias até que as convulsões 

sejam controladas ou efeitos adversos observados; máx.: 0,05 miligrama por kg por dia. Dose de manutenção 

0,1 - 0,2 miligrama por kg por dia em dose fracionada três vezes ao dia; máx.: 0,2 miligrama por kg por dia 

 

Criança ≥10 anos maior que 30 kg e adolescente: dose inicial 0,01 - 0,05 miligrama por kg por dia VIA ORAL 

em dose fracionada 2 - 3 vezes ao dia, titulando a dose em 25% ou 0,5 - 1 miligrama a cada 3 - 7 dias até que 

as convulsões sejam controladas ou os efeitos adversos observados; máx.: 0,5 miligramas por dose três vezes 

ao dia. Dose de manutenção 0,05 - 0,2 miligrama por kg por dia em dose fracionada 2 - 3 vezes ao dia; máx.: 

20 miligramas por dia 

 

- Transtorno do pânico (adolescente ≥18 anos): dose inicial 0,25 miligrama VIA ORAL duas vezes ao dia, titulando 

em incrementos de 0,125 - 0,25 miligrama duas vezes ao dia a cada 3 dias, com dose alvo de 1 miligrama por dia 

em dose fracionada ; máx.: 4 miligramas por dia 

 

Adulto: 

- Transtorno do pânico: 0,25 miligrama VIA ORAL duas vezes ao dia, titulando incrementos de 0,125 - 0,25 

miligrama duas vezes ao dia a cada três dias com dose alvo de 1 miligrama por dia; máx.: 4 miligramas por dia 

 

- Transtornos convulsivos: a dose diária inicial não deve exceder 1,5 miligrama administrados VIA ORAL em dose 

fracionada trêsvezes ao dia, titulando em incrementos de 0,5 - 1 miligrama a cada três dias até que as convulsões 
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sejam controladas ou os efeitos adversos observados; máx.: 20 miligramas por dia. Dose usual de manutenção 2 - 

8 miligramas em dose fracionada 1 - 2 vezes ao dia; máx.: 20 miligramas por dia 

 

- Transtorno bipolar, episódios mistos ou maníacos (off-label): 2 - 8 miligramas VIA ORAL em dose fracionada 2 - 4 

vezes ao dia 

 

- Transtorno de comportamento do sono REM (off-label): 0,25 - 2 miligramas VIA ORAL 30 minutos antes de 

dormir; máx.: 4 miligramas 30 minutos antes de dormir 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste; usar com cautela em pacientes com disfunção renal, devido 

possibilidade de acumulação dos seus metabólitos nesses pacientes 

 

Ajuste hepático: contraindicado quando disfunção hepática significante 

Reações adversas: sonolência, ataxia, alterações de comportamento, tontura, fatiga, depressão 
Interações medicamentosas: olanzapina, talidomida 

Monitorização: sinais e sintomas de comportamento suicida, hemograma, função hepática e renal 

Observações: 

- Para descontinuar, o tratamento deve ser retirado gradualmente diminuindo a dose em 0,125 miligrama duas 

vezes ao dia a cada três dias até que suspensão seja completa 

- Para reduzir a sonolência, a administração de uma dose à noite é preferível 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; excretado no leite materno, porém estudos mostraram baixa incidência 

de toxicidade em crianças amamentadas  

1. Micromedex. Clonazepam: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 19 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Clonazepam: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 19 de outubro 

de 2018 

3. Dynamed. Clonazepam: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 

- 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 19 de outubro de 2018 

4. RIVOTRIL®. Clonazepam. Responsável técnico Tatiana Tsiomis Díaz - CRF - RJ nº 6942. Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S.A. 
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ROCALTROL® 

Princípio ativo: Calcitriol 

Classe terapêutica: análogo da vitamina D 

Apresentação: cápsula - 0,25 micrograma 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Neonatal:  

- Hipocalcemia secundária ao hipoparatireoidismo: 1 micrograma VIA ORAL uma vez ao dia nos primeiros cinco 

dias de vida 

 

- Tetania hipocalcêmica: 0,25 micrograma por dose VIA ORAL uma vez ao dia, seguido de 0,01 - 0,10 micrograma 

por kg por dia em dose fracionada duas vezes ao dia; máx.: 2 microgramas 

 

Pediatria: 

- Hipocalcemia em pacientes com doença renal crônica (DRC) ou doença óssea metabólica: indicados quando os 

níveis séricos de 25(OH)D são maiores que 30 nanogramas por mililitro (75 nanomol por litro) e níveis séricos de 

hormônio paratireóide intacto (PTHi) estão acima do intervalo alvo para o estágio de doença renal, os níveis séricos 

de cálcio total corrigido são menor que 9,5 - 10 miligramas por decilitro (2,37mmol por litro) e os níveis séricos de 

fósforo em crianças são inferiores aos limites superiores de normalidade adequados à idade: 

 

Criança e adolescente: 

 

Estágios 2 a 4 (doença renal crônica): 

 

Menor que 10 kg: 0,05 micrograma VIA ORAL em dias alternados 

10 - 20 kg: 0,1 - 0,15 micrograma VIA ORAL por dia 

Maior que 20 kg: 0,25 micrograma VIA ORAL por dia 

 

Ajuste de dosagem: 

 

Se o decréscimo de PTHi for menor que 30% após três meses de terapia e os níveis séricos de cálcio e fósforo 

estiverem dentro dos limites desejados com base no estágio de DRC, aumente a dose em 50% 

 

Se o PTHi diminuir for menor que o intervalo alvo para o estágio do DRC, manter a terapia com calcitriol até 

que o PTHialcance valor acima do intervalo alvo; reinicie a terapia com metade da dose anterior (se a dosagem 

for menor que 0,25 micrograma, use a terapia em dias alternados) 

 

Se os níveis séricos de cálcio total corrigido excederem 10,2 miligramas por decilitro (2,37mmol por litro), 

manter a terapia com calcitriol até que o cálcio sérico diminua para menor que 9,8 miligramas por decilitro 

(2,37mmol por litro); reinicie a terapia com metade da dose anterior (se a dosagem for menor que 0,25 

micrograma, use a terapia em dias alternados) 

 

Se os níveis séricos de fósforo aumentarem para os limites superiores adequados à idade, suspender a terapia 

com calcitriol (iniciar ou aumentar os aglutinantes de fosfato até que os níveis de fósforo sérico diminuam para 

limites apropriados à idade) e retomar a terapia com metade da dose anterior 

 

Estágio 5 (doença renal crônica) em diálise: o cálcio sérico vezes o produto de fósforo (Ca x P) não deve exceder 

65 miligramas por decilitro para Lactente e crianças menor que 12 anos e 55 miligramas por decilitro para 

adolescente, fósforo sérico deve estar dentro do alvo, cálcio sérico menor que 10 miligramas por decilitro 

(2,37mmol por litro) ou menor que 10,5 miligramas por decilitro (2,5mmol por litro) se PTHi maior que 1.000 

picogramas por mililitro. Se em hemodiálise, as doses devem ser dadas nos dias de diálise 

 

PTHi 300 - 500 picogramas por mililitro: 0,0075 micrograma por kg VIA ORAL três vezes por semana; máx.: 

0,25 micrograma por dose 
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PTHi maior que 500 - 1.000 picogramas por mililitro: 0,015 micrograma por kg VIA ORAL três vezes por 

semana; máx.: 0,5 micrograma por dose 

PTHi maior que 1.000 picogramas por mililitro: 0,025 micrograma por kg VIA ORAL três vezes por semana; 

máx.: 1 microgramas por dose 

 

Ajuste posológico: se o decréscimo de PTHi for menor que 30% após três meses de terapia e os níveis séricos 

de cálcio e fósforo estiverem dentro dos limites desejados com base no estágio 5 de DRC, aumente a dosagem 

em 50% 

 

- Hipoparatireoidismo por pseudo - hipoparatireoidismo (avaliar dosagem em intervalos de 2 - 4 semanas): 

 

Lactente: 0,02 - 0,06 micrograma por kg VIA ORAL uma vez ao dia 

Criança 1 - 5 anos: 0,25 - 0,75 micrograma VIA ORAL uma vez ao dia 

Criança ≥6 anos e adolescente: 0,5 - 2 microgramas VIA ORAL uma vez ao dia 

 

Adulto: 

- Hipocalcemia em pacientes em diálise renal crônica: dose inicial 0,25 micrograma VIA ORAL uma vez ao dia, 

titulando em 0,25 microgramas diariamente em intervalos de 4 - 8 semanas até alcançar 0,5 - 1 micrograma por 

dia 

 

- Hipocalcemia no hipoparatireoidismo por pseudo - hipoparatireoidismo: dose inicial 0,25 micrograma VIA ORAL 

uma vez ao dia, titulando a dose em intervalos de 2 - 4 semanas,dose usual 0,5 - 2 microgramas uma vez ao dia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: hipercalcemia, cefaleia, rash cutâneo, polidipsia, dor abdominal, náusea, infecção do trato 

urinário 

Interações medicamentosas: hidróxido de alumínio 

Monitorização: cálcio, fósforo, magnésio sérico e fosfatase alcalina, PTHi 

Observações: 

- Pode ser administrado associado ou não as refeições 

- Quando administrado pequenas doses a partir das cápsulas cheias de líquido, considere a seguinte concentração: 

0,25 micrograma cápsula = 0,25 micrograma por 0,17 mililitro 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há relatos de efeitos adversos no lactente, mas se recomenda 

cautela em altas doses 

1. Micromedex. Calcitriol: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 19 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Calcitriol: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 19 de outubro de 

2018 

3. Dynamed. Calcitriol: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 19 de outubro de 2018 

4. ROCALTROL®. Calcitriol. Responsável técnico Tatiana Tsiomis Díaz – CRF - RJ n° 6942. Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S.A. 
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ROCEFIN® 

Princípio ativo: Ceftriaxona 

Classe terapêutica: cefalosporina de 3ª geração, anti-infeccioso 

Apresentação:  

ROCEFIN® INTRAMUSCULAR : pó liofilizado para solução injetável - 500 miligramas e 1 grama 

ROCEFIN® IV: pó liofilizado para solução injetável - 500 miligramas e 1 grama 

Via e formas de administração:  

ROCEFIN® INTRAMUSCULAR : intramuscular 

ROCEFIN® IV: ENDOVENOSO 

Posologia:  

 

Neonatal: use cefotaxima em vez de ceftriaxona se hiperbilirrubinemia estiver presente ou se o paciente estiver 

recebendo soluções ENDOVENOSAs contendo cálcio 

 

- Dosagem geral, infecção suscetível: 50 miligramas por kg por dose INTRAMUSCULAR ou ENDOVENOSO a cada 

24 horas 

 

- Infecções gonocócicas:  

 

Profilaxia, neonatos assintomáticos nascidos de mães com infecção gonocócica: 25 - 50 miligramas por kg 

INTRAMUSCULAR ou ENDOVENOSO em dose única; máx.: 125 miligramas por dose 

 

Tratamento: 

 

Infecção disseminada (incluindo sepse, artrite e meningite) por abscesso do couro cabeludo: 25 - 50 

miligramas por kg por dose INTRAMUSCULAR ou ENDOVENOSO a cada 24 horas por sete dias, até 10 - 

14 dias se houver meningite 

 

Oftalmia neonatal: 25 - 50 miligramas por kg INTRAMUSCULAR ou ENDOVENOSO em dose única; máx.: 

125 miligramas por dose 

 

- Meningite não gonocócica:  

Menor que 14 dias: 50 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO uma vez ao dia 

 

≥14 dias: 100 miligramas por kg ENDOVENOSO para uma dose, seguidos de 80 - 100 miligramas por kg por 

dose uma vez ao dia 

 

Pediatria: 

- Dosagem geral, infecção suscetível (lactente, criança e adolescente):  

 

Infecção leve a moderada: 50 - 75 miligramas por kg por dose INTRAMUSCULAR ou ENDOVENOSO uma vez 

ao dia; máx.: 1.000 miligramas por dia 

 

Infecção grave (meningite, pneumonia pneumocócica resistente à penicilina): 100 miligramas por kg por dia 

doses fracionadas a cada 12 - 24 horas; máx.: 4.000 miligramas por dia 
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- Endocardite bacteriana (não gonocócica): 

 

Profilaxia para procedimentos odontológicos e respiratórios superiores (lactente, criança e adolescente): 50 

miligramas por kg INTRAMUSCULAR ou ENDOVENOSO de 30 a 60 minutos antes do procedimento; máx.: 

1.000 miligramas por dose (limita - se o uso de antibióticos profiláticos para pacientes com maior risco de 

endocardite infecciosa ou desfechos adversos 

 

Tratamento (criança e adolescente): 100 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO em dose fracionada a cada 

12 horas ou 80 miligramas por kg por dose a cada 24 horas; máx.: 4.000 miligramas por dia, doses diárias 

acima de 2.000 miligramas devem ser fracionadas em duas doses 

 

- Infecção intra - abdominal, complicada (lactente, criança e adolescente): 50 - 75 miligramas por kg por dia 

ENDOVENOSO em dose fracionada a cada 12 - 24 horas; máx.: 2.000 miligramas por dia 

 

- Meningite: 

 

Meningite bacteriana aguda (lactente, criança e adolescente): 80 - 100 miligramas por kg por dia 

ENDOVENOSO em dose fracionada a cada 12 - 24 horas; máx.: 4.000 miligramas por dia 

 

Meningite ou ventriculite associada à assistência à saúde (lactente, criança e adolescente): 100 miligramas por 

kg por dia ENDOVENOSO em dose fracionada a cada 12 - 24 horas; máx.: 4.000 miligramas por dia 

 

- Otite Média Aguda (lactente, criança e adolescente): 

 

Bactéria aguda: 50 miligramas por kg por dose INTRAMUSCULAR ou ENDOVENOSO uma vez ao dia por 1 ou 

3 dias; máx.: 1.000 miligramas por dose 

 

Persistente ou recidivante: 50 miligramas por kg por dose INTRAMUSCULAR ou ENDOVENOSO uma vez ao 

dia por três dias; máx.: 1.000 miligramas por dose 

 

- Peritonite (diálise peritoneal), profilaxia para pacientes em diálise peritoneal que necessitam de procedimentos 

odontológicos (lactente, criança e adolescente): 50 miligramas por kg INTRAMUSCULAR ou ENDOVENOSO 

administrados 30 - 60 minutos antes do procedimento odontológico; máx.: 1.000 miligramas por dose 

 

- Pneumonia adquirida na comunidade (criança maior que 3 meses, criança e adolescente): 50 - 100 miligramas 

por kg por dia ENDOVENOSO em dose fracionada a cada 12 - 24 horas; máx.: 2.000 miligramas por dia (até 

4.000 miligramas por dia têm sido recomendadas para pacientes HIV - positivo) (considerar a adição de 

vancomicina ou clindamicina à terapia empírica se houver suspeita de infecção estafilocócica meticilina resistente 

adquirido na comunidade) 

 

*Utilizedoses maiores para S. pneumoniae resistente à penicilina e em crianças ≥5 anos, um antibiótico macrolídeo 

deve ser adicionado se a pneumonia atípica não puder ser descartada (principalmente em pacientes não totalmente 

imunizados para H. influenzae tipo B e S. pneumoniae, ou resistência local significativa à penicilina em cepas 
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invasivas de pneumococo) 

 

- Rinossinusite bacteriana aguda: 

 

Pacientes ambulatoriais (criança e adolescente): 50 miligramas por kg INTRAMUSCULAR ou ENDOVENOSO 

em dose única; máx.: 2.000 miligramas por dose (quandoimpossibilidade de terapia oral ou dificuldade em 

adesão) 

 

Infecção grave que requer hospitalização (lactente, criança e adolescente): 50 miligramas por kg por dia 

ENDOVENOSO em dose fracionada a cada 12 horas por 10 - 14 dias; máx.: 2.000 miligramas por dia 

 

- Infecções da estrutura da pele (lactente, criança e adolescente): 50 - 75 miligramas por kg por dia 

INTRAMUSCULAR ou ENDOVENOSO em dose fracionada 1 - 2 vezes ao dia; máx.: 2.000 miligramas por dia 

 

- Infecção por S. pneumoniae, invasiva (lactente, criança e adolescente):  

 

Infecção do SNC.: 100 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO em dose fracionada a cada 12 - 24 horas; 

máx.: 2.000 miligramas por dose e 4.000 miligramas por dia 

 

Infecção não relacionada ao SNC.: 50 - 75 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO em dose fracionada a 

cada 12 - 24 horas; máx.: 2.000 miligramas por dose e 4.000 miligramas por dia 

 

- Profilaxia cirúrgica (criança e adolescente): 50 - 75 miligramas por kg ENDOVENOSO 60 minutos antes do 

procedimento; máx.: 2.000 miligramas por dose 

 

- Infecções do trato urinário (lactente, criança e adolescente): 50 miligramas por kg por dose INTRAMUSCULAR 

ou ENDOVENOSO uma vez ao dia; máx.: 2.000 miligramas por dose 

 

Adulto: 

- Intervalo de dosagem: 1 - 2 gramas INTRAMUSCULAR ou ENDOVENOSO a cada 12 - 24 horas, dependendo do 

tipo e gravidade da infecção 

 

- Infecção intra- abdominal complicada, adquirida na comunidade, leve a moderada (em combinação com 

metronidazol): 1 - 2 gramas ENDOVENOSO a cada 12 - 24 horas por 4 - 7 dias 

 

- Meningite bacteriana (como componente de terapia empírica [infecções adquiridas na comunidade] ou terapia 

específica de patógeno [Cutibacterium acnes, H. influenzae, N. meningitidis, S. agalactiae, S. pneumoniae, MIC 

penicilina ≥0,12 micrograma por mililitro e bacilos gram - negativos suscetíveis): 2 gramas ENDOVENOSO a cada 

12 horas (para terapia empírica, use em combinação com outros agentes apropriados) 

 

- Doença inflamatória pélvica (leve a moderadamente grave): 250 miligramas INTRAMUSCULAR em dose única 

mais doxiciclina oral (com ou sem metronidazol por via oral ) 

 

- Pneumonia adquirida na comunidade (em combinação com outros antibióticos): 1 - 2 gramas por dia 
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INTRAMUSCULAR ou ENDOVENOSO em dose fracionada 1 - 2 vezes ao dia 

 

- Infecção do trato urinário, complicada (incluindo pielonefrite): 

 

Pacientes internados: 1 grama ENDOVENOSO uma vez ao dia 

 

Pacientes ambulatoriais: 1 grama INTRAMUSCULAR ou ENDOVENOSO uma vez, seguido de 5 - 14 dias de 

terapia oral apropriada 

Ajuste: quando disfunções renal ou hepática a dose máxima não deve exceder 2 gramas por dia. Sem necessidade 

de dose suplementar 

Tempo de administração: ENDOVENOSO direto 2 - 4 minutos; infusão ENDOVENOSA em 15 - 30 minutos 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição:  

 INTRAMUSCULAR : água para injeção, SF0,9%, lidocaína 1% - 2 mililitros 

(500 miligramas) [volume final 2,4 mililitros] e 3,5 mililitros (1 grama) 

[volume final 4,2 mililitros] (C.: 250 - 350 miligramas por mililitro) 

 

ENDOVENOSO: água para injeção, SF0,9% - 5 mililitros [volume final 5,4 

mililitros] (500 miligramas) e 10 mililitros [volume final 10,7 mililitros] (1 

grama) (C.: 100 miligramas por mililitro) 

 

Diluição: SF0,9%, SG5% - (C.: 10 - 40 miligramas por mililitro) 

Estabilidade: 

 
Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após 

reconstituição: 
6 horas 24 horas 

 Após diluição: 24 horas 24 horas 

Recomendações específicas para 

o preparo e armazenamento: 

- Não co - administrar com soluções contendo cálcio 

- Intramuscular: administrar em massa muscular grande 

- Incompatível com solução de Hartmann e ringer lactato 

- Depois de reconstituída, a solução apresenta coloração que varia do 

amarelo - pálido ao âmbar, dependendo da concentração e do tempo de 

armazenamento; esta particularidade da ceftriaxona não tem qualquer 

significado quanto à tolerabilidade ou eficácia do medicamento 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: azitromicina, filgrastim, fluconazol, pentamidina, vancomicina (variável) 

Reações adversas: sensação de aperto e endurecimento local (injeção intramuscular), reação de 

hipersensibilidade, flebite 

Interações medicamentosas:  

Monitorização: hemograma,tempo de protrombina, funções renal e hepática, número e característica das fezes, 

sinais e sintomas de anafilaxia, local de infusão 

Observações: 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso compativel com a amamentação 

1. Micromedex. Ceftriaxone: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 19 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Ceftriaxone: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 19 de outubro de 

2018 

3. Dynamed. Ceftriaxone: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 19 de outubro de 2018 

4. ROCEFIN®. Ceftriaxona. Responsável técnico Tatiana Tsiomis Díaz – CRF - RJ nº 6942. Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S.A. 
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SANDIMMUN® NEORAL 

Princípio ativo: Ciclosporina para microemulsão 

Classe terapêutica: imunosupressor 

Apresentação: cápsula de gelatina mole - 50 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia: SANDIMMUNE® NEORAL (ciclosporina modificada) e SANDIMMUNE (ciclosporina não modificada) não 

são bioequivalentes e não podem ser usados de forma intercambiável 

 

Pediatria: 

- Hepatite auto - imune (indução de remissão), recomendam a ciclosporina como agente de indução de segunda 

linha (criança ≥2 anos e adolescente): dose inicial 3 - 5 miligramas por kg por dia VIA ORAL doses fracionadas a 

cada 8 - 12 horas, titulando para concentrações mínimas de ciclosporina alvo; concentrações relatadas na 

literatura variam entre 150 – 300 nanograma por mililitro para indução da remissão e metas mais baixas de 100 – 

200 nanograma por mililitro após a remissão. Uma vez que a remissão tenha sido sustentada, geralmente 6 meses 

de terapia, a ciclosporina é reduzida lentamente (em aproximadamente 14 dias) e a terapia de manutenção com 

um imunossupressor corticosteroide é iniciada 

 

- Doença de Kawasaki, refratária (lactente ≥2 meses e criança): dose inicial 4 miligramas por kg por dia VIA ORAL 

em dose fracionada a cada 12 horas, titulandoaté atingir a concentração mínima; máx.: 8 miligramas por kg por 

dia 

 

- Nefrite Lúpica (criança e adolescente): 2 - 5 miligramas por kg por dia VIA ORAL em dose fracionada a cada 12 

horasdurante 1 - 2 anos 

 

- Síndrome nefrótica, frequentemente recidivante: 

 

Dosagem baseada na área corporal (criança ≥3 anos e adolescente): 150 miligramas por m2 por dia VIA ORAL 

em dose fracionada duas vezes ao dia, titulando conforme necessário para atingir uma concentração mínima de 

80 – 100 nanograma por mililitro  

 

Dosagem baseada no peso(criança e adolescente): 4 - 5 miligramas por kg por dia VIA ORAL em dose 

fracionada duas vezes ao dia por pelo menos 12 meses 

 

Dependente de esteróides (para efeito poupador de esteróides) (criança e adolescente): 4 - 5 miligramas por 

kg por dia VIA ORAL doses fracionadas duas vezes ao dia por pelo menos 12 meses 

 

Esteróide resistente: 

 

Dosagem baseada área corporal (criança e adolescente): 150 miligramas por m2 por dia VIA ORAL doses 

fracionadas duas vezes ao dia, titulando - se conforme necessário para atingir uma concentração de vale de 

120 – 180 nanograma por mililitro ; se a remissão não foi alcançada em 12 semanas, aumentar a dose para 

alcançar uma concentração mínima de 300 – 400 nanograma por mililitro  
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Dosagem baseada no peso (criança e adolescente): 5 - 6 miligramas por kg por dia VIA ORAL doses 

fracionadas duas vezes ao dia antes das refeições; as concentrações mínimas variaram de 100 – 250 

nanograma por mililitro  

 

Adulto: 

- Artrite reumatoide: dose inicial 2,5 miligramas por kg por dia VIA ORAL em dose fracionada duas vezes ao dia 

(salicilatos, anti-inflamatórios não esteroides e glicocorticoides orais podem ser continuados) 

 

Titulação: 0,5 - 0,75 miligrama por kg por dia se for observada resposta insuficiente após 8 semanas de 

tratamento ou após 12 semanas de uso; máx.: 4 miligramas por kg por dia (interrompa se nenhum 

benefício for observado por 16 semanas de tratamento) 

 

- Transplante de órgão sólido (pacientes recém - transplantados): comumente usada em combinação com um 

agente imunossupressor antiproliferativo e um corticosteroide; ajustando a dose para atingir a concentração 

plasmática desejada 

 

Renal: 6 - 12 miligramas por kg por dia VIA ORAL em dose fracionada duas vezes ao dia 

Fígado: 4 - 12 miligramas por kg por dia VIA ORAL em dose fracionada duas vezes ao dia 

Coração: 4 - 10 miligramas por kg por dia VIA ORAL em dose fracionada duas vezes ao dia 

 

- Glomerulosclerose segmentar e focal (off-label): dose inicial 3,5 - 5 miligramas por kg por dia VIA ORAL em dose 

fracionada a cada 12 horas em combinação com prednisona oral 

 

- Trombocitopenia imune, refratária (off-label): dose inicial 5 miligramas por kg por dia VIA ORAL em dose 

fracionada a cada 12 horas por 6 dias, seguidos de 2,5 - 3 miligramas por kg por dia, ajustando para níveis séricos 

de 100 – 200 nanograma por mililitro  

 

- Miastenia grave (off-label), pacientes que permanecem significativamente sintomáticos com piridostigmina: dose 

inicial 100 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia, titulando lentamente conforme necessário para 3 - 6 

miligramas por kg por dia em dose fracionada duas vezes ao dia (pode ser adicionado à piridostigmina isolada ou 

em conjunto com glicocorticoides. Com início da resposta clínica à ciclosporina pode demorar 1 a 3 meses, com um 

efeito máximo aparente aos 7 meses) 

 

- Síndrome nefrótica: dose inicial 3,5 miligramas por kg por dia VIA ORAL em dose fracionada a cada 12 horas, 

titulando de acordo indução de remissão e função renal (terapia adjunta com corticosteróides orais de baixa dose é 

recomendada para pacientes com uma resposta inadequada à ciclosporina [particularmente se for resistente a 

esteroides]). Dose de manutenção é individualizada com base na proteinúria, creatinina sérica e tolerabilidade, 

mas deve ser mantida na menor dose efetiva; máx.: 5 miligramas por kg por dia (interrompa se não houver 

melhora após 3 meses) 

 

- Nefrite lúpica (off-label): dose inicial 4 miligramas por kg por dia VIA ORAL por um mês (reduzir dose se 

concentrações mínimas maior que 200 nanograma por mililitro), reduzir a dose em 0,5 miligramas por kg a cada 

duas semanas para uma dose de manutenção de 2,5 - 3 miligramas por kg por dia 
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Ajuste renal:  

 

Artrite reumatóide: 

 

- Quando função renal anormal antes do tratamento: uso contraindicado 

 

- Quando alteração da função renal alterar durante o tratamento: se creatinina sérica maior que 30% acima dos 

níveis pré-tratamento,diminuir a dose de ciclosporina em 25 - 50% e descontinuar se a redução da dose for 

ineficaz no controle da elevação da creatinina sérica ou se a creatinina sérica continuar elevando - se 

 

Síndrome nefrótica: dose inicial 2,5 miligramas por kg por dia; se níveis séricos de creatinina maior que 30% 

acima dos níveis pré-tratamento, tomar outra amostra dentro de duas semanas, se permanecer maior que 30% 

acima dos níveis pré-tratamento, diminua a dose de ciclosporinaem 25 - 50%; quando submetido a hemodiálise a 

dose suplementar não é necessária 

Reações adversas: hipertensão, aumento de suceptibilidade a infecção, linfoma, malignidades (principalmente de 

pele), infuficiência renal, edema, cefaleia, parestesia, hipertricose, hirsutismo, elevação dos triglicerídeos, náusea, 

diarreia, hiperplasia gengival, distenção abdominal, dispepsia, tremor  

Interações medicamentosas: atovastatina, bosentana, pitavastatina, diuréticos poupadores de potássio, 

sinvastatina, tacrolimus, vincristina 

Monitorização: monitorar as concentrações plasmáticas, função renal, pressão arterial, sinais e sintomas de 

hepatotoxicidade, malignidade secundária, infecção 

Observações: 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; um estudo demonstrou níveis elevados no leite materno; observar o 

lactente 

1. Micromedex. Cyclosporine (ciclosporin): IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSHIELDS

YNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.HomePage?navite

m=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 19 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Cyclosporine (ciclosporin): Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 19 de 

outubro de 2018 

3. Dynamed. Cyclosporine (ciclosporin): EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 

- f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 19 de outubro de 2018 

4. SANDIMMUN® NEORAL. Ciclosporina. Responsável técnico Flavia Regina Pegorer – CRF - SP 18.150. Novartis Biociências S.A.  
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SANDOSTATIN® 

Princípio ativo: Acetato de octreotida 

Classe terapêutica: anti - hormônio do crescimento 

Apresentação:  

SANDOSTATIN®: solução para injeção ou concentrado de solução para infusão - 0,1 miligrama por mililitro e 0,5 

miligrama por mililitro (1 mililitro) 

 

SANDOSTATIN LAR®: pó liofilizado para suspensão injetável - 20 miligramas e 30 miligramas (mais 1 seringa 

preenchida com 2 mililitros de diluente mais 1 sistema de aplicação contendo 1 agulha estéril com protetor de 

segurança e 1 adaptador de frasco) 

Via e formas de administração:  

SANDOSTATIN®: subcutânea ou endovenosa 

SANDOSTATIN LAR®: intramuscular 

Posologia:  

 

Neonatal:  

- Quilotórax adquirido (idade gestacional ≥35 semanas): dose inicial 1 - 2 microgramas por kg por hora 

ENDOVENOSO contínuo, titular de acordo com a resposta clínica; máx.: 4 microgramas por kg por hora 

 

- Quilotórax congênito (idade gestacional ≥28 semanas): dose inicial 0,5 - 2 microgramas por kg por hora 

ENDOVENOSO infusão contínua, titular de acordo com a resposta clínica; max.: 10 microgramas por kg por 

hora 

 

- Hiperinsulinismo congênito (hipoglicemia hiperinsulinêmica persistente da primeira infância): a dose deve ser 

individualizada para a resposta do paciente para atingir e manter as concentrações séricas de glicose no alvo ( 

maior que 70 miligramas por decilitro); geralmente usado em combinação com uma infusão de glicose quando a 

terapia é iniciada pela primeira vez 

 

SUBCUTÂNEO intermitente: dose inicial 5 microgramas por kg por dia em dose fracionada a cada 6 - 8 

horas, titulando até resposta desejadaem incrementos de 5 microgramas por kg por dia, dose usual 5 - 25 

microgramas por kg por dia em dose fracionada ; máx.: 35 microgramas por kg por dia 

 

Infusão SUBCUTÂNEA contínua (recém - nascido a termo): dose inicial 5 microgramas por kg por dia 

administrados durante 24 horas, titulando até resposta desejadacom incrementos de 5 microgramas por kg 

por dia, dose usual 5 - 25 microgramas por kg por dia; máx.: 35 microgramas por kg por dia 

 

Pediatria: 

- Quilotórax adquirido (lactente e criança): 1-4 microgramas por kg por hora ENDOVENOSO infusão contínua; 

duração habitual da terapia de 7 dias 

 

- Diarreia, casos refratários de diarreia devido a múltiplas etiologias (lactente, criança e adolescente): 

 

 SUBCUTÂNEO intermitente: dose inicial 1-10 microgramas por kg por dose a cada 8 - 12 horas; as doses 
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devem começar no limite inferior do intervalo,titulando - se até efeito desejado 

 

Infusão SUBCUTÂNEA contínua (reservada para pacientes com falha na dosagem intermitente): dose inicial 

1 microgramas por kg por hora (alguns pacientes podem necessitar de doses de até 49 microgramas por kg 

por dia) 

 

- Varizes do esôfago, hemorragia gastrointestinal (lactente, criança e adolescente)s: dose inicial 1 - 2 

microgramas por kg ENDOVENOSO direto seguido por 1 - 2 microgramas por kg por hora ENDOVENOSO 

contínuo 

 

- Hipoglicemia hiperinsulinêmica (lactente, criança e adolescente):  

 

Dose diária: 

 

 SUBCUTÂNEO intermitente:dose inical 5 microgramas por kg por dia em dose fracionada a cada 6 - 8 

horas, titulando - seaté resposta desejadaem incrementos de 5 microgramas por kg por dia,dose usual 5 - 25 

microgramas por kg por dia em dose fracionada ; máx.: 35 microgramas por kg por dia 

 

Infusão SUBCUTÂNEA contínua:dose inicial 5 microgramas por kg por dia administrada durante 24 horas, 

titulando até resposta desejada em incrementos de 5 microgramas por kg por dia, dose usual 5 - 25 

microgramas por kg por dia; máx.: 35 microgramas por kg por dia 

 

Dosagem mensal,não indicado no manejo inicial (criança e adolescente): calcule a dose cumulativa de 31 dias 

da terpia subcutânea do paciente, que será igual à dose mensal INTRAMUSCULAR; administrar esta dose a 

cada quatro semanas 

 

*Continuar com a terapia subcutânea durante dois meses após o início da formulação de longa duração e 

descontinuando antes da terceira dose intramuscular (monitorando atentamente o quanto a hipoglicemia 

enquanto estiver sendo administrado o octreótido intramuscular e a subcutânea) 

 

- Sobredosagem com Sulfonilureia (lactente, criança e adolescente): 1 - 1,25 micrograma por kg por dose 

SUBCUTÂNEO a cada 6 horas, repetindo conforme necessário com base nas concentrações de glicose no sangue 

 

Adulto: 

- Acromegalia: dose inicial 50 microgramas ENDOVENOSO ou SUBCUTÂNEO três vezes ao dia, titulando até 

atingir níveis de hormônio de crescimento (GH) menor que 5 nanograma por mililitro ou níveis de fator de 

crescimento similar a insulina (IGF - 1) menor que 1,9 unidade por mililitro no sex masculino e menor que 2,2 

unidades por mililitro no sexo feminino. Dose usual 100 microgramas três vezes ao dia 

 

Injecção de depósito: quando doses subcutânea for estabelecida durante pelo menos duas semanas 20 

miligramas INTRAMUSCULAR a cada quatro semanas durante três meses (a dose pode ser modificada com 

base na resposta) 

 

Ajuste posológico: após três meses de injeções de depósito, a dosagem pode ser continuada ou modificada da 
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seguinte forma: 

 

GH ≤1 nanograma por mililitro, IGF - 1 normal e sintomas controlados: reduzir o depósito de octreotida para 10 

miligramas INTRAMUSCULAR a cada quatro semanas 

 

GH ≤2,5 nanograma por mililitro, IGF - 1 normal e sintomas controlados: manter depósito de octreotida a 20 

miligramas INTRAMUSCULAR a cada quatro semanas 

 

GH maior que 2,5 nanograma por mililitro, IGF - 1 elevado ou sintomas não controlados: aumentar o depósito 

de octreotida para 30 miligramas INTRAMUSCULAR a cada quatro semanas. Se GH, IGF - 1 ou sintomas 

permanecem descontrolados, aumentar a dose para 40 miligramas a cada quatro semanas 

 

- Diarreia (refratária) associada à quimioterapia (off-label): 

 

Grau baixo ou não complicado: 100 - 150 microgramas SUBCUTÂNEO a cada 8 horas 

 

Grave: dose inicial 100 - 150 microgramas a cada 8 horas, podendo aumentar para 500 - 1500 microgramas 

ENDOVENOSO ou SUBCUTÂNEO a cada 8 horas 

 

Complicado: dose inicial 100 - 150 microgramas três vezes ao dia ENDOVENOSO ou SUBCUTÂNEO , ou 25 - 

50 microgramas por hora ENDOVENOSO infusão contínua; titulando para 500 microgramastrês vezes ao 

dia até quadro ser controlado 

 

- Hemorragia das varizes esofágicas (off-label): 25 - 100 microgramas ENDOVENOSO direto seguido por 25 - 

50 microgramas por hora ENDOVENOSO contínuo por 2 - 5 dias; pode - se repetir bolus na primeira hora se a 

hemorragia não for controlada 

 

- Síndrome hepatorrenal (off-label): dose inicial 100 microgramas SUBCUTÂNEO três vezes ao dia, podendo 

aumentar para 200 microgramas três vezes ao dia (com o objetivo de aumentar a pressão arterial média [PAM] em 

pelo menos 15mmHg em relação ao valor basal) 

 

- Hipoglicemia induzida por sulfonilureia (off-label): 

 

 SUBCUTÂNEO : 50 - 75 microgramas, repetir a cada 6 horas, conforme necessário, com base nas 

concentrações de glicose no sangue 

 

ENDOVENOSO: doses até 125 microgramas por hora foram usadas com sucesso 

Ajuste renal: quando disfunção renal severa submetido a diálise, o ajuste de dose deve ser considerado levando 

em consideração a redução do clearence em aproximadamente 50% 

Tempo de administração: ENDOVENOSO direto maior que 3 minutos (não diluído); infusão ENDOVENOSA 15 - 

30 minutos; ENDOVENOSO infusão contínua em BIC 
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Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: INTRAMUSCULAR : diluente próprio - 2,5 mililitros 

 

Diluição: SF0,9%, SG5% - (C.: 2 microgramas por mililitro) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 

 Após diluição: 24 horas - 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

- SUBCUTÂNEO: utilize a concentração com o menor volume para 

administração afim de reduzir a dor no local de injeção; realizar rodíziodo 

local de aplicação 

- INTRAMUSCULAR : administrar apenas na área glútea (evitar injeções 

do deltóide devido a dor e desconforto significativos no local da injeção) 

- Conservar sob refrigeração (2 - 8ºC) 

- SANDOSTATIN®: pode ser armazenado à temperatura ambiente de 20 

- 30°C por até 14 dias, quando protegido da luz 

- SANDOSTATIN LAR®: pode ser armazenado à temperatura ambiente 

de 20 - 30°C por até 10 dias, quando protegido da luz 

- Permitir que a solução alcance a temperatura ambiente antes da 

aplicação 

- ATENTAR E SEGUIR INSTRUÇÕES DE PREPARO EXISTENTES NA BULA 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados:  

Reações adversas: bradicardia sinusal, dor torácida, palpitação, edema periférico, hipertensão, fatiga, cefaleia, 

mal estar, tontura, ansiedade, confusão, insônia, parestesia, rigor, dor, reação de hipersensibilidade, diaforese, 

alopecia, hiperglicemia, hipotireoidismo, diarreia, dor abdominal, dor local, dor nas costas, artropatia, mialgia, 

artralgia, fraqueza, otalgia, nefrilitíase, predisposição a infecção do trato respiratório, dispneia, sintomas de gripe - 

like, tosse, faringite, rinite, sinusite, febre 

Interações medicamentosas:  

Monitorização: sinais vitais, eletrólitos séricos, glicemia, crescimento, função tireoidiana, vitamina B12 sérica, 

função cardíaca 

Observações: 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso criterioso durante a amamentação; excretado no leite materno, porém absorção oral não é considerada 

significativa; avaliar risco benefício 

1. Micromedex. Octreotide: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 19 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Octreotide: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 19 de outubro de 

2018 

3. Dynamed. Octreotide: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 19 de outubro de 2018 

4. SANDOSTATIN®. Octreotida. Responsável Flavia Regina Pegorer – CRF - SP 18.150. Novartis Biociências S.A. 
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SECNIDAZOL 

Princípio ativo: Secnidazol 

Classe terapêutica: nitroimidazol, antiprotozoário 

Apresentação: comprimido revestido - 1000 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Adulto: 

 
 

INDICAÇÕES DOSE 

Tricomoníase 
Dose única de 2 comprimidos de 1000 miligramas; a mesma 

dose é recomendada para o cônjuge 

Amebíase intestinal e giardíase 2 comprimidos de 1000 miligramas, em dose única 

Amebíase hepática 1,5 - 2 gramas por dia durante 5 - 7 dias 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas:  

Interações medicamentosas:  

Monitorização: evolução do quadro 

Observações: 

- Risco potencial na gravidez (categoria D) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Micromedex. Secnidazole: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 19 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Secnidazole: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 19 de outubro 

de 2018 

3. Dynamed. Secnidazole: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 19 de outubro de 2018 

4. SECNIDAL®. Secnidazol. Responsável Silvia Regina Brollo CRF - SP: 9.815. Sanofi - Aventis Farmacêutica Ltda. 
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SECOTEX® 

Princípio ativo: Cloridrato de tansulosina 

Classe terapêutica: bloqueador alfa - 1 

Apresentação: comprimido revestido de liberação prolongada - 0,4 miligrama 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Adulto: 

- Hiperplasia benigna da próstata: dose inicial e máxima de 0,4 miligrama VIA ORAL uma vez ao dia 

Ajuste renal: quando ClCr menor que 10 mililitros por minuto, usar com cautela, pois não foi estudada nesse 

população 

Reações adversas: tontura, distúrbios da ejaculação, incluindo ejaculação retrógrada e falha na ejaculação 

Interações medicamentosas: bloqueadores alfa - 1 

Monitorização: pressão arterial, sintomas urinários 

Observações: 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Não há dados disponíveis sobre amamentação; uso contraindicado em mulheres 

1. Micromedex. Tamsulosin: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 19 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Tamsulosin: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 19 de outubro de 

2018 

3. Dynamed. Tamsulosin: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 19 de outubro de 2018 

4. SECOTEX®. Tansulosina. Responsável Dímitra Apostolopoulou – CRF - SP 08828. Boehringer Ingelheim do Brasil Quím. e Farm. Ltda. 
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SELOKEN® 

Princípio ativo: Tartarato de metoprolol 

Classe terapêutica: beta - bloqueador adrenérgico, antiarrítmico classe II, antianginoso 

Apresentação:  

SELOKEN®: comprimido - 100 miligramas 

SELOKEN® IV: solução injetável - 1 miligrama por mililitro (5 mililitros) 

Via e formas de administração:  

SELOKEN®: oral 

SELOKEN® IV: ENDOVENOSA 

Posologia:  

 

Pediatria: 

- Insuficiência cardíaca (cardiomiopatia dilatada) (criança e adolescente)s: dose inicial 0,1 - 0,2 miligrama por kg 

por dose VIA ORAL duas vezes ao dia, aumentando lentamente (a cada duas semanas) conforme necessário em 1 

miligrama por kg por dia; máx.: 2 miligramas por kg por dia ou 200 miligramas por dia, o que for menor 

 

- Hipertensão (criança e adolescente ≤17 anos): dose inicial 0,5 - 1 miligrama por kg por dose (máx.: 25 

miligramas por dose) VIA ORAL duas vezes ao dia, ajustando com base na resposta do paciente; máx.: 6 

miligramas por kg por dia ou 200 miligramas por dia, o que for menor 

 

- Síncope vagal (criança ≥7 anos e adolescente): 

 

Teste da mesa inclinada: 0,1 - 0,2 miligrama por kg ENDOVENOSO; máx.: 10 miligramas por dose 

 

Tratamento crônico: 0,5 - 1 miligrama por kg por dose VIA ORAL duas vezes ao dia; máx.: 6 miligramas por 

kg por dia 

 

Adulto: 

 

- Angina: dose inicial 5 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia, aumentando a dose em intervalos semanais até 

efeito desejado, dose usual 50 - 200 miligramas duas vezes ao dia; máx.: 400 miligramas por dia 

 

*Betabloqueadores não são recomendados para angina vasoespástica. Bloqueadores dos canais de cálcio e nitratos 

são preferidos nesta situação 

 

- Fibrilação atrial por flutter (off-label): 

 

Controle da frequência ventricular aguda: 2,5 - 5 miligramas ENDOVENOSO direto  durante dois minutos, 

repetindo a dose a cada 5 minutos, conforme necessário (dose total máxima: 15 miligramas em um período de 

10 - 15 minutos) 

 

Manutenção do controle da frequência ventricular: 25 - 100 miligramas VIA ORAL duas vezes por dia  
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Prevenção de fibrilação atrial após cirurgia cardíaca: inicia - se antes da cirurgia, pelo menos 48 horas antes ou 

no pós - operatório quando está hemodinamicamente estável 25 - 50 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia, 

titulandoaté a dose máxima tolerada; máx.: 200 miligramas por dia. Mantenha a terapia pelo menos até a 

primeira consulta pós - operatória em pacientes sem outra indicação para terapia com betabloqueador 

 

- Hipertensão (agente alternativo): dose inicial 50 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia, titulando em 

intervalos semanais (ou mais longos) conforme necessário com base na resposta do paciente, dose usual 100 - 200 

miligramas por dia em dose fracionada duas vezes ao dia; máx.: 450 miligramas por dia 

 

- Profilaxia da enxaqueca (off-label): dose inicial 25 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia, titulando com base 

na resposta até 200 miligramas por dia em dose fracionada  

 

- Infarto do miocárdio: iniciar nas primeiras 24 horas, se não houver contraindicações 25 - 50 miligramas VIA 

ORAL a cada 6 - 12 horas, aumentando conforme tolerado para uma dose máxima de 200 miligramas por dia ou 5 

miligramas ENDOVENOSO direto a cada 5 minutos, conforme tolerado para até três doses (monitorando a 

frequência cardíaca e pressão arterial), seguindo pela terapia oral 15 - 30 minutos após a última dose 

ENDOVENOSA 

 

Prevenção secundária: 25 - 100 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia, titulando a dose a dose com base na 

frequência cardíaca e pressão arterial 

 

 - Taquicardia supraventricular (off-label): 

 

Tratamento agudo: 2,5 - 5 miligramas ENDOVENOSO direto durante dois minutos, podendo repetircom 2,5 - 

5 miligramasno período de 10 minutos, até três doses; máx.: 15 miligramas 

 

Terapia de manutenção: dose inicial 25 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia; máx.: 400 miligramas por dia 

 

- Tireotoxicose (off-label): 25 - 50 miligramas VIA ORAL a cada 8 - 12 horas 

 

- Arritmias ventriculares (off-label): 

 

Taquicardia ventricular aguda: 5 miligramas ENDOVENOSO direto a cada cinco minutos até três doses 

 

Prevenção e manutenção de arritmias ventriculares: dose inicial 12,5 - 25 miligramas VIA ORAL duas vezes ao 

dia, aumentando conforme necessário com base na resposta; máx.: 200 miligramas por dia em dose fracionada  

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Tempo de administração: ENDOVENOSO direto 1 - 2 minutos; infusão ENDOVENOSA 20 - 30 minutos 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição: SF0,9%, SG5% 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 
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 Após diluição: 12 horas - 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

- Administração ORAL: administrar com ou imediatamente após a 

ingestão de alimentos 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: anfotericina B, diazepam, pantoprazol, fenitoína, sulfametoxazol mais 

trimetropina   

Reações adversas: bradiarritmia, insuficiência cardíaca, hipotensão, tontura, fatiga, náusea, dor abdominal e 

cefaleia 

Interações medicamentosas: rivastigmina 

Monitorização: pressão arterial, frequência cardíaca, ECG 

Observações: 

- A terapia com beta - bloqueadores não deve ser suspensa abruptamente (particularmente em pacientes com 

doença arterial corona riana), mas gradualmente ao longo de 1 - 2 semanas para evitar taquicardia aguda, 

hipertensão ou isquemia 

- Alternando da liberação imediata (tartarato de metoprolol) para a liberação prolongada (succinato de 

metoprolol): a mesma dose diária total de metoprolol deve ser usada. O tartrato de metoprolol é tipicamente 

administrado em 2 - 3 doses diárias fracionadas e o succinato de metoprolol é administrado uma vez ao dia 

- Alternando entre formas de dosagem orais e ENDOVENOSAs: em geral o efeito equivalente de bloqueio beta é 

atingido quando doses são usadas na proporção de 2,5: 1 (oral: ENDOVENOSO) 

- Contém 35 miligramas LACTOSE por comprimido 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis; risco teórico de hipoglicemia, hipotensão, 

bradicardia e letargia no lactente 

1. Micromedex. Metoprolol: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 23 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Metoprolol: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 23 de outubro de 

2018 

3. Dynamed. Metoprolol: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 23 de outubro de 2018 

4. SELOKEN®. Metoprolol. Responsável Dra. Gisele H. V. C. Teixeira - CRF - SP nº 19.825. AstraZeneca do Brasil Ltda. 
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SELOZOK® 

Princípio ativo: Succinato de metoprolol 

Classe terapêutica: beta - bloqueador adrenérgico, antiarrítmico classe II, antianginoso 

Apresentação: comprimido revestido de liberação controlada - 25 miligramas, 50 miligramas e 100 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria: 

- Hipertensão (criança ≥6 anos e adolescente): dose inicial 1 miligrama por kg por dose VIA ORAL uma vez ao dia 

(máx.: 50 miligramas por dose), ajustando com base na resposta; máx.: 2 miligramas por kg por dia ou 200 

miligramas por dia, o que for menor 

 

Adulto: 

- Angina: dose inicial 100 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia, aumentando a dose em intervalos semanais até 

efeito desejado, dose usual 50 - 200 miligramas duas vezes ao dia; máx.: 400 miligramas por dia 

 

*Betabloqueadores não são recomendados para angina vasoespástica. Bloqueadores dos canais de cálcio e nitratos 

são preferidos nesta situação 

 

- Fibrilação atrial por flutter (off-label): 

 

Manutenção do controle da frequência ventricular: 50 - 400 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 

 

Prevenção de fibrilação atrial após cirurgia cardíaca: 50 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia, titulando até 

máxima dose tolerada; máx.: 200 miligramas por dia 

 

- Insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida: dose inicial 12,5 - 25 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia, 

titulando até máxima dose tolerada; máx.: 200 miligramas por dia 

 

- Hipertensão (agente alternativo): dose inicial 25 - 100 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia, titulando em 

intervalos semanais (ou mais longos) conforme necessário com base na resposta do paciente, dose usual 50 - 200 

miligramas por dia uma vez ao dia; máx.: 400 miligramas por dia 

 

- Infarto do miocárdio: iniciar nas primeiras 24 horas, se não houver contraindicações 50 - 100 miligramas VIA 

ORAL uma vez ao dia, aumentando conforme tolerado 

 

Prevenção secundária: 100 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 

 

- Taquicardia supraventricular (off-label): 

 

Terapia de manutenção: dose inicial50 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia; máx.: 400 miligramas por dia 

 

- Arritmias ventriculares (off-label): 
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Prevenção e manutenção de arritmias ventriculares: dose inicial 25 - 100 miligramas VIA ORAL 1 - 2 vezes ao 

dia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: bradiarritmia, insuficiência cardíaca, hipotensão, tontura, fatiga 

Interações medicamentosas: rivastigmina 

Monitorização: pressão arterial, frequência cardíaca, ECG 

Observações: 

- A terapia com beta - bloqueadores não deve ser suspensa abruptamente (particularmente em pacientes com 

doença arterial coronariana), mas gradualmente ao longo de 1 - 2 semanas para evitar taquicardia aguda, 

hipertensão ou isquemia 

- Alternando da liberação imediata (tartarato de metoprolol) para a liberação prolongada (succinato de 

metoprolol): a mesma dose diária total de metoprolol deve ser usada. O tartrato de metoprolol é tipicamente 

administrado em 2 - 3 doses diárias fracionadas e o succinato de metoprolol é administrado uma vez ao dia 

- Alternando entre formas de dosagem orais e endovenosas: em geral o efeito equivalente de bloqueio beta é 

atingido quando doses são usadas na proporção de 2,5: 1 (oral:endovenoso) 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis; risco teórico de hipoglicemia, hipotensão, 

bradicardia e letargia no lactente 

1. Micromedex. Metoprolol: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 23 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Metoprolol: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 23 de outubro de 

2018 

3. Dynamed. Metoprolol: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 23 de outubro de 2018 

4. SELOKEN®. Metoprolol. Responsável Dra. Gisele H. V. C. Teixeira - CRF - SP nº 19.825. AstraZeneca do Brasil Ltda. 
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SERETIDE® 

Princípio ativo: Xinafoato de salmeterol e propionato de fluticasona 

Classe terapêutica: agonista adregérgico beta – 2, glicocorticosteroide, anti - asmático 

Apresentação:  

SERETIDE® DISKUS®: pó para inalação - 50 microgramas mais 500 microgramas (60 doses) 

SERETIDE® SPRAY: suspensão aeressol para inalação - 25 microgramas mais 125 microgramas (120 doses) 

Via e formas de administração: inalação 

Posologia:  

 

Pediatria maior que 4 anos (SERETIDE® DISKUS) e maior que 12 anos (SERETIDE® SPRAY) e adulto: 

 

- Asma, tratamento de manutenção: 

 

SERETIDE DISKUS: uma inalação de SERETIDE® DISKUS, duas vezes ao dia 

 

SERETIDE ® SPRAY: duas inalações duas vezes ao dia, manhã e noite, com 12 horas de intervalo 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: cefaleia, infecção do trato respiratório superior, pneumonia, faringite, disfonia, rouquidão, 

atralgia 

Interações medicamentosas: agonistas beta - 2 de longa duração, beta - bloqueadores não seletivos, 

desmopressina,  

Monitorização: crescimento em pacientes pediátricos, membranas mucosas para sinais de infecção fúngica, 

sintomas de asma, volume Expiratório Forçado no 1º segundo, pico de fluxo ou outros testes de função 

pulmonar,supressão do eixo hipotálamo - pituitária - adrenal, efeitos oculares, densidade mineral óssea, pressão 

arterial, frequência cardíaca, estimulação do sistema nervoso central, glicemia e potássio sérico 

 

*O aumento do uso de inaladores beta - 2agonistas de ação curta pode ser um marcador de uma condição de 

asma em deterioração 

Observações: 

- Quando em tratamento com fluticasona por salmeterol duas vezes por dia, não deve - se utilizar salmeterol 

adicional ou outros agonistas beta - 2 inalados de ação prolongada por qualquer outro motivo 

- Não deve ser usado para alívio dos sintomas agudos 

- SERETIDE® DISKUS®: após aberto, o produto deve ser utilizado em até 2 meses 

- Modo de uso: 

SERETIDE® DISKUS®: o dispositivo é lacrado em invólucro laminado metálico que fornece proteção contra a 

umidade e deve ser aberto apenas quando for usado pela primeira vez. O indicador de doses localizado na parte 

superior do dispositivo inicia a numeração, que marca 60 doses e toda vez que a alavanca for acionada, uma dose 

será preparada e a numeração se reduzirá automaticamente. A coloração dos números 5 a 1 é vermelha para 

alertar sobre o término do produto 

 

1. Para abrir o dispositivo, segure - o pela parte mais escura com uma das mãos e ponha o polegar da 

outra mão na depressão existente na parte clara, móvel. Gire a peça clara móvel com o polegar até o 

final do disco, então você ouvirá um clique de forma que o bocal fique totalmente visível 
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2. Pressione a alavanca, até o fim (você ouvirá outro clique), assim o dispositivo estará pronto para ser 

usado. Toda vez que essa alavanca for pressionada, uma nova dose será liberada para aspiração e o 

marcador indicará uma dose a menos. Não empurre a alavanca mais de uma vez para não desperdiçar 

outras doses 

3. Mantenha o dispositivo distante da boca no momento da expiração (sopre o máximo que puder) 

4. Coloque o bocal do dispositivo nos lábios easpire o mais profundamente possível 

5. Retire o dispositivo da boca e prenda a respiração por 10 segundos ou pelo tempo que lhe for 

confortável. E Solte o ar lentamente 

6. Para fechar o, coloque o polegar na depressão da parte clara móvel e gire na direção indicada até a 

posição inicial. Cuidado para não acionar a alavanca 

7. Após a utilização, lavar a boca com água e não engolir 

 

SERETIDE® SPRAY:antes de usar o inalador pela primeira vez, ou caso não o utilize há uma semana ou mais, 

remova o protetor do bocal apertando delicadamente suas laterais. Em seguida, agite bem o inalador e libere dois 

jatos de ar para certificar - se de que funciona bem 

 

1. Remova a tampa do bocal apertando suavemente suas laterais. Verifique se há partículas estranhas no 

interior e no exterior do inalador, inclusive no bocal 

2. Segure o inalador na posição vertical, entre o indicador e o polegar, e mantenha o polegar na base, 

abaixo do bocal. Expire lentamente até esvaziar por completo os pulmões 

3. Coloque o bocal do inalador entre os lábios (ou no espaçador, conforme orientação médica). Ajuste - o 

bem, mas evite mordê - lo. Logo após, comece a inspirar pela boca e pressione firmemente o inalador 

entre o indicador e o polegar para liberar o aerossol. Inspire regular e profundamente 

4. Prenda a respiração quando tirar o inalador da boca. Continue assim pelo tempo que lhe for confortável 

(cerca de 10 segundos são suficientes) 

5. Em seguida, lavar a boca com água e não engolir 

6. Recoloque a tampa do bocal empurrando - a firmemente e prenda - a na posição correta. A tampa 

quando corretamente inserida irá travar. Se isso não acontecer, gire - a e tente novamente. Não usar 

força excessiva 

 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Fluticasone and salmeterol: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 23 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Fluticasone and salmeterol: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 

23 de outubro de 2018 

3. Dynamed. Fluticasone and salmeterol: EBSCO, 2018. Disponível em: 

http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess 

miligramasr03. Acesso em: 23 de outubro de 2018 

4. SERETIDE®. Salmeterol e flucatisona. Responsável Edinilson da Silva Oliveira CRF - RJ Nº 18875. GlaxoSmithKline Brasil Ltda. 
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SEROQUEL® 

Princípio ativo: Hemifumarato de quetiapina 

Classe terapêutica: antipsicótico de 2ª geração 

Apresentação: comprimiro revestido - 25 miligramas e 100 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia: os pacientes que interromperam a terapia por maior que 1 semana deve reiniciarna dose inicial e 

retitular, quando menor que 1 semana reiniciarna dose de manutenção anterior 

 

Pediatria:  

- Transtorno bipolar, mania ou episódios mistos (criança ≥10 anos e adolescente): dose inicial 25 miligramas VIA 

ORAL duas vezes no dia 1, aumentando para 50 miligramas duas vezes ao dia no dia 2, depois 100 miligramas 

duas vezes ao dia no dia 3, depois 150 miligramas duas vezes ao dia no dia 4, continuando até dose alvo de 200 

miligramas duas vezes ao dia a partir do dia 5. Alternativamente pode - se titular em incrementos ≤100 

miligramas por dia até 300 miligramas duas vezes ao dia com base na resposta e tolerabilidade. Dose usual 200 - 

300 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia; máx.: 600 miligramas por dia. As doses diárias totais também podem 

ser fracionadas trêsvezes ao dia 

 

*Manter a terapia com a menor dose necessária para manter a remissão 

 

- Esquizofrenia (adolescente): dose inicial 25 miligramas VIA ORAL duas vezes por dia no dia 1, aumentar para 50 

miligramas duas vezes ao dia no dia 2, 100 miligramas duas vezes ao dia no dia 3, depois 150 miligramas duas 

vezes ao dia no dia 4, continuando até dose alvode 200 miligramas duas vezes ao dia a partir do dia 5. 

Alternativamente pode - se titular em incrementos ≤100 miligramas por dia até 400 miligramas duas vezes ao dia 

com base na resposta e tolerabilidade. Dose usual 200 - 400 miligramas duas vezes ao dia; máx.: 800 miligramas 

por dia. As doses diárias totais também podem ser fracionadas trêsvezes ao dia 

 

Adulto: 

- Transtorno Bipolar:  

 

Episódios depressivos: dose inicial 50 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia ao deitar no dia 1, aumentar para 

100 miligramas uma vez por dia no dia 2, aumentando 100 miligramas por dia até atingir 300 miligramas uma 

vez por dia no dia 4-7; máx.: 300 miligramas uma vez ao dia 

 

Mania (monoterapia ou como adjuvante ao lítio ou divalproato):dose inicial 50 miligramas VIA ORAL duas vezes 

ao dia no dia 1, aumento adicional de 100 miligramas por dia (administrado duas vezes ao dia) até atingir 200 

miligramas duas vezes ao dia no dia 4 econforme necessário aumentar a dose até 800 miligramas por dia no 

dia 6 em incrementos de ≤200 miligramas por dia,sendo a dose usual 400 - 800 miligramas por dia; máx.: 800 

miligramas por dia 

 

Terapia de manutenção (adjunto ao lítio ou divalproato): dose usual 400 - 800 miligramas por dia VIA ORAL ; 

máx.: 800 miligramas por dia. Geralmente os pacientes continuam na mesma dose em que foram estabilizados 

 

- Esquizofrenia: dose inicial 25 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia, aumentando 25 - 50 miligramasem dose 
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fracionada 2 - 3 vezes ao dia nos dias 2 e 3, e aumentar até dose alvo de 300 - 400 miligramas por dia no dia 4. 

Conforme necessárioa ajustes adicionais em intervalos de pelo menos dois dias em incrementos de 25 - 50 

miligramas duas vezes ao dia 

 

*Quando quadro agudo a faixa de dosagem inicial 150 - 750 miligramas por dia; máx.: 750 miligramas por dia, 

seguido pela terapia de manutenção 400 - 800 miligramas por dia; máx.: 800 miligramas por dia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: aumento da pressão arterial, taquicardia, sonolência, cefaleia, agitação, tontura, fatiga, 

reação extrapiramidal, ganho de peso, elevação dos triglicerídeos, diminuição do colesterol HDL, aumente do 

colesterol LDL e total, hiperglicemia, xerostomia, aumento de apetite, constipação 

Interações medicamentosas: bromoprida, claritromicina, hidroxiclororquina, ipratrópio, metadona, 

metoclopramida, citrato/cloreto de potássio, agente com alto risco de prolongamento do intervalo QT, talidomida,  

Monitorização: sinais vitais, pressão arterial no início e periodicamente, hemograma, perfil lipídico eglicemia de 

jejum, HbA1c (antes do tratamento, aos 3 meses, depois anualmente), peso, crescimento, IMC e circunferência da 

cintura (especialmente em crianças), nível de consciência, escala de movimentos involuntários anor mais, sintomas 

extrapiramidais, monitorar o agravamento da depressão, da probabilidade de suicídio e dos comportamentos 

associados, TSH e o T4 livre 

 

*Em adultos, o peso deve ser avaliado antes do tratamento, em 4 semanas, 8 semanas, 12 semanas e, depois, em 

intervalos trimestrais 

Observações: 

- Alteração entre as apresentações de liberação imediata para liberação prolongada: converter a dose de liberação 

imediata em comprimidos de liberação prolongada na dose diária total equivalente e administrar uma vez ao dia, 

ajustes individuais de dosagem podem ser necessários 

- Descontinuação da terapia psicótica: Em pediatria recomenda-se a redução gradual dos antipsicóticos para evitar 

sintomas de abstinência e minimizar o risco de recaída, sendo o risco de sintomas de abstinência maior com 

antipsicóticos altamente anticolinérgicos ou dopaminérgicos. Ao interromper a terapia antipsicótica em pacientes 

com esquizofrenia, recomenda-se uma redução gradual ao longo de 6 - 24 meses e reduzindo a dose em 10% a 

cada mês. Quando troca de antipsicóticos, três estratégias foram sugeridas: titulação cruzada (descontinuar 

gradualmente o primeiro antipsicótico, aumentando o novo antipsicótico), sobrepondo - se e estreitando - se 

(mantendo a dose do primeiro antipsicótico, aumentando gradativamente o novo antipsicótico, e então reduzir o 

primeiro antipsicótico) e mudança abrupta (descontinuar abruptamente o primeiro antipsicótico e aumentar 

gradualmente o novo antipsicótico ou iniciá - lo com uma dose de tratamento) 

- Ajuste posológico para terapia concomitante: quando uso concomitante com um inibidor forte do CYP3A4 

(cetoconazol, itraconazol, indinavir, ritonavir, nefazodona) diminuir a quetiapina para um sexto da dose original e 

quando o inibidor for descontinuado, aumentar a dose de quetiapina em seis vezes. Uso concomitante com um 

indutor forte do CYP3A4 (fenitoína, carbamazepina, rifampicina) aumentar da quetiapina em até cinco vezes a dose 

original quando combinado com tratamento crônico ( maior que 7 - 14 dias) do indutor, sendo tituladocom base na 

resposta clínica e tolerância; após descontinuação do indutor, diminua a quetiapina para a dose original dentro de 

7 - 14 dias 

- Nos primeiros dias de uso há aumento do risco de pensamento e comportamento suicidas em criança, 

adolescente e jovens adultos (18 - 24 anos) com diagnóstico de transtorno depressivo maior e outras desordens 

psiquiátricas 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Quetiapine: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 23 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Quetiapine: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 23 de outubro de 

2018 

3. Dynamed. Quetiapine: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 23 de outubro de 2018 

4. SEROQUEL®. Quetiapina. Responsável Dra. Gisele H. V. C. Teixeira - CRF - SP nº 19.825. AstraZeneca do Brasil Ltda. 
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SILDENAFIL 

Princípio ativo: Citrato de sildenafila 

Classe terapêutica: inibidor da fosfodiesterase - 5 

Apresentação: comprimido revestido - 25 miligramas 

 Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Neonatal: 

- Hipertensão Pulmonar (a termo): dose usual de 0,5-3 miligrama VIA ORAL por kg dose a cada 6-12 horas 

 

Pediatria: 

- Hipertensão Pulmonar: 

 

Lactente: dose inicial 0,25 miligrama por kg por dose VIA ORAL a cada 6 horas ou 0,5 miligrama por kg 

dose a cada 8 horas; titulando conforme necessário com intervalo de doses máximo 1-2 miligramas por kg 

dose a cada 6-8 horas 

 

Criança e adolescente <18 anos: 

 

8-20kg: 10 miligramas VIA ORAL três vezes ao dia 

 

Maior que 20-45 kg: 20 miligramas VIA ORAL três vezes ao dia 

 

Maior que 45 kg: 40 miligramas VIA ORAL três vezes ao dia 

 

Adulto: 

- Disfunção eréctil: 50 miligramas VIA ORAL uma vez por dia 1 hora (intervalo: 30 minutos a 4 horas) antes da 

atividade sexual, conforme necessário,dose usual 25 - 100 miligramas uma vez ao dia;máx.: 100 miligramas por 

dia 

 

- Hipertensão Arterial Pulmonar: 5 miligramas ou 20 miligramas VIA ORAL três vezes ao dia, administrados com 

intervalo de 4 - 6 horas; máx.: 20 miligramas três vezes ao dia.  

 

*Recomendação alternativa: 20 - 40 miligramas VIA ORAL três vezes ao dia, aumentando para um máximo 

de 80 miligramas três vezes ao dia em pacientes que não obtiverem uma resposta adequada 

 

- Fenômeno de Raynaud (off-label): 50 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia 

Ajuste: quando disfunção renal com ClCr menor que 30 mililitros por minuto ou disfunção hepática Child - Pugh A- 

C), considerar dose inicial de 25 miligramas 

Reações adversas: flushing (rubor), cefaleia, dispepsia, distúrbio visual, epistaxe 

Interações medicamentosas: alprostadil, inibidores da fosfodiesterase - 5 

Monitorização: pressão arterial e o pulso quando usado concomitantemente com medicamentos que diminuem a 

pressão arterial e o edema pulmonar 
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Observações: 

- Administrar as doses com pelo menos 4 - 6 horas de intervalo, com ou sem alimentos 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso contraindicado durante a amamentação 

1. Micromedex. Sildenafil: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 23 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Sildenafil: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 23 de outubro de 

2018 

3. Dynamed. Sildenafil: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 23 de outubro de 2018 

4. SILDENAFILA. Responsável Dra. Telma Elaine Spina CRF - SP nº 22.234. EMS S/A. 
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SIMDAX® 

Princípio ativo: Levosimendana 

Classe terapêutica:  

Apresentação: solução injetável - 2,5 miligramas por mililitro (5 mililitros) 

Via e formas de administração: ENDOVENOSO 

Posologia:  

 

Adulto: 

- Gestão de insuficiência cardíaca (IC) congestiva: dose de ataque 6 - 24 microgramas por kg ENDOVENOSO em 10 

minutos, seguida de uma infusão contínua de 0,05 - 0,2 micrograma por kg por minuto ajustada de acordo com a 

resposta; máx.: 0,3 miligrama por kg por dia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Tempo de administração: não é dialisável 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição: SG5% - (C.: 0,025 - 0,05 miligrama por mililitro) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 

 Após diluição: 24 horas - 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 
- Conservar sob refrigeração (2 - 8ºC) 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: furosemida, nitroglicerina, digoxina 

Reações adversas: cefaleia, taquicardia ventricular, hipotensão, hipocalemia, insônia, vertigem, fibrilação atrial, 

taquicardia, extrassístoles ventriculares, insuficiência cardíaca, isquemia miocárdica, extrassístoles, náusea e 

vômitos, constipação, diarreia, diminuição da hemoglobina 

Interações medicamentosas:  

Monitorização: eletrólitos séricos, função renal, gasometria, frequência cardíaca, débito urinário, função 

respiratória, fração de ejeção de ventrículo esquerda, pressão arterial 

Observações: 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Micromedex. Levosimendan: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 19 de dezembro de 2018 
2. Up to Date. Levosimendan: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 19 de 

dezembro de 2018 

3. SIMDAX®. Levosimendana. Responsável técnico Dr. Dante Alario Jr. - CRF - SP nº 5143. Biolab Sanus Farmacêutica Ltda. 
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SIMETICONA 

Princípio ativo: Simeticona 

Classe terapêutica: antiflatulento 

Apresentação:  

SIMETICONA, GOTAS: emulsão oral - 75 miligramas por mililitro (10 mililitros) 

SIMETICONA: comprimido - 40 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia: cada mililitro contém 30 gotas 

 

Neonatal:  

- Dor por gases ou desconforto gastrointestinal: 20 miligramas VIA ORAL quatro vezes ao dia conforme necessário 

após as refeições e na hora de dormir; máx.: 240 miligramas por 24 horas (não exceder 12 doses diárias) 

 

Pediatria: 

- Dor por gases ou desconforto gastrointestinal: 

 

Lactente e criança menor que 2 anos menor que 10,9 kg: 20 miligramas VIA ORAL quatro vezes ao dia, 

conforme necessário após as refeições e ao deitar;máx.: 240 miligramas por 24 horas 

 

Criança menor que 2 anos ≥10,9 kg e criança ≥2 a menor que 12 anos: 40 miligramas VIA ORAL quatro vezes 

ao dia, conforme necessário após as refeições e ao deitar; máx.: 480 miligramas por 24 horas 

 

Criança ≥12 anos e adolescente: 40 - 125 miligramas VIA ORAL quatro vezes ao dia, conforme necessário após 

as refeições e na hora de dormir; máx.: 500 miligramas por 24 horas 

 

Adulto: 

- Retenção de gases: dose usual 40 - 125 miligramas VIA ORAL quatro vezes ao dia, conforme necessário após as 

refeições e ao deitar; máx.: 500 miligramas por dia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: diarreia 

Interações medicamentosas:  

Monitorização: evolução do quadro 

Observações: 

- SIMETICONA, GOTAS: agite bem antes de usar 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Simethicone: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 24 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Simethicone: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 24 de outubro 

de 2018 

3. Dynamed. Simethicone: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 

- 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 24 de outubro de 2018 

4. SIMETICONA. Responsável Dr. Luiz Donaduzzi CRF - PR 5842. PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. 
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SINGULAIR® BABY 

Princípio ativo: Montelucaste de sódio 

Classe terapêutica: antagonista dos receptores de leucotrienos, antiasmático 

Apresentação: grânulos orais em sachês - 4 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria:  

 

- Rinite alérgica: 

 

Perene: 

 

Lactente ≥6 meses e criança menor que 6 anos: 4 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 

Criança ≥6 anos e adolescente menor que 15 anos: 5 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 

Adolescente ≥15 anos: 10 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 

 

Sazonal:  

 

Criança 2 - 5 anos: 4 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 

Criança ≥6 anos e adolescente menor que 15 anos: 5 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 

Adolescente ≥15 anos: 10 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 

 

- Asma, terapia de manutenção:  

 

12 meses a 5 anos: 4 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia à noite 

6 - 14 anos: 5 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia à noite 

≥15 anos: 10 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia à noite 

 

- Asma, exacerbação aguda, terapia adjuvante (criança 2 - 5 anos): 4 miligramas VIA ORAL em dose única 

 

- Broncospasmo induzido pelo exercício, prevenção: doses adicionais não devem ser administradas dentro de 24 

horas 

 

Criança ≥6 anos e adolescente menor que 15 anos: 5 miligramas VIA ORAL pelo menos 2 horas antes do 

exercício 

Adolescente ≥15 anos: 10 miligramas pelo menos 2 horas antes do exercício 

 

- Urticária (induzida por drogas antiinflamatórias não - esteróides) (adolescente ≥15 anos): 10 miligramas VIA 

ORAL uma vez ao dia 

 

Adulto: 

- Rinite alérgica (perene ou sazonal): 10 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 
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- Asma: 10 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia (à noite) 

 

- Broncoconstrição induzida pelo exercício (prevenção): 10 miligramas VIA ORAL pelo menos 2 horas antes do 

exercício (doses adicionais não devem ser administradas dentro de 24 horas) 

 

- Urticária crônica ou induzida por drogas antiinflamatórias não - esteróides (off-label): 10 miligramas VIA ORAL 

uma vez ao dia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas:  

Interações medicamentosas:  

Monitorização: sintomas de asma, volume expiratório forçado no 1º segundo, pico de fluxo ou outros testes de 

função pulmonar, alterações de humor ou de comportamento, incluindo pensamento por comportamento suicida 

Observações: 

- Para asma, a dose deve ser administrada à noite, quando rinite alérgica, o horário da administração pode ser 

adaptado para atender às necessidades do paciente equando ambas asma e rinite alérgica devem tomar 

diariamente apenas um comprimido à noite 

- Após preparo, deve ser utilizado em até 15 minutos 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Micromedex. Montelukast: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 24 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Montelukast: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 24 de outubro 

de 2018 

3. Dynamed. Montelukast: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 

- 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 24 de outubro de 2018 

4. SINGULAIR® BABY. Montelucaste de sódio. Responsável Fernando C. Lemos - CRF - SP no 16.243. Merck Sharp & Dohme 

Farmacêutica Ltda. 
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SIRDALUD® 

Princípio ativo: Cloridrato de tizanidina 

Classe terapêutica: agonista alfa-2 adrenérgico 

Apresentação: comprimido - 2 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Adulto: 

- Espasticidade muscular: dose inicial 2 miligramas VIA ORAL até três vezes ao dia em intervalos de 6 - 8 horas 

conforme necessário, titulando com base na resposta e tolerabilidade em incrementos de 2 - 4 miligramas por dose 

(com um mínimo de 1 - 4 dias entre os ajustes de dose); máx.: 36 miligramas por dia 

 

*Descontinuação da terapia: gradativamente, reduza a dose em 2 - 4 miligramas por dia 

Ajuste renal: quando ClCr menor que 25 mililitros por minuto utilize com cautela, recomendável uma redução de 

dose maior que 50% e durante a titulação da dose inicial, utilizar doses reduzidas  

 

Conforme necessário utilizar doses mais altas, aumente a dose em vez da frequência de dosagem 

 

Ajuste hepático: evitar o uso; conforme necessário, reduza a dose durante a titulação inicial da dose ese doses 

mais altas forem necessárias, aumente a dose em vez de aumentar a frequência de dosagem, monitorando as 

aminotransferases 

Reações adversas: hipertensão, sonolência, tontura, xerostomia, astenia, bradicardia 
Interações medicamentosas: ciprofloxacino, talidomida 
Monitorização: marcadores de lesão e função hepática no início e 1 mês após a dose máxima atingida ou se 

houver suspeita de lesão hepática, pressão arteiral e função renal 

Observações: 

- Não é bioequivalente quando administrado com alimento 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; meia-vida de eliminação elevada, alta lipossolubilidade e penetração 

significativa no sistema nervoso central. Observar sedação no lactente 

1. Micromedex. Tizanidine: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 24 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Tizanidine: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 24 de outubro de 

2018 

3. Dynamed. Tizanidine: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 24 de outubro de 2018 

4. SIRDALUD®. Tizanidina. Responsável Flavia Regina Pegorer – CRF - SP 18.150. Novartis Biociências S.A. 
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SOLU-MEDROL® 

Princípio ativo: Succinato sódico de metilprednisolona 

Classe terapêutica: glicocorticoide, anti-inflamatório 
Apresentação: pó liofilizado para solução injetável - 40 miligramas, 125 miligramas e 500 miligramas mais 

ampola diluente (2 mililitros, 8 mililitros e 16 mililitros) 

Via e formas de administração: ENDOVENOSO ou intramuscular 
Posologia: use o peso corporal ideal para calcular a dose 

 

Pediatria: 

- Exacerbação, asma (administrado em curto prazo quando paciente apresenta quadro de vômito) 

Criança ≤4 anos: 7,5 miligramas por kg INTRAMUSCULAR dose única; máx.: 240 miligramas 

Criança ≥5 anos e adolescente: 240 miligramas INTRAMUSCULAR dose única 

 

- Estado asmático (criança): dose de ataque 2 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO; dose de manutenção 

0,5 – 1 miligrama por kg a cada 6 horas 

 

- Dosagem geral para ação anti-inflamatória ou imunossupressora (lactente, criança e adolescente): dose inicial 

0,11 - 1,6 miligrama por kg por dia ou 3,2 - 48 miligramas por m2 por dia ENDOVENOSO, dose usual 0,5 - 1,7 

miligrama por kg por dia em dose fracionada a cada 6 - 12 horas 

 

Pulsoterapia: 15 - 30 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO uma vez ao dia por três dias; máx.: 1.000 

miligramas 

 

- Doença de Kawasaki:  

 

Tratamento primário, pacientes com alto risco de aneurismas coronari anos: 

 

Pulsoterapia (lactente e criança): 30 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO dose única em combinação 

com imunoglobulina humana e aspirina 

 

Terapira de manutenção (lactente e criança): 1,6 miligrama por kg por dia ENDOVENOSO em dose fracionada 

a cada 8 horas por 5 dias ou até se apresentar afebril, em seguida, a transição para a prednisolona oral; máx.: 

48 miligramas por dia em combinação com aspirina e uma dose adicional de imunoglobulina humana 

 

Tratamento, doença refratária /resistente: reserve o uso para pacientes que permanecem febris após dose 

inicial de imunoglobulina humana 

 

Pulsoterapia (lactente e criança): 30 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO uma vez ao dia por 1 ou 3 

dias; pode ser administrado em combinação com uma dose adicional de imunoglobulina humana 

 

Terapira de manutenção (lactente e criança): 1,6 miligrama por kg por dia ENDOVENOSO em dose fracionada 

a cada 8 horas por 5 dias ou até se apresentar afebril, em seguida, a transição para a prednisolona oral; máx.: 

48 miligramas por diaem combinação com aspirina e uma dose adicional de imunoglobulina humana 
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- Nefrite lúpica (criança e adolescente): pulsoterapia inicial 30 miligramas por kg por dose ou 600 - 1.000 

miligramas por m2 por dose ENDOVENOSO uma vez ao dia por três dias; máx.: 1.000 miligramas 

 

- Pneumonia por Pneumocystis; infecção moderada ou grave: preferíveliniciar a terapia dentro de 72 horas após o 

diagnóstico 

 

Lactente e criança: 1 miligrama por kg por dose ENDOVENOSO a cada 6 horas nos dias 1 a 7, depois 1 

miligrama por kg por dose duas vezes ao dia nos dias 8 a 9 e depois 0,5 miligrama por kg por dose 10 e 11 e 

1 miligrama por kg por dose uma vez por dia nos dias 12 a 16 

 

Adolescente: 30 miligramas ENDOVENOSO duas vezes ao dia nos dias 1 a 5, depois 30 miligramas uma vez ao 

dia nos dias 6 a 10, depois 15 miligramasuma vez ao dia nos dias 11 a 21 

 

- Doença do enxerto contra o hospedeiro, aguda (lactente, criança e adolescente): 1 - 2 miligramas por kg por 

dose ENDOVENOSO uma vez ao dia (se usando dose baixa [1 miligrama por kg] e sem melhora após 3 dias, 

aumente a dose para 2 miligramas por kg),mantendo a terapia por 5 - 7 dias. Se melhora observada, diminuir 10% 

da dose inicial a cada quatro dias; se não houver mel hora, agente adicional deve ser considerado 

 

Adulto 

- Síndrome do desconforto respiratório agudo, moderada a grave (off-label): se o paciente for extubado entre os 

dias 1 e 14, avance para o 15º dia de terapia e diminua conforme o cronograma 

 

Início do quadro grave (dia 1 a 6 de início): dose de ataque de 1 miligrama por kg ENDOVENOSO durante 30 

minutos, seguida de uma redução lenta: 

 

Dias 1 a 14: 1 miligrama por kg por dia ENDOVENOSO em dose fracionada ou como infusão contínua 

Dias 15 a 21: 0,5 miligrama por kg por dia ENDOVENOSO em dose fracionada ou como infusão contínua 

Dias 22 a 25: 0,25 miligrama por kg por dia ENDOVENOSO em dose fracionada ou como infusão contínua 

Dias 26 a 28: 0,125 miligrama por kg por dia ENDOVENOSO em dose fracionada ou como infusão contínua 

 

Tardio; persistente (dia 7 a 14 de início): dose de ataque de 2 miligramas por kg ENDOVENOSO durante 30 

minutos, seguida de uma redução lenta: 

 

Dias 1 a 14: 2 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO em dose fracionada ou como infusão contínua 

Dias 15 a 21: 1 miligrama por kg por dia ENDOVENOSO em dose fracionada ou como infusão contínua  

Dias 22 a 25: 0,5 miligrama por kg por dia ENDOVENOSO em dose fracionada ou como infusão contínua 

Dias 26 a 28: 0,25 miligrama por kg por dia ENDOVENOSO em dose fracionada ou como infusão contínua 

Dias 29 a 30: 0,125 miligrama por kg por dia ENDOVENOSO em dose fracionada ou como infusão contínua 

 

- Anti-inflamatório/ imunossupressão: 10 - 40 miligramas ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR uma vez ao dia, 

repetindo dependendo da resposta clínica; quando são necessárias doses elevadas, administrar 30 miligramas por 

kg ENDOVENOSO durante um período ≥30 minutos e pode ser repetido a cada 4 - 6 horas durante 48 horas 

 

- Exacerbação, asma: 40 - 80 miligramas ENDOVENOSO em dose fracionada 1 - 2 vezes ao dia até que o pico de 
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fluxo expiratório seja de 70% do previsto ou o melhor pessoal 

 

- Esclerose múltipla, exacerbação aguda: 160 miligramas ENDOVENOSO uma vez ao dia durante uma semana, 

seguidos por 64 miligramas em dias alternados durante um mês ou 1.000 miligramasuma vez ao dia durante 3 - 7 

dias (off-label) 

 

- Hepatite alcoólica (grave) (off-label): 32 miligramas ENDOVENOSO uma vez ao dia;uso em pacientes incapazes 

de administração por via oral  

 

- Síndrome de bronquiolite obliterante, prevenção (off-label): 1.000 miligramas ENDOVENOSO uma vez ao dia 

durante três dias 

 

- Doença de Crohn, aguda (grave) (off-label): 40 - 60 miligramas ENDOVENOSO uma vez ao dia 

 

- Dermatomiosite por polimiosite (off-label): 1.000 miligramas ENDOVENOSO uma vez ao dia dia durante 3 - 5 

dias para fraqueza muscular grave, seguida de conversão para prednisona oral 

 

- Gota, aguda (off-label): dose inicial 0,5 - 2 miligramas por kg ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR, podendo 

ser repetido conforme clinicamente indicado 

 

- Nefrite Lúpica (off-label): pulsoterapia com 0,5 - 1 grama por dia ENDOVENOSO por três dias 

 

- Pneumonia por Pneumocystis em pacientes com SIDA (off-label): 30 miligramas ENDOVENOSO duas vezes ao 

dia nos dias 1 a 5, seguido de 30 miligramas ENDOVENOSO uma vez ao dia nos dias 6 a 10, seguido de 15 

miligramas ENDOVENOSO uma vez ao dia nos dias 11 a 21 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste, administrar após diálise 

Tempo de administração:  
 
- Baixa dose (≤1,8 miligrama por kg ou ≤125 miligramas por dose): 3 - 15 minutos; concentração máxima: 125 

miligramas por mililitro  

 

- Dose moderada (≥2 miligramas por kg ou 250 miligramas por dose): administrar durante 15 - 30 minutos 

 

- Dose elevada (≥15 miligramas por kg ou ≥500 miligramas por dose): administrar durante 30 - 60 minutos 

Soluções e volumes compatíveis: 
Reconstituição: diluente próprio 
 
Diluição: SG5%, SF0,9%, SG5% em SF0,9% 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  
(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  
(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: 48 horas  -  

 Após diluição:  -   -  

Recomendações específicas para o 
preparo e armazenamento: 

 - Quando reconstituída, agitar suavemente 

 - Descarte qualquer resíduo de medicamento não utilizado 

Este fármaco possui um número elevado de incompatibilidades, assim não se recomenda a mistura em 
mesma solução contendo outros medicamentos, nem administração em Y concomitante a outros 
fármacos 
Reações adversas: supressão adrenal, imunossupressão, distúrbios psiquiátricos, síndrome de cushing, 
osteoporose, hipertensão, retenção de líquidos, hiperglicemia 
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Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 
Monitorização: glicemia, eletrólitos, pressão arterial, hemoglobina, crescimento (pediatria), potássio e cálcio 

sérico, peso, pressão intraocular ( maior que 6 semanas de terapia) 
Observações: 

- Foram notificados efeitos adversos graves, incluindo hipotensão, arritmia cardíaca e morte súbita, quando 

utilizadas doses de metilprednisolona ≥250 miligramas administradas em tempo menor que 30 minutos 

- Evitar a injeção no músculo deltóide devido a uma alta incidência de atrofia subcutânea. Não injetar em áreas 

com evidências de infecção local aguda, evite injeção ou vazamento na derme 

- Medicamento incluso nos critérios de Beers, não recomendado quando ≥65 anos 

- Por ser lentamente absorvido, a administração INTRAMUSCULAR não é indicada quando é necessário um efeito 

imediato de curta duração 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Methylprednisolone Acetate: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 24 de outubro de 2018 
2. Dynamed. Methylprednisolone Acetate: EBSCO, 2018. Disponível em: 

http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess 

miligramasr03. Acesso em: 24 de outubro de 2018 

3. Up to Date. Methylprednisolone: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 24 de 

outubro de 2018 

4. SOLU - MEDROL®. Succinato de metilprednisolona. Responsável técnico Edina S. M. Nakamura – CRF - SP n° 9.258. Wyeth Indústria 

Farmacêutica Ltda. 

  



 

758 
 

SONEBON® 

Princípio ativo: Nitrazepam 

Classe terapêutica: benzodiazepínico 

Apresentação: comprimido - 5 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria: 

 

- Convulsões mioclônicas (lactente e criança): ≤30 kg: dose usual de 0,3 a 1 miligrama VIA ORAL por kg por dia, 

em três doses igualmente divididas ou dose maior na hora de dormir. A terapia deve ser iniciada abaixo da faixa de 

dose usual e titulada cuidadosamente com base na resposta clínica. Se a resposta for inadequada à dose habitual, 

pode-se aumentar a dose gradualmente, monitorizando resposta clínica. Não há especificação de dose máxima 

diária 

 

Adulto: 

- Insônia: 5 - 10 miligramas VIA ORAL ao deitar.Não deve exceder 7 - 10 dias consecutivos 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

 
Ajuste hepático: utilizar com cautela quando insuficiência leve a moderada; uso contraindicado quando 
insuficiência severa 
Reações adversas: tontura e sonolência 
Interações medicamentosas: talidomida 

Monitorização: status repiratório, cardiovascular e mental 

Observações: 

- Risco potencial na gravidez (categoria D) 

- Uso compatível com a amamentação em curtos períodos; uso criterioso se tratamento prolongado 

1. Up to Date. Nitrazepam: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 24 de outubro de 

2018 

2. SONEBON®. Nitrazepam. Responsável Adriano Pinheiro Coelho – CRF - SP nº 22.883. EMS SIGMA PHARMA LTDA. 
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SORCAL® 

Princípio ativo: Poliestirenossulfonato de cálcio 

Classe terapêutica: antídoto 

Apresentação: pó oral - 900 miligramas por grama (30 gramas) 

Via e formas de administração: oral ou retal 

Posologia: iniciar tratamento se nível de potássio maior que 6mmol por litro (6 mEq por litro) e descontinuar 

quando potássio ≤5 mmol por litro (5 mEq por litro) 

 

Pediatria: 

- Hipercalemia:  

 

Neonatos: 0,5 - 1 grama por kg por dosevia retal 

 

Crianças: 

 

Oral: (preferida): dose inicial 1 grama por kg por dia, em dose fracionada, seguido por dose de manutenção 

0,5 grama por kg em dose fracionada  

 

Retal: dose inicial 1 grama por kg dose por dia, em dose fracionada, seguido por dose de manutenção 0,5 

grama por kg em dose fracionada  

 

Adulto: 

- Hipercalemia:  

 

Oral: dose usual 15 gramas 3 - 4 vezes ao dia, baseando-se na apresentação clínica e nos níveis de eletrólitos 

séricos 

 

Retal: 30 gramas uma vez ao dia 

Ajuste renal: ajustes realizados com base nas alterações do potássio e cálcio séricos 

Reações adversas: hipocalemia, anorexia, constipação, diarreia, irritação gástrica, náusea, vômito 
Interações medicamentosas: laxantes contendo magnésio, meloxicam, sorbitol 

Monitorização: eletrólitos séricos (potássio, sódio, cálcio, magnésio) e ECG 

Observações: 

- ORAL: administrar por via oral (via sonda nasogástrica 2 – 3 mm, se incapaz de engolir) como uma suspensão ou 

pasta preparada (reconstitua cada 1 grama da resina em pó em 3 - 4 mililitros de água; geralmente 20 - 100 

mililitros de fluido é usado). Agite antes de usar 

- O paciente deve ser posicionado cuidadosamente durante a ingestão para evitar aspiração 

- RETAL: menos eficaz que a administração oral. Administrada por via retal como suspensão preparada (100 - 200 

mililitros de um veículo aquoso (metilcelulose a 1%, dextrose a 10%, água), permitir que a solução alcance a 

temperatura corporal e agitar bem), sendo mantido pelo maior tempo possível (pelo menos 9 horas em adultos, e 

então seguido por um enema de lavagem) 

- Suspensões extemporâneas não devem ser armazenadas por tempo maior que 24 horas 

- Não misture com alimentos ou líquidos que contenham uma grande quantidade de potássio 

- A redução mais rápida do potássio pode ser conseguida com a administração oral e retal de forma concomitante 

- A administração oral em neonatos é contraindicada 

- Risco potencial na gravidez (categoria D) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Up to Date. Calcium polystyrene sulfonate: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso 

em: 24 de outubro de 2018 

2. Dynamed. Calcium polystyrene sulfonate: EBSCO, 2018. Disponível em: 

http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess 

miligramasr03. Acesso em: 24 de outubro de 2018 

3. SORCAL®. Poliestirenossulfonato de cálcio. Responsável Edina S. M. Nakamura – CRF - SP nº 9258. Wyeth Indústria Farmacêutica 

Ltda. 
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SORINE® 

Princípio ativo:  

SORINE® ADULTO: cloridrato de nafazolina 
SORINE® INFANTIL: cloreto de sódio 
Classe terapêutica:  
SORINE® ADULTO: agonista alfa – 1, descongestionante nasal 
SORINE® INFANTIL: solução eletrolítica, descongestionante nasal 
Apresentação:  
SORINE® ADULTO: solução nasal - 0,5 miligramas por mililitro (30 mililitros) 

SORINE® INFANIL: solução nasal 0,9% - 9 miligramas por mililitro (30 mililitros) 

Via e formas de administração: nasal 

Posologia:  

SORINE® ADULTO: cada mililitro equivale a 30 gotas 

 

Neonatal e pediatria (SORINE® INFANTIL): 

- Secura por congestão nasal: 2 - 6 gotas por narina, conforme necessário 

 

Pediatria maior que 12 anos e adulto (SORINE® ADULTO): 

- Descongestionante: gotejar 1 - 2 gotas em cada narina 4 - 6 vezes ao dia; máx.: 24 gotas e não utilizar por mais 

de 3 - 5 dias (o intervalo de tempo entre as administrações não deve ser menor do que 3 horas) 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: irritação local 
Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: evolução do quadro 

Observações: 

- Após aberto, válido por 24 meses 

- Após o uso, limpar o aplicador com um lenço de papel seco e recolocar a tampa protetora 

- O frasco não deve ser utilizado por mais de uma pessoa com a finalidade de diminuir o risco de contaminação e 

transmissão do processo infeccioso, quando houver 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Up to Date. Sodium chloride preparations: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 

24 de outubro de 2018 

2. SORINE® ADULTO. Nafazolina. Responsável Gabriela Mallmann - CRF - SP nº 30.138. Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A. 
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SPIRIVA RESPIMAT® 

Princípio ativo: Brometo de tiotrópio monoidratado 

Classe terapêutica: anticolinérgico de longa ação, broncodilatador 

Apresentação: solução para inalação oral - 2,5 microgramas por dose (4 mililitros com 60 doses) mais inalador 

RESPIMAT 

Via e formas de administração: INALAÇÃO ORAL 

Posologia:  

 

Pediatria maior que 6 anos e adulto: 

- Asma: 1 - 2 inalações uma vez ao dia; máx.: duas inalações em 24 horas 

 

- Doença pulmonar obstrutiva crônica (adultos): duas inalações (5 microgramas) uma vez ao dia; máx.: duas 

inalações em 24 horas 

Ajuste renal: utilizar com cautela quando ClCr ≤60 mililitros por minuto, devido eventos adversos anticolinérgicos 

Reações adversas: xerostomia, infecção do trato respiratório superior, faringite, sinusite 
Interações medicamentosas: agentes anticolinérgicos, citrato/cloreto de potássio,  
Monitorização: volume expiratório forçado no 1º segundo, pico de fluxo (ou outros estudos de função pulmonar), 

reações adversas anticolinérgicas (pacientes com ClCr ≤50 mililitros por minuto), sinais e sintomas de glaucoma de 

ângulo estreito e retenção urinária 

Observações: 

- Antes da primeira utilização, insira o cartucho no inalador e prepare a unidade, acionando o inalador em direção 

ao solo até que uma nuvem de aerossol seja visível; repita mais três vezes e, em seguida, a unidade está 

preparada e pronta para uso. Se não for utilizado por mais de 3 dias, acione o inalador uma vez para preparar o 

inalador para uso. Se não for utilizado por mais de 21 dias, ative o inalador até que uma nuvem de aerossol seja 

visível e repita o processo mais três vezes para preparar o inalador para uso 

- Descartar o conjunto frasco mais inalador RESPIMAT após 3 meses da inserção do frasco no inalador RESPIMAT 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Micromedex. Tiotropium: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 24 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Tiotropium: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 24 de outubro de 

2018 

3. Dynamed. Tiotropium: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 24 de outubro de 2018 

4. SPIRIVA RESPIMAT®. Tiotrópio. Responsável Dímitra Apostolopoulou – CRF - SP 08828. Boehringer Ingelheim do Brasil Quím. e Farm. 

Ltda. 
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STILAMIN® 

Princípio ativo: Somatostatina 

Classe terapêutica: anti - hemorrágicos 

Apresentação: pó liofilizado para solução injetável - 3 miligramas mais 1 ampola de solvente de 1 mililitro 

Via e formas de administração: ENDOVENOSO 
Posologia:  

 

Pediatria maior que 16 anos e adulto: 

- Tratamento da hemorragia aguda severa do trato gastrointestinal alto: 3,5 microgramas por kg por hora 

ENDOVENOSO contínua (em média 250 microgramas por hora). Uma vez cessada a hemorragia o tratamento 

deverá ser continuado por 48 - 72 horas, com o objetivo de se evitar o ressangramento. O tratamento completo 

não deverá exceder 120 horas 

 

- Tratamento profilático de complicações pós-operatórias consequentes à cirurgia pancreática: deverá ser 

administrado desde o início da intervenção cirúrgica (250 microgramas por hora), devendo ser mantido por 5 dias 

Ajuste: a meia - vida plasmática em pacientes com distúrbios hepáticos é prolongada para 1,2 - 4,8 minutos e, em 

pacientes com insuficiência renal, para 2,6 - 4,9 minutos 

Tempo de administração: ENDOVENOSO infusão contínua 250 microgramas por hora em BIC 

Soluções e volumes compatíveis: 
Reconstituição: diluente próprio 
 
Diluição: SF0,9%, SG5% 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: 24 horas (em até 25ºC)  -  

 Após diluição: 24 horas (em até 25ºC)  -  

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

 - Não deve ser misturado com soluções contendo glicose ou 

frutose (incompatível) 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 
mesmo horário ou misturados:  

Reações adversas: náusea, tontura e rubor na face 
Interações medicamentosas: hexobarbital, pentetrazol 

Monitorização: evolução do quadro 

Observações: 

- Risco potencial na gravidez: contraindicado no período de gravidez, durante a lactação ou no período pré – natal 

- Uso contraindicado durante a amamentação 

1. STILAMIN®. Somatostatina. Responsável técnico Alexandre Canellas de Souza CRF - RJ nº 23277. MERCK S.A. 
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STILNOX® 

Princípio ativo: Hemitartarato de zolpidem 

Classe terapêutica: hipnótico 

Apresentação: comprimido revestido - 10 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  
 
Adulto: 

- Insônia: 10 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia imediatamente antes de deitar ou na cama; quando ≥65 anos 

utilizar como dose inicial 5 miligramas por dia; máx.: 10 miligramas por dia 

 

*O uso prolongado do zolpidem não é recomendado e a duração do tratamento deve ser a menor possível, e assim 

como com todos os hipnóticos, não deve ultrapassar quatro semanas de uso: de 2 - 5 dias (insônia ocasional) e 2 - 

3 semanas (insônia transitória) 

Ajuste hepático: recomenda-se a administração de 5 miligramas por dia 

Reações adversas: alucinações, agitação, pesadelos, depressão, sonolência, dor de cabeça, tontura, insônia 

exacerbada, distúrbios cognitivos tais como amnésia anterógrada, diarreia, náusea, vômito, dor abdominal, 

infecção do trato respiratório superior, infecção do trato respiratório inferior, fatiga 

Interações medicamentosas: rifampicina, talidomida 

Monitorização: alerta diurno, risco de queda, frequência respiratória (pacientes com respiração comprometida), 

perfil de comportamento, tolerância, abuso e dependência, reavaliar se a insônia persistir após 7 - 10 dias de uso 

Observações: 

- Este medicamento é contraindicado para uso por pacientes com insuficiência respiratória severa ou aguda, 

pacientes com insuficiência hepática severa e pacientes pediátricos 

- Medicamento incluso nos critérios de Beers, não recomendado quando ≥65 anos 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; observar sedação, hipotonia e depressão respiratória no lactente; avaliar 

risco benefício. Sugestão de ordenhar o leite materno e descartar pelas 23 horas após a última dose, para 

minimizar o risco de exposição ao lactente 

1. Micromedex. Zolpidem: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 24 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Zolpidem: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 24 de outubro de 

2018 

3. Dynamed. Zolpidem: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 24 de outubro de 2018 

4. STILNOX®. Zolpidem. Responsável Silvia Regina Brollo CRF - SP 9.815. Sanofi - Aventis Farmacêutica Ltda. 
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STUGERON® 

Princípio ativo: Cinarizina 

Classe terapêutica: vasodilatador, antiemético 

Apresentação: comprimido - 75 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  
 
Pediatria e adulto: 

- Manejo dos sintomas vestibulares, incluindo vertigem, tontura, zumbido, nistagmo, náusea e vômito; profilaxia 

da enxaqueca; profilaxia da doença de movimento; terapia adjunta para sintomas de doença vascular periférica ou 

cerebral: 

 

Crianças 5 - 12 anos: 12,5 miligramas VIA ORAL 3 - 4 vezes ao dia ou 7,5 - 15 miligramas três vezes ao dia 

Criança maior que 12 anos e adolescente: 25 miligramas VIA ORAL 3 - 4 vezes ao dia ou 30 miligramas três 

vezes ao dia 

Adulto: dose usual 25 - 75 miligramas VIA ORAL três vezes ao dia; máx.: 225 miligramas por dia 

 

*O efeito sobre vertigens é dose dependente, sendo assim a dose deve ser aumentada progressivamente, 

conforme necessário 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: sonolência 
Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: evolução do quadro, sinais e sintomas de efeitos extrapiramidais, sedação excessiva 

Observações: 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; uso em crianças está relacionado com fadiga e queda de cabelo 

1. Micromedex. cinnarizine: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 24 de outubro de 2018 

2. Up to Date. cinnarizine: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 24 de outubro de 

2018 

3. STUGERON®. Cinarizina. Responsável Marcos R. Pereira - CRF - SP nº 12.304. JANSSEN - CILAG FARMACÊUTICA LTDA. 
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SUCCINIL COLIN® 

Princípio ativo: Cloreto de suxametônio (succinilcolina) 

Classe terapêutica: agente bloqueador neuromuscular despolarizante 

Apresentação: pó liofilizado para solução injetável - 100 miligramas 

Via e formas de administração: ENDOVENOSO ou intramuscular 

Posologia: a dose varia devido à variabilidade interpaciente e efeito desejado 

*Garantir o controle adequado da dor e sedação antes e durante a administração do bloqueiador neuromuscular 

 

Neonatal: Devido ao risco de efeitos adversos, incluindo hipertermia maligna e arritmias cardíacas, uso cirúrgico 

ou de longa duração de paralisação, recomenda-se que o uso de succinilcolina em neonato/ pediatria seja 

reservado apenas para intubação de emergência ou casos em que seja necessária a segurança imediata das vias 

aéreas, como laringoespasmo, via aérea difícil, estômago cheio ou uso intramuscular quando acesso adequado é 

inacessível. Para reduzir o risco de bradicardia ou assistolia, recomenda-se o uso da atropina antes das doses de 

succinilcolina ENDOVENOSA 

 

- Intubação endotraqueal:  

 

Emergente: 

 

 INTRAMUSCULAR : 4 - 5 miligramas por kg; dados farmacocinéticos sugerem que os recém - nascidos 

normalmente requerem doses mais altas de miligramas por kg do que os pacientes pediátricos mais velhos 

 

 ENDOVENOSO : 2 - 3 miligramas por kg 

 

Não - emergente:  

 

 INTRAMUSCULAR : 2 miligramas por kg por dose; reservado para situações sem acesso ENDOVENOSO 

 

 ENDOVENOSO : 2 miligramas por kg por dose, repetir doses de 1 miligrama por kg a cada 3 - 5 minutos se 

resposta inadequadaaté uma dose máxima de 4 miligramas por kg (ou seja, duas doses adicionais) 

 

Pediatria: dosagem com base no uso de peso corporal total em pacientes obesos 

 

- Intubação endotraqueal; emergente:  

 

Lactente, criança e adolescente: 

 

 INTRAMUSCULAR : 

 

Lactente menor que 6 meses: 4 - 5 miligramas por kg; dados farmacocinéticos sugerem que os lactente jovens 

normalmente requerem doses no limite superior desse intervalo 

 

Lactente ≥6 meses e criança: 4 miligramas por kg; máx.: 150 miligramas por dose 
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Adolescente: 3 - 4 miligramas por kg; máx.: 150 miligramas por dose 

 

 ENDOVENOSO : 

 

Lactente ≤6 meses: 2 - 3 miligramas por kg por dose 

 

Lactente maior que 6 meses e criança ≤2 anos: 1 - 2 miligramas por kg por dose 

 

Criança maior que 2 anos e adolescente: 1 miligrama por kg por dose 

 

Adulto 

- Bloqueio neuromuscular para intubação endotraqueal, cirurgia ou ventilação mecânica (como adjuvante à 

anestesia geral): 

 

 INTRAMUSCULAR : até 3 - 4 miligramas por kg; máx.: 150 miligramas 

 

 ENDOVENOSO : 

 

Intubação: 0,6 miligramas por kg; variando de 0,3 a 1,1 miligrama por kg 

 

Intubação (sequência rápida) (off-label): 1 - 1,5 miligrama por kg 

 

Procedimentos cirúrgicos de longa duração (administração intermitente): dose inicial 0,3 - 1,1 miligrama por 

kg, seguido por 0,04 - 0,07 miligrama por kg em intervalos apropriados, conforme necessário 

 

*A pré - administração da atropina pode reduzir a ocorrência de bradicardia ou assistolia. Sendo que a dose inicial 

de succinilcolina (suxametônio) deve ser aumentada quando pré-tratamento com agente não - despolarizante é 

usado devido ao antagonismo entre a succinilcolina e os agentes bloqueadores neuromusculares não 

despolarizantes 

**Quando a dose cumulativa de succinilcolina excede 2 - 4 miligramas por kg sob anestesia geral ou a 

succinilcolina é administrada por infusão contínua, a transição de bloqueio de fase I para um bloqueio de fase II 

pode ocorrer. Se houver suspeita de bloqueio de fase II, o diagnóstico deve ser confirmado por estimulação do 

nervo periférico antes da administração de um medicamento anticolinesterásico 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Tempo de administração: ENDOVENOSO direto (não diluído) 10 - 30 segundos; ENDOVENOSO infusão contínua 

(0,5 - 10 miligramas por minuto) 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: água para injeção - 2 - 10 mililitros (10 - 50 
miligramas por mililitro) 
 
Diluição: SF0,9%, SG5%, RL - (C.: 1 - 2 miligramas por mililitro) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  
(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  
(2 - 8ºC) 

Após reconstituição:  -  24 horas 

 Após diluição:  -  24 horas 
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Recomendações específicas para o 
preparo e armazenamento: 

- Incompatível com soluções alcalinas pH maior que 8,5 

- INTRAMUSCULAR : a injeção deve ser realizadaem músculo 

profundo (somente quando o acesso ENDOVENOSO não estiver 

disponível) 

- Qualquer porção da solução reconstituída ou diluída deve ser 

utilizada apenas paraum único paciente, a porção não utilizada 

deve ser descartada 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: anfotericina B convencional, dantroleno, diazepam, ganciclovir, oxacilina, 

fenitoína, bicarbonato de sódio, sulfametoxazol-trimetoprima, tiopental,  

Reações adversas: relaxamento muscular profundo 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 
Monitorização: monitoramento cardíaco, pressão arterial e oxigenação durante a administração, temperatura 

corporal, potássio e cálcio sérico, estado assistido do ventilador, função neuromuscular com um estimulador de 

nervo periférico 

Observações: 

- Uso cauteloso em pediatria:rabdomiólise aguda com hipercalemia, arritmias ventriculares e parada cardíaca 

foram relatadas (raramente) em crianças com miopatia de músculo esquelético não diagnosticada (distrofia 

muscular de Duchenne); ocorre logo após a administração e requer tratamento imediato de hipercalemia. 

Ressuscitação prolongada pode ser necessária 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Succinylcholine (suxamethonium): IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 25 de outubro de 2018 
2. Dynamed. Succinylcholine (suxamethonium): EBSCO, 2018. Disponível em: 

http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess 

miligramasr03. Acesso em: 25 de outubro de 2018 

3. Up to Date. Succinylcholine (suxamethonium): Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso 

em: 25 de outubro de 2018 

4. SUCCINIL COLIN®. Suxametônio. Responsável técnico Florentino de Jesus Krencas CRF - SP: 49136. UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA 

NACIONAL S/A. 
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SUCRALFATO (PRODUTO MANIPULADO) 

Princípio ativo: Sucralfato 

Classe terapêutica: antiulceroso 

Apresentação: cápsula - 500 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria: 

- Úlcera péptica, terapia adjuvante (lactente, criança e adolescente): 40 - 80 miligramas por kg por dia VIA ORAL 

em dose fracionada a cada 6 horas; máx.: 1.000 miligramas por dose 

 

- Esofagite:  

 

Lactente ≥3 meses e criança menor que 6 anos: 500 miligramas por dose VIA ORAL quatro vezes ao dia 

Criança ≥6 anos: 1.000 miligramas por dose VIA ORAL quatro vezes ao dia 

 

Adulto: 

- Úlcera duodenal ativa: dose inicial 1 grama VIA ORAL quatro vezes ao dia por 4 - 8 semanas; dose de 

manutenção 1 grama duas vezes ao dia 

Ajuste renal: utilizar com cautela quando disfunção renal crônica conhecida 

Reações adversas: não foram encontradas reações adversas significativas 
Interações medicamentosas: multivitaminas por minerais, análogos de vitamina D 

Monitorização: evolução do quadro, glicemia 

Observações: 

- Administrar com o estômago vazio 1 hora antes das refeições e na hora de dormir 

- Não administrar antiácidos dentro de 30 minutos após a administração 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Sucralfate: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 29 de outubro de 2018 
2. Dynamed. Sucralfate: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 29 de outubro de 2018 

3. Up to Date. Sucralfate: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 29 de outubro de 

2018 
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SUFENTA® 

Princípio ativo: Citrato de sufentanila 

Classe terapêutica: analgésico narcótico, opióide anilidopiperidina 

Apresentação, via e formas de administração: 

SUFENTA®: solução injetável - 50 microgramas por mililitro (5 mililitros) indicado pra uso ENDOVENOSO 

SUFENTA®: solução injetável - 5 microgramas por mililitro (2 mililitros) indicado para uso EPIDURAL 

Via e formas de administração: vide acima 

Posologia:  

 

Neonatal: 

- Analgesia por sedação em pacientes sob ventilação mecânica (pré - termos): dose de ataque 0,5 micrograma 

por kg por dose ENDOVENOSO administrada em 10 minutos, seguida de 0,2 micrograma por kg por hora 

ENDOVENOSO infusão contínua 

 

- Anestesia geral, adjuvante (anestesia intraoperatória profunda para cirurgia cardíaca neonatal) (a termo): 5 - 10 

microgramas por kg por dose ENDOVENOSO conforme necessário, seguido de 2 microgramas por kg por hora 

por 24 horas (para anestesia pós - operatória) ENDOVENOSO infusão contínua 

 

Pediatria: usar peso corporal magro para dosear pacientes que estejam maior que 20% acima do peso corporal 

ideal 

 

- Anestesia da cirurgia cardíaca (lactente, criança e adolescente): dose inicial 5 - 25 microgramas por kg 

ENDOVENOSO, repetindo com doses de manutenção de 1 - 5 microgramas por kg por dose até 25 - 50 

microgramas por dose conforme na resposta à dose inicial e determinado por alterações nos sinais vitais que 

indicam estresse cirúrgico ou despertar da anestesia 

 

- Epidural (lactente ≥3 meses e criança): dose incial 0,2 micrograma por kg bolus EPIDURAL seguido de 0,1 

micrograma por kg por hora EPIDURAL contínuo em combinação com ropivacaína 

 

- Sedação processual por pré - operatória (criança ≥3 anos): 1 - 3 microgramas por kgintranasal em 

combinação com outros agentes 

 

Adulto 

- Analgesia cirúrgica (como componente da anestesia balanceada) (cirurgia prevista para durar: 1 - 2 horas): dose 

total de 1 - 2 microgramas por kg ENDOVENOSO com N2O por O2.Pode ser administrada por injeção lenta ou 

infusão antes da intubação ≥75% da dose total, ajustandode acordoa resposta individual 

 

Manutenção: 

 

Dose incremental: 10 - 25 microgramas ENDOVENOSO podem ser administrados conforme necessário, 

quando o movimento ou alterações nos sinais vitais indicam estresse cirúrgico ou diminuição da analgesia; a 

dose total não deve exceder 1 microgramas por kg por hora de tempo cirúrgico esperado 

 

Infusão contínua: taxa de infusão baseada na dose de indução utilizada;taxa máxima de infusão de 1 
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microgramas por kg por hora 

 

- Analgesia cirúrgica (como componente da anestesia balanceada) (cirurgia prevista para durar de 2 - 8 horas): 

dose total de 2 - 8 microgramas por kg ENDOVENOSO com N2O por O2. Pode ser administrada por injeção lenta 

ou infusão antes da intubação ≥75% da dose total, ajustandode acordoa resposta individual 

 

Manutenção: 

 

Dose incremental: 10 - 50 microgramas ENDOVENOSO podem ser administrados conforme necessário, 

quando o movimento ou alterações nos sinais vitais indicam estresse cirúrgico ou diminuição da analgesia; a 

dose total não deve exceder 1 microgramas por kg por hora de tempo cirúrgico esperado 

 

Infusão contínua: taxa de infusão baseada na dose de indução utilizada;taxa máxima de infusão de 1 

microgramas por kg por hora 

 

- Anestesia cirúrgica: dose total de 8 - 30 microgramas por kg ENDOVENOSO, como infusão ou injeção seguida 

de infusão, titulandode acordo a resposta individual do paciente 

 

Manutenção: 

 

Dose incremental: 0,5 - 10 microgramas por kg conforme necessário, em antecipação ao estresse cirúrgico 

 

Infusão contínua: taxa de infusão de base na dose de indução, de modo que a dose total para o procedimento 

não exceda 30 microgramas por kg 

 

- Analgesia para trabalho de parto: 10 - 15 microgramas EPIDURAL com bupivacaína a 0,125% com por sem 

epinefrina, podendo a dose pode ser repetida até duas vezes (para um total de três doses) em intervalos não 

inferiores a 1 hora até ao parto 
 

Dose sulfentanil Dose do agente bloqueador neuromuscular 

Menor que 8 microgramas por kg Administrar até 25% da dose total do bloqueador antes do sufentanil 

Maior que 8 microgramas por kg 

(titulando a partir a partir da 

infusão ENDOVENOSA lenta) 

Administrar a dose completa do bloqueador após a perda da consciência 

(perda do reflexo dos cílios, perda de resposta por comando de voz) 

Maior que 8 microgramas por kg 

(dose anestésica administrada 

rapidamente) 

Administrar a dose completa do bloqueador simutâneamente ao 

sufentanil ou imediatamente após a perda da consciência 

Ajuste renal e hepático: não há necessidade de ajuste. Utilizar com cuidado e ajuste a dose conforme 

necessário, titulando lentamente e acompanhar de perto para sinais dosistema nervoso central e depressão 

respiratória 

Tempo de administração: ENDOVENOSO direto (não exceder ≤50 microgramas por mililitro; não diluído) lento 
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≥2 minutos; infusão ENDOVENOSA; ENDOVENOSO infusão contínua; injeção epidural lenta; epidural contínua 

Soluções e volumes compatíveis: 
Reconstituição: não se aplica 
 

Diluição: SG5%, SF0,9% 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  
(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  
(2 - 8ºC) 

Após reconstituição:  -   -  

 Após diluição: 24 horas  -  

Recomendações específicas para o 
preparo e armazenamento: 

- INTRANASAL: administrar usando uma seringa sem agulha por 

15 - 20 segundos ou por um dispositivo de acionamento nasal 

- EPIDURAL: use uma seringa de tuberculina ou equivalente para 

a administração precisa de pequenos volumes; misture 

sufentanil e bupivacaína antes da administração 

- ENDOVENOSO: use uma seringa de tuberculina ou equivalente 

para a administração precisa de pequenos volumes 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados:  

Reações adversas: prurido (administração epidural), náusea, vômito, rigidez muscular, sonolência, bradiarritmia, 

parada cardíaca, hipertensão, hipotensão 

Interações medicamentosas: inibidores da monoaminoxidase, opióides, talidomida 

Monitorização: frequência respiratória, pressão arterial, frequência cardíaca, saturação de oxigênio, status 

neurológico (grau de analgesia por anestesia) 

Observações: 

- O sufentanil expõe os usuários aos riscos de dependência de opióides, abuso e uso indevido, o que pode levar a 

overdose e morte. Avaliar o risco de cada paciente antes de prescrever sufentanil e monitorar todos os pacientes 

regularmente para o desenvolvimento desses comportamentos e condições 

- Medicamento incluso nos critérios de Beers, não recomendado quando ≥65 anos 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis; avaliar risco benefício 

1. Micromedex. Sufentanil: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 25 de outubro de 2018 
2. Dynamed. Sufentanil: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 25 de outubro de 2018 

3. Up to Date. Sufentanil: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 25 de outubro de 

2018 

4. SUFENTA®. Sufentanil. Responsável técnico Marcos R Pereira – CRF por - SP 12.304. JANSSEN - CILAG FARMACÊUTICA LTDA. 
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SULFADIAZINA 

Princípio ativo: Sulfadiazina 

Classe terapêutica: sulfonamida, anti-infeccioso 

Apresentação: comprimido - 500 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Neonatal: 

- Toxoplasmose congênita: 100 miligramas por kg por dia VIA ORAL doses fracionadas a cada 12 horas por 12 

meses em conjunto com pirimetamina e suplementação de leucovorina 

 

Pediatria: 

- Dosagem geral, infecção suscetível (lactente ≥2 meses, criança e adolescente): dose inicial 75 miligramas por kg 

por dose ou 2000 miligramas por m2 por dose VIA ORAL dose única, seguida de manutenção com 150 miligramas 

por kg por dia ou 4000 miligramas por m2 por dia em dose fracionada a cada 4 - 6 horas; máx.: 6 gramas por dia 

 

- Toxoplasmose: 

 

Congênita (lactente): 100 miligramas por kg por dia VIA ORAL em dose fracionada a cada 12 horas por 12 

meses em conjunto com pirimetamina 

 

Adquirida, terapia de indução aguda (lactente ≥2 meses, criança e adolescente): 100 - 200 miligramas por kg 

por dia VIA ORAL doses fracionadas a cada 4 - 6 horas em conjunto com pirimetamina e leucovorina 

suplementar; máx.: 6 gramas por dia. Continue a terapia de indução aguda por pelo menos 6 semanas, em 

seguida com terapia supressora crônica 

 

Profilaxia Secundária (lactente ≥2 meses e criança HIV - positivo): 85 - 120 miligramas por kg por dia VIA 

ORAL doses fracionadas a cada 6 - 12 horas em combinação com pirimetamina e leucovorina; máx.: 4000 

miligramas por dia 

 

Encefalite por Toxoplasma gondii, tratamento (adolescente HIV positivo): 

 

Terapia aguda: 100 - 200 miligramas por kg por dia VIA ORAL (se menor que 60 kg, 1.000 miligramas ou 

≥60 kg, 1.500 miligramas) doses fracionadas a cada 6 horas em conjunto com pirimetamina (1 - 2 

miligramas por kg por dia VIA ORAL uma vez ao dia) e ácido folínico (5 - 10 miligramas VIA ORAL uma vez 

ao dia), por 4 - 6 semanas; máx.: 6 gramas por dia 

 

Terapêutica de manutenção crônica: 75 miligramas por kg por dia (2000 - 4000 miligramas por dia) VIA 

ORAL doses fracionada 2 - 4 vezes ao dia em conjunto com pirimetamina (1 miligrama por kg por dia VIA 

ORAL uma vez ao dia; máx.: 25 miligramas por dia) e ácido folínico (5 - 10 miligramas VIA ORAL uma vez 

ao dia, indefinidamente); iniciar após a conclusão da terapia aguda 

 

- Febre reumática, profilaxia secundária (lactente ≥2 meses, criança e adolescente):  

≤30 kg: 500 miligramas uma vez ao dia 
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≥30 kg: 1.000 miligramas por dia 

 

Adulto: 

- Dosagem geral: 2 - 4 gramas por dia VIA ORAL em dose fracionada 3 - 6 vezes ao dia 

 

- Profilaxia da febre reumática (off-label): 

 

≤27 kg: 500 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 

Maior que 27 kg: 1.000 miligramas VIA ORAL uma vez por dia 

 

- Encefalite por Toxoplasma gondii: 

 

Profilaxia secundária ou terapia de manutenção: 500 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia, associado a 

pirimetamina (25 miligramas por dia); a profilaxia pode ser interrompida quando ocorrer reconstituição imune 

sustentada, por mais de seis meses, traduzida pela contagem de linfócitos T CD4 mais acima de 200 células por 

mm³ 

 

Tratamento da infecção aguda (HIV positivo): 1.000 miligramas (se menor que 60 kg corporal) ou 1.500 

miligramas (≥60 kg corporal) VIA ORAL a cada 6 horas em combinação com pirimetamina (200 miligramas no 

dia 1, seguido por 50 miligramas por dia [se menor que 60 kg] ou 75 miligramas por dia [se ≥60 kg] mais 

ácido folínico 10 miligramas por dia) por seis semanas 
 

Tratamento medicamentoso da toxoplasmose em adultos e crianças imunocompetentes 

 Nos 3 primeiros dias de tratamento Do 4º dia em diante 
Tempo de 
tratamento 

Adultos 

Pirimetamina 

Sulfadiazina 

Ácido folínico 

75 a 100 miligramas 
500 - 1.000 miligramas (2 - 4 vezes 

ao dia)  
5 - 10 miligramas por dia 

25 a 50 miligramas 
500 - 1.000 miligramas (2 - 4 vezes 

ao dia)  
5 - 10 miligramas por dia 

4 - 6 

semanas 

Crianças 

Pirimetamina 
Sulfadiazina 
Ácido folínico 

2 miligramas por kg  
25 miligramas por kg por dia (4 vezes 
ao dia)  
1 miligrama 

1 miligrama por kg  
25 miligramas por kg por dia (4 vezes 
ao dia)  
1 miligrama 

4 semanas 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: dor lombar, hematúria, oligúria e anúria podem ocorrer devido à cristalização na urina da 

sulfadiazina ou de seus metabólitos, nefrite túbulo intersticial e necrose tubular, náusea, vômitos, diarreia, 

anorexia, pancreatite e colite 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 
Monitorização: hemograma, função renal, urinálise, sinais de doenças sangüíneas graves (dor de garganta, febre, 

palidez, púrpura, icterícia),contagem de CD4 mais (pacientes HIV - positivos) tratados para toxoplasmose, 

concentrações séricas de sulfonamida podem ser monitoradas para infecções graves (alvo: 12 - 15 miligramas por 

100 mililitros), observar a mudança na frequência intestinal 

Observações: 

- Administrar com pelo menos 250 mililitros de água, de preferência com o estômago vazio, respeitando o horário 

posológico para promover menos variação nos níveis séricos máximos e mínimos (em adultos o bicarbonato de 

sódio oral pode ser usado para alcalinizar a urina de pacientes incapazes de manter a ingestão adequada de 

líquidos, a fim de evitar cristalúria, azotemia, oligúria 
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- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; evitar aplicação em áreas extensas e por tempo prolongado, 

principalmente no período neonatal 

1. Micromedex. Sulfadiazine: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 25 de outubro de 2018 
2. Dynamed. Sulfadiazine: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 25 de outubro de 2018 

3. Up to Date. Sulfadiazine: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 25 de outubro 

de 2018 

4. SULFADIAZINA. Responsável técnico Dr. Gidel Soares– CRF - SP nº 14.652. FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR – FURP 

5. BRASIL. Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para manejo da infecção pelo hiv em adultos. Brasília, 2013 
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SULFAMETOXAZOL mais TRIMETOPRIMA 

Princípio ativo: Sulfametoxazol e trimetoprima 

Classe terapêutica: sulfonamida, anti-infeccioso para uso sistêmico 

Apresentação:  

BAC-SULFITRIN® INJETÁVEL: solução injetável - 80 mais 16 miligramas a cada 5 mililitros 

BACTRIM F®: comprimido - 800 mais 160 miligramas 

BACTRIM® SUSPENSÃO: suspensão oral 200 mais 40 miligramas a cada 5 mililitros (frasco com 100 mililitros) 

BACTRIM®: comprimido - 400 mais 80 miligramas 

Via e formas de administração:  

BAC - SULFITRIN® INJETÁVEL: ENDOVENOSO 

BACTRIM F®,BACTRIM® SUSPENSÃO e BACTRIM®: oral 

Posologia: DOSES BASEADAS NO TRIMETOPRIMA; a proporção 5:1 (sulfametoxazol:trimetoprima) é constante 

em todas as apresentações 

 

Pediatria(lactente ≥2 meses, criança e adolescente) 

 

 - Infecções suscetíveis, dose usual: 6 - 12 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO ou VIA ORAL em dose 

fracionada a cada 12 horas; máx.: 160 miligramas por dose 

 

- Meningite: 10 - 20 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO em dose fracionada a cada 6 - 12 horas 

 

- Infecção leve a moderado de pele e tecidos moles adquirido em comunidade (MRSA): 8 - 12 miligramas por kg 

por dia VIA ORAL em dose fracionada a cada 12 horas  

 

- Otite média aguda: 6 - 10 miligramas por kg por dia VIA ORAL em dose fracionada a cada 12 horas 

 

- Pneumonia por Pneumocystis jirovecii (HIV positivo) 

Profilaxia: 

Lactente ≥4 semanas e criança: 5 - 10 miligramas por kg por dia ou 150 miligramas por m² por dia VIA 

ORAL uma vez ao dia ou em doses dividas a cada 12 horas; máx.: 320 miligramas por dia 

 

Adolescente: 80 - 160 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia ou 160 miligramas VIA ORAL três vezes na 

semana 

 

Tratamento: 

Lactente maior que 2 meses e criança: dose inicial 15 - 20 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO em 

dose fracionada a cada 6 horas 

 

Adolescente:  

Infecção leve a moderada 15 - 20 miligramas por kg por dia VIA ORAL em dose fracionada três 

vezes ao dia ou 320 miligramas VIA ORAL em dose fracionada três vezes ao dia; 

 

Infecção moderada a grave: 15 - 20 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO em dose fracionada 3 

- 4 vezes ao dia 
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- Toxoplasmose (HIV positivo) 

 

Profilaxia primária: 

Lactente ≥2 meses e criança: 150 miligramas por m² por dia VIA ORAL uma vez ao dia ou em dose 

fracionada a cada 12 horas ou 3 vezes na semana 

 

Adolescente: 160 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia ou 160 miligramas VIA ORAL três vezes na 

semana 

 

Tratamento - encefalite: 

Adolescente: 10 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO ou VIA ORAL em dose fracionada duas vezes 

ao dia 

 

Profilaxia secundária: 

Lactente e criança: 150 miligramas por m² por dia VIA ORAL uma vez ao dia 

 

Adolescente (manutenção pós - tratamento de encefalite): 160 miligramas VIA ORAL 1 - 2 vezes do dia 

 

- Infecção do trato urinário: 

Tratamento: 

Lactente e criança 2 - 24 meses: 6 - 12 miligramas por kg por dia VIA ORAL em dose fracionada a cada 

12 horas 

 

Criança maior que 24 meses e adolescente: 8 miligramas por kg por dia VIA ORAL em dose fracionada a 

cada 12 horas; máx.: 160 miligramas 

 

Lactente ≥2 meses, criança e adolescente: 8 - 10 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO em dose 

fracionada a cada 6 - 12 horas 

 

Profilaxia: 

Lactente ≥2 meses, criança e adolescente: 2 miligramas por kg por dose VIA ORAL uma vez ao dia 

 

Adulto 

- Dosagem usual: 1-2 comprimidos VIA ORAL a cada 12-24 horas > 5 miligramas por kg por dia ou 8-20 

miligramas por kg por ENDOVENOSO fracionados a cada 6-12 horas 

 

- Pneumonia Pneumocystis jirovecii 

Profilaxia primária e secundária (off-label) (HIV–positivo): 80 miligramas - 160 miligramas VIA ORAL um vez ao 

dia ou 160 miligramas VIA ORAL três vezes na semana (pacientes também com profilaxia para toxoplasmose - 

160 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia) 

 

Tratamento 

Infecção leve a moderada: 15 - 20 miligramas por kg por dia VIA ORAL em dose fracionada 3 - 4 vezes 
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ao dia 

Infecção moderada a severa: 15 - 20 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO em dose fracionada 3 - 4 

vezes ao dia 

 

- Toxoplasma gondii (HIV - positivo) (off-label) 

Profilaxia primária: 160 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia ou três vezes na semana 

Tratamento: 10 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO ou VIA ORAL em dose fracionada 2 vezes ao dia 

Profilaxia secundária: 160 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia 

Ajuste renal:  

- ClCr 15 - 30 mililitros por minuto: 50% da dose recomendada 

- ClCr menor que 15 mililitros por minuto: uso não recomendado 

Tempo de administração: infusão ENDOVENOSA 60 - 90 minutos 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição: SG5% 

- 1 ampola: 125 mililitros, 100 mililitros ou 75 mililitros 

(restrição hídrica) 

- 2 ampolas: 250 mililitros 

- 3 ampolas: 500 mililitros 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  
(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  
(2 - 8ºC) 

Após reconstituição:  -   -  

 Após diluição: 

4 horas (1 ampola em 100 mililitros) 

2 horas (1 ampola em 75 mililitros) 

6 horas 

 -  

Recomendações específicas para o 
preparo e armazenamento: 

- Proteger os comprimidos e suspensão da luz e armazenar em 

temperatura ambiente 

- BACTRIM® SUSPENSÃO: agitar antes de utilizar 

 

BAC - SULFITRIN®: 

- Deve ser diluída antes da administração e evitar refrigeração 

- Não diluir em soluções salinas 

- Alternar local de acesso a cada 48 - 72 horas 

 

BAC - SULFITRIN®:  

- Não administrar INTRAMUSCULAR, infusão rápida ou direta 

Este fármaco possui um número elevado de incompatibilidades, assim não se recomenda a mistura em 

mesma solução contendo outros medicamentos, nem administração em Y concomitante a outros 

fármacos 

Reações adversas: reação de hipersensibilidade, hepatotoxicidade, hipercalemia, hipoglicemia 

Interações medicamentosas: metronidazol (contendo propilenoglicol) 

Monitorização: função hepática, eletrólitos, glicemia, evolução do quadro, função renal 

Observações:  

- Administração oral com alimento, leite ou pelo menos 250 mililitros de água proporciona diminuição da irritação 
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gástrica 

- Uso em neonato e lactente menor que 2 meses não é recomendado devido risco de hiperbilirrubinemia e 

kernicterus 

- BACTRIM® SUSPENSÃO: contém açúcar 

- Risco potencial na gravidez (categoria D) 

- Uso criterioso durante a amamentação; compatível com amamentação quando lactente nascido a termo e maior 

que 1 mês de vida. Evitar em neonatos com hiperbilirrubinemia, crianças menores que 1 mês de vida, prematuras 

ou com deficiência de glicose 6 fosfato desidrogenase. Observar icterícia e hemólise no lactente 

1. Up to Date. Trimethoprim - sulfamethoxazole: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso 

em 28 de agosto de 2018 

2. Clinical Key.Trimethoprim - sulfamethoxazole: Elsevier, 2018. Disponível em: https: // www.clinicalkey.com / pharmacology / . Acesso 

em: 28 de agosto de 2018 

3. Dynamed. Trimethoprim - sulfamethoxazole: EBSCO, 2018. Disponível em: 

http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess 

miligramasr03. Acesso em: 28 de agosto de 2018 

4. Taketomo C.K., Hodding, J.H., Kraus D.M. Pediatric Dosage Handbook, 14th ed. Hudson, Ohio, Lexi - Comp, Inc.; 2007 - 2008: 1487 - 

1489 

5. BACTRIM® Sulfametoxazol-trimetoprima. Responsável técnico Tatiana Tsiomis Díaz - CRF - RJ nº 6942. Roche Químicos e 

Farmacêuticos S.A. 

6. BAC SULFITRIN® Sulfametoxazol-trimetoprima. Responsável técnico Dr. Marco Aurélio Limirio G. Filho - CRF - GO no 3.524. 

Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.A. 

7. BRASIL. Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para manejo da infecção pelo HIV em adultos. Brasília, 2013 
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SULFATO DE MAGNÉSIO (MAR) 

Princípio ativo: Sulfato de magnésio heptaidratado 

Classe terapêutica: anticonvulsivante, suplemento eletrolítico parenteral 
Apresentação: solução injetável - 10 % (100 miligramas por mililitro) e 50% (500 miligramas por mililitro) (10 
mililitros) 

 Via e formas de administração: ENDOVENOSO ou intramuscular 
Posologia:  

A solução de sulfato de magnésio 10% contém 10 gramas de sulfato de magnésio heptaidratado em 100 mililitros 

equivalendo a 0,8 mEq por mililitro de sulfato e 0,8 mEq por mililitro de magnésio 

 

A solução de sulfato de magnésio 50% contém 50 gramas de sulfato de magnésio heptaidratado em 100 mililitros 

equivalendo a 4,0 mEq por mililitro de sulfato e 4,0 mEq por mililitro de magnésio 

 

1.000 miligramas de sulfato de magnésio = 98,6 miligramas de magnésio elementar = 8,12 mEq de magnésio = 

4,06 mmol de magnésio 

 

Neonatal: 

- Hipomagnesemia: a dose depende da condição clínica e da concentração sérica de magnésio 

 

Dosagem geral: 

 

Dose expressa em sulfato de magnésio: 25 - 50 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO ou 

INTRAMUSCULAR a cada 8 - 12 horas por 2 - 3 doses 

 

Dose expressa em magnésio elementar: 2,5 - 5 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO ou 

INTRAMUSCULAR a cada 8 - 12 horas por 2 - 3 doses 

 

Grave (menor que 1,6 miligrama por decilitro ou na presença de convulsão devido a hipocalcemia neonatal): 50 

- 100 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO durante 1 - 2 horas, podendo repetir a dose em 12 horas, 

conforme necessário 

 

- Nutrição parenteral, necessidade de manutenção (expressa em magnésio elementar): 0,3 - 0,5 mEq por kg por 

dia ENDOVENOSO  

 

- Torsades de pointes, taquicardia ventricular (expressa em sulfato de magnésio): 25 - 50 miligramas por kg por 

dose ENDOVENOSO direto (sem pulso) ou ENDOVENOSO lento (presença de pulso) em 10 - 20 minutos 

 

Pediatria:  

- Hipomagnesemia (lactente, criança e adolescente): a dose depende da condição clínica e da concentração sérica 

de magnésio 

 

Dose expressa em sulfato de magnésio: 25 - 50 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 6 horas 

por 2 - 3 doses e, em seguida, verifique novamente a concentração sérica; máx.: 2.000 miligramas por dose 

 

Dose expressa em magnésio elementar: 2,5 - 5 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 6 horas 
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por 2 - 3 doses 

 

- Nutrição parenteral, necessidade de manutenção (expressa em magnésio elementar): 

 

Lactente e criança menor que 50 kg: 0,3 - 0,5 mEq por kg por dia ENDOVENOSO  

Criança maior que 50 kg e adolescente: 10 - 30 mEq por dia ENDOVENOSO  

 

- Torsade de pointes ou fibrilação ventricular por taquicardia ventricular sem pulso associada ao torsade de pointes 

(expressa em sulfato de magnésio) (lactente, criança e adolescente): 25 - 50 miligramas por kg por dose 

ENDOVENOSO ; máx.: 2.000 miligramas por dose 

 

 - Asma, estado refratário agudo (expressa em sulfato de magnésio) (lactente, criança e adolescente): 25 - 75 

miligramas por kg por dose ENDOVENOSO em dose única; máx.: 2.000 miligramas por dose 

 

*recomendado como terapia adjuvante na asma aguda grave em pacientes que apresentam exacerbações com 

risco de vida e naqueles cujas exacerbações permanecem na categoria grave após 1 hora de terapia convencional 

intensiva 

 

Inalação oral, NEBULIZAÇÃO (preparada a partir de formulação injetável): administrado com um agonista beta 

- 2 

 

Asma leve a moderada (criança ≥5 ano e adolescente): 2,5 mililitros NEBULIZAÇÃOde solução isotônica de 

sulfato de magnésio misturada com beta - 2 agonista em dose única 

 

Asma moderada a grave (criança ≥2 anos e adolescente ≤16 anos): 151 miligrama de sulfato de magnésio 

isotônico misturado com beta - 2 agonista e ipratrópio a cada 20 minutos por 3 doses 

 

Adulto:  

- Eclâmpsia/ pré - eclâmpsia (grave): uma dose total inicial de 10 - 14 gramas ENDOVENOSO administrada da 

seguinte forma: infusão ENDOVENOSA de 4 gramas com injeções simultâneas de 4 - 5 gramas INTRAMUSCULAR 

em cada nádega;após as doses iniciais ENDOVENOSA e INTRAMUSCULAR, administrar 1 - 2 gramas por hora 

ENDOVENOSO infusão contínua ou 4 - 5 gramas INTRAMUSCULAR em cada nádega alternada a cada 4 horas, 

conforme necessário;máx.: 40 gramas por 24 horas 

 

Dosagem alternativa (off-label): dose de ataque de 4 – 6 gramas ENDOVENOSO seguida por 1 - 2 gramas por 

hora ENDOVENOSO infusão contínua por pelo menos 24 horas 

 

- Hipomagnesemia, tratamento: em pacientes assintomáticos com a via oral disponível, a terapia de reposição oral 

é um método de substituição preferível 

 

Deficiência leve: 1 grama INTRAMUSCULAR a cada 6 horas em um total dequatro doses ou conforme indicado 

pelas concentrações séricas de magnésio 

 

Leve a moderada (concentração sérica de 1 - 1,5 miligrama por decilitro): 1 - 4 gramas (até 0,125 grama por 



 

781 
 

kg) ENDOVENOSO, administrar menos que 1 grama por hora se assintomático; não exceda 12 gramas em 12 

horas 

 

Deficiência grave: até 250 miligramas por kg INTRAMUSCULAR num período de 4 horas ou  

 

Grave (menor que 1 miligrama por decilitro): 4 – 8 gramas (até 0,1875 grama por kg) ENDOVENOSO, 

administrar menos que 1 grama por hora se assintomático; em pacientes sintomáticos, pode administrar ≤4 

gramas em 4 - 5 minutos 

 

Com taquicardia ventricular polimórfica (incluindo torsade de pointes): bolus de 1 - 2 gramas 

ENDOVENOSO  

 

*Obesidade: quando peso maior que 130% do peso corporal ideal ou índice de massa corporal ≥30 kg por m2, 

sugere - seo uso de peso corporal ajustado: 

 

Peso corporal ajustado (homens) = ([peso {kg}– peso corporal ideal {kg}] x 0,3) mais 

peso corporal ideal 

 

Peso corporal ajustado (mulheres) = ([peso {kg} - peso corporal ideal {kg}] x 0,25) mais 

peso corporal ideal 

 

- Hipomagnesemia, prevenção (suplementação nutricional parenteral): 8 - 20 mEq de magnésio elementar 

ENDOVENOSO uma vez ao dia 

 

- Asma (exacerbações graves agudas) (off-label): 2 gramas ENDOVENOSO em dose única por 20 minutos; 

recomendado como terapia adjuvante para exacerbações graves com risco de vida e para exacerbações que 

permanecem graves após 1 hora de terapia convencional intensiva 

 

- Torsade de pointes ou fibrilação ventricular por taquicardiaventricular sem pulso associada ao torsade de pointes 

(off-label): 1 - 2 gramas ENDOVENOSO por 15 minutos 

Ajuste renal: reduzir a dose em 50%, fazendo uso com cautela e monitoramento sérico de perto 
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 Tempo de administração: ENDOVENOSO direto; infusão ENDOVENOSA ; infusão contínua em BIC 

 

Terapia de reposição: 

 

PEDIATRIA: infusão ENDOVENOSA 1 - 4 horas (≤0,1 mEq por kg por hora em assintomáticos; máx.: 1 mEq por kg 

por hora [125 miligramas por kg por hora]) 

 

ADULTOS: até 50% de uma dose ENDOVENOSA pode ser eliminada na urina; portanto, a administração mais lenta 

pode mel horar a retenção (máx.: 1.000 miligramas por hora de sulfato de magnésio, em assintomáticos). Para 

doses menor que 6 gramas, infudirem 8 - 12 horas e para doses maiores, perfundir durante 24 horas quando 

assintomático 

 

Terapia aguda/ emergente: 

 

PEDIATRIA: 

 

Torsades sem pulsação ou taquicardia ventricular: administrar como em bolus 

Hipomagnesemia ou torsades com pulsos: 10 - 20 minutos 

Status asthmaticus: 15 - 30 minutos 

 

ADULTOS: não exceder 150 miligramas por minuto (1,5 mililitro à concentração de 10% ou equivalente), exceto 

em eclâmpsia severa com convulsões 

 

Torsades pointes: maior que 15 minutos  

 

Eclâmpsia grave com convulsões, taquicardia ventricular ou fibrilação ventricular persistente sem pulso com 

hipomagnesemia conhecida: taxas mais rápidas de 1 - 2 minutos (eclâmpsia com convulsões até 1,33 grama 

por minuto; eclâmpsia em trabalho de parto 300 miligramas por minuto; arritmias 3 - 4 gramas em 30 

segundos com extremo cuidado) 

 

*Em pacientes que não estão em parada cardíaca, hipotensão e assistolia podem ocorrer com administração rápida 

 

 ENDOVENOSO infusão contínua: após a diluição em BIC 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 
 
Diluição:  

ENDOVENOSO: SG5%, SF0,9%, RL (C. máx.: 200 miligramas por mililitro; 
20%) 
 

 INTRAMUSCULAR (pediatria): SF0,9% (C. máx.: 200 miligramas por 
mililitro) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  
(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  
(2 - 8ºC) 

Após 
reconstituição: 

 -   -  

 Após diluição: 48 horas  -  

Recomendações específicas para 
o preparo e armazenamento: 

- INTRAMUSCULAR : 

Lactente e criança: diluir antes da injeção 
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Adultos: não diluído (50%) ou diluir em diluente compatível 

- ENDOVENOSO: sempre diluir antes de administrar 

- Não congele, pois a refrigeração da solução pode resultar em 

precipitação ou cristalização 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 
mesmo horário ou misturados:  

Reações adversas: não foram encontradas reações adversas significativas 
Interações medicamentosas: poliestirenossulfonato de cálcio, raltegravir,  
Monitorização: ECG, sinais vitais, reflexos tendinosos profundos, concentrações séricas de magnésio, cálcio e 

potássio, função renal,  

 

Obstetrícia: status do paciente, incluindo sinais vitais, saturação de oxigênio, reflexos profundos do tendão, nível 

de consciência, frequência cardíaca fetal, atividade uterina materna 

Observações: 

- O magnésio sérico é um marcado pobre doestado de repleção, uma vez que sua maioria encontra - se no meio 

intracelular; as concentrações séricas podem ser transitoriamente nor mais por algumas horas após a 

administração de uma dose, portanto, procurar concentrações séricas por mais consistentemente altas em 

pacientes com função renal normal para repleção mais eficiente 

- A taxa de infusão deve ser reduzida se o paciente apresentar diaforese, rubor ou sensação de calor 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Magnesium sulfate: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 25 de outubro de 2018 
2. Dynamed. Magnesium sulfate: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - 

f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 25 de outubro de 2018 

3. Up to Date. Magnesium sulfate: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 25 de 

outubro de 2018 

4. AMICACINA. Responsável técnico Kerusa Gurgel Tamiarana CRF - CE n° 1462. Isofarma Industrial Farmacêutica Ltda. 
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SULFATO FERROSO 

Princípio ativo: Sulfato ferroso 

Classe terapêutica: sal de ferro, antianêmico 

Apresentação:  

Via e formas de administração: oral 

Posologia: doses expressas em termos de ferro elementar: sulfato ferroso contém aproximadamente 20% de 

ferro elementar e sulfato ferroso exsicado (seco) contém aproximadamente 30% de ferro elementar 

 

Neonatal: 

- Deficiência de ferro, prevenção em recém - nascidos alimentados com leite humano: 

 

Pré - termo (menor que 37 semanas de idade gestacional): 2 miligramas por kg por dia VIA ORAL doses 

fracionadas a cada 12 - 24 horas; iniciar com 4 - 8 semanas de idade pós natal (máx.: 15 miligramas por dia) 

 

A termo: em bebês saudáveis, que são amamentados total ou parcialmente não é recomendada a 

suplementação adicional rotineira de ferro até pelo menos 4 - 6 meses de idade, se houver 

 

- Anemia por deficiência de ferro; tratamento:  

 

Tratamento, anemia leve a moderada: 3 miligramas por kg por dia VIA ORAL em dose fracionada 1 - 2 vezes ao 

dia 

 

Tratamento, anemia severa: 4 - 6 miligramas por kg por dia VIA ORAL em dose fracionada trêsvezes ao dia 

 

- Suplementação durante o uso da epoetina: dose usual 3 - 8 miligramas por kg por dia VIA ORAL em dose 

fracionada 2 - 3 vezes ao dia 

 

Pediatria: 

- Anemia por deficiência de ferro; prevenção: 

 

Lactente ≥4 meses (recebendo leite humano como única fonte nutricional ou maior que 50% como fonte de 

nutrição sem alimentos fortificados com ferro): 1 miligrama de ferro por kg por dia VIA ORAL (em lactente 

saudáveis, não se recomenda a suplementação adicional rotineira de ferro ser considerada até pelo menos 4 - 6 

meses de idade se amamentada [integral ou parcial]) 

 

Lactente e criança de 6 meses a menor que 2 anos em áreas onde a prevalência de anemia é maior que 40% e 

alimentos fortificados com ferro não são disponíveis: 2 miligramas por kg por dia VIA ORAL  

 

Criança de 2 anos a menor que 5 anos em áreas onde a prevalência de anemia é maior que 40%: 2 miligramas 

por kg por dia VIA ORAL ; máx.: 30 miligramas por dia 

 

Criança ≥5 anos em áreas onde a prevalência de anemia é maior que 40%: 30 miligramas por dia VIA ORAL 

com ácido fólico 
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Adolescente em áreas onde a prevalência de anemia é maior que 40%: 60 miligramas por dia com ácido fólico 

 

- Tratamento da deficiência de ferro (lactente, criança e adolescente): 3 - 6 miligramas por kg por dia VIA ORAL 

em dose fracionada três vezes ao dia 

 

Adultos: 

- Anemia por deficiência de ferro, prevenção em áreas onde a prevalência de anemia é ≥40% (off-label),mulheres 

com menstruação (mulheres não grávidas com potencial reprodutivo): 30 - 60 miligramas VIA ORAL uma vez ao 

dia durante três meses consecutivos em um ano 

 

- Anemia por deficiência de ferro, tratamento da deficiência de ferro: 100 - 200 miligramas VIA ORAL em dose 

fracionada 2 - 3 vezes ao dia 

 

- Síndrome das pernas inquietas (off-label): 65 miligramas (325 miligramas de sulfato ferroso) VIA ORAL duas 

vezes ao dia em combinação com vitamina C em pacientes com nível de ferritina ≤75 microgramas por litro 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: escurecimento das fezes, dor abdominal, azia, náusea, constipação, flatulência, vômitos, 
diarreia 
Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: ferro sérico, capacidade total de ligação de ferro, contagem de reticulócitos, hemoglobina, ferritina 

Observações: 

- Existem várias apresentações e concentrações de solução oral de sulfato ferroso, deve - se prestar muita atenção 

à prescrição e na administração; a seleção incorreta ou substituição de um líquido de sulfato ferroso por outro sem 

o ajuste adequado do volume de dosagem pode resultar em super ou subdosagem 

- Não mastigue ou esmague as preparações de liberação prolongada; administrar com água ou suco entre as 

refeições para absorção máxima; pode administrar com alimentos se ocorrer desconforto gastrointestinal; não 

administrar com leite ou produtos lácteos 

- Risco potencial na gravidez (categoria A) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Up to Date. Ferrous sulfate: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 25 de 

outubro de 2018 
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SUSTRATE® 

Princípio ativo: Propatilnitrato 

Classe terapêutica: vasodilatador coronariano 

Apresentação: comprimido - 10 miligramas 

Via e formas de administração: sublingual 

Posologia:  

 

Adultos: 

- Angina pectoris: 10 miligramas SUBLINGUAL 3 - 4 vezes ao dia; máx.: 40 miligramas em 24 horas. Pode ser 

repetido a cada 5 minutos aproximadamente, até que o alívio seja obtido. Se a dor persistir após um total de 3 

comprimidos em um período de 15 minutos, atenção médica imediata é recomendada 

 

*SUSTRATE® pode ser usado de maneira profilática 5 a 10 minutos antes de iniciar atividades físicas que podem 

precipitar uma crise aguda com base na experiência prévia dos pacientes 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: não foram encontradas reações adversas significativas 
Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: evolução do quadro 

Observações: 

- O comprimido de SUSTRATE® deve ser dissolvido sob a língua ou na cavidade bucal no primeiro sinal de crise 

aguda de angina 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. SUSTRATE®. Propatilnitrato. Responsável técnico Dra. Marcia Weiss I. Campos CRF - RJ nº 4499. FARMOQUÍMICA S/A 
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TACHOSIL® 

Princípio ativo: Fibrinogênio e trombina 

Classe terapêutica: frações do sangue ou plasma exceto gamaglobulina 

Apresentação: espoja 9,5 x 4,8 cm - 5,5 miligramas por cm² mais 2,0 unidades por cm² 

Via e formas de administração: uso interno - local 

Posologia:  

 

Adultos maior que 18 anos: 

- Tratamento adjuvante da hemostasia em cirurgia: o número de esponjas TACHOSIL® a serem aplicadas deve ser 

sempre baseado na necessidade clínica subjacente do paciente e depende do tamanho da área da ferida 

 

MODO DE USO: 

 

- O TACHOSIL® é fornecido pronto para o uso, em embalagens estéreis, e deve ser manuseado seguindo as 

instruções a seguir:  

 

1) Usar apenas embalagens não danificadas, que não foram abertas (uma nova esterilização não é possível) 

2) A embalagem externa, sachê de alumínio, pode ser aberta em uma área cirúrgica não estéril e deve ser utilizado 

rapidamente após da abertura da embalagem externa de alumínio 

3) A embalagem interna estéril, blíster de plástico, deve ser aberta em área cirúrgica estéril e deve ser utilizado 

imediatamente após a abertura da embalagem interna estéril 

4) Verificar o tamanho de esponja necessário. O tamanho da esponja depende do tamanho da ferida  

5) Observar que a esponja deve cobrir 1 - 2 cm além das extremidades da ferida. Caso seja necessária mais de 

uma esponja, estas devem sobrepor - se pelo menos em 1 cm 

*Para feridas de menor porte, a esponja pode ser cortada no tamanho adequado e ajustada 

6)Deve - se limpar a superfície da ferida antes de colocar a esponja sobre a área a ser tratada para remover 

sangue, desinfetantes e fluidos, pois as proteínas do fibrinogênio e trombina podem ser desnaturadas por álcool, 

iodo ou íons de metais pesados. Se qualquer uma dessas substâncias tiver sido usada para limpar a área da ferida, 

irrigar completamente a área antes da aplicação de TACHOSIL® 

*Hemorragias intensas (pulsáteis) devem ser interrompidas cirurgicamente 

7) Abrir a embalagem interna estéril e retirar a esponja. O blister de plástico pode ser utilizado como recipiente 

para umedecer previamente a esponja em solução salina 0,9% por no máximo um minuto 

8) Colocá - la imediatamente sobre a ferida (caso a ferida esteja completamente encharcada com sangue e outros 

fluidos, não há necessidade de umedecer a esponja antes da aplicação) 

9) Limpar instrumentos cirúrgicos, luvas e os tecidos adjacentes com solução salina para reduzir a aderência ao 

TACHOSIL®. O lado branco, inativo, pode também aderir a instrumentos cirúrgicos (por exemplo, fórceps), luvas 

ou tecidos adjacentes cobertos com sangue devido a afinidade do colágeno ao sangue. É importante notar que a 

falha em limpar adequadamente os tecidos adjacentes pode causar aderências 

10) Colocar o lado amarelo ativo da esponja contra a ferida. Manter a esponja levemente pressionada por no 

mínimo 3 minutos. Utilizar uma luva umedecida ou uma compressa úmida para manter a esponja no lugar 

11) Aliviar a leve pressão cuidadosamente depois de 3 - 5 minutos. Para garantir que a esponja não grude na luva 

ou na compressa úmida e se solte da ferida, uma das extremidades da esponja pode ser mantida pressionada com 

uma pinça. Leve irrigação pode também ajudar na remoção da luva ou compressa úmida sem remover TACHOSIL® 

da área de sangramento. Nenhum produto residual precisa ser removido. A esponja é absorvida pelo organismo. 
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Apenas remover qualquer esponja ou parte de esponja de TACHOSIL® que não tenha aderido ao tecido e substituí 

- la por novas esponjas 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: pirexia,  
Interações medicamentosas: o selante pode se desnaturar após exposição a soluções que contêm álcool, iodo 

ou metais pesados (soluções anti-sépticas), portantotais substâncias devem ser removidas, tanto quanto possível, 

antes de se aplicar o selante 

Monitorização:  

Observações: 

- TACHOSIL® deve ser utilizado logo após a abertura do sachê de alumínio. Não voltar a esterilizar 

- Aplicar apenas na superfície de tecidos. Não usar ENDOVENOSOmente 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. TACHOSIL®. Fibrinogênio e trombina. Responsável técnico Carla A. Inpossinato CRF - SP nº 38.535. Takeda Pharma Ltda. 
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TAMARINE® 

Princípio ativo: Senna alexandrina Mill. e Cassia fistula L. 

Classe terapêutica: laxante 

Apresentação:  

 TAMARINE®: cápsula dura - 29,268 miligramas mais 23,400 miligramas 

 TAMARINE®: geleia - 4,878 miligramas por grama mais 4,719 miligramas por grama (5 gramas) 

Via e formas de administração: oral 

Posologia: TAMARINE® geleia não contém adição de açúcar 

 

Pediatria maior que 12 anos e adultos: 

- Constipação: 1 cápsula dura ao dia após a última refeição ou a critério médico; ou meia colher (2,5 gramas) a 

uma colher (5 gramas) (que acompanha o produto TAMARINE® GELEIA) ou após a última refeição ou a critério 

médico 

 

*O uso de laxantes estimulantes deve ser feito com cautela, por isso, recomenda-se a utilização deste 

medicamento até que haja o alívio dos sintomas da constipação intestinal. No uso contínuo deste produto, 

recomenda-se não exceder o período de 7 dias sempre respeitando a dosagem recomendada 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: cólicas e gases intestinais 
Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização:  

Observações: 

- Risco potencial na gravidez (categoria A) 

- Uso criterioso durante a amamentação; observar diarreia e dor abdominal no lactente 

1. TAMARINE®. Senna alexandrina Mill. mais Cassia fistula L.. Responsável técnico Luciana Lopes da Costa - CRF - GO nº 2.757. Cosmed 

Indústria de Cosméticos e Medicamentos S.A. 
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TAMIFLU® 

Princípio ativo: Fosfato de oseltamivir 

Classe terapêutica: antiviral, inibidor da neuraminidase 

Apresentação: cápsula - 30 miligramas, 45 miligramas e 75 miligramas 

 Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Neonatal: 

 - Influenza, tratamento: deve idealmente iniciar dentro de 48 horas; no entanto, a iniciação após 48 horas pode 

diminuir a mortalidade ou a duração da doença 

 

Pré - termos, idade gestacional 24 - 37 semanas: 1 miligrama por kg por dose VIA ORAL duas vezes ao dia 

(duração não determinada) 

 

A termo: 

 

Idade pós - natal 0 - 13 dias: 3 miligramas por kg por dose VIA ORAL uma vez ao dia por 5 dias 

Idade pós - natal 14 - 28 dias: 3 miligramas por kg por dose VIA ORAL duas vezes ao dia por 5 dias 

 

Pediatria: 

 - Influenza, tratamento: deve idealmente começar dentro de 48 horas; no entanto, a iniciação após 48 horas pode 

diminuir a mortalidade ou a duração da doença. Pacientes hospitalizados podem necessitar de cursos de 

tratamento mais longos (≥10 dias). Iniciar o mais cedo possível em qualquer paciente hospitalizado com suspeita 

por confirmação de influenza 

 

Lactente: 

 

Dosagem baseada no peso (preferível): 3 miligramas por kg por dose VIA ORAL duas vezes ao dia por 5 dias ou 

 

1 - 8 meses: 3 miligramas por kg por dose VIA ORAL duas vezes ao dia 

9 - 11 meses: 3,5 miligramas por kg por dose VIA ORAL duas vezes ao dia 

 

Dosagem fixa (use apenas se o peso não estiver disponível): 

 

Menor que 3 meses: 12 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia por 5 dias 

3 - 5 meses: 20 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia por 5 dias 

6 - 11 meses: 25 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia por 5 dias 

 

Criança 12 - 23 meses: 

 

≤15 kg: 30 miligramas VIA ORAL duas vezes por dia durante 5 dias 

Maior que 15 - 23 kg: 45 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia por 5 dias 

Maior que 23 kg: veja as recomendações de dosagem abaixo para crianças ≥2 anos 
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Criança ≥2 - 12 anos e adolescente (independente do status sorológico para o HIV) 

 

≤15 kg: 30 miligramas VIA ORAL duas vezes por dia durante 5 dias 

Maior que 15 - 23 kg: 45 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia por 5 dias 

Maior que 23 - 40 kg: 60 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia por 5 dias 

Maior que 40 kg: 75 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia por 5 dias 

 

Adulto: 

 - Influenza sazonal (cepas A ou B), profilaxia: 

 

Profilaxia pós - exposição: 75 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia (geralmente usada dentro de 48 horas da 

exposição mais recente) 

 

 - Influenza, sazonal (cepas A ou B), tratamento: 75 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia, com duração 

usual de 5 dias; no entanto, alguns especialistas considerariam uma duração mais longa em pacientes 

gravemente doentes ou imunocomprometidos 

 

Tempo de iniciação por população alvo: iniciar o mais cedo possível (idealmente dentro de 48 horas) em 

qualquer paciente com doença grave, complicada ou progressiva 

Ajuste renal:  

Pediatria: criança maior que 1 ano e adolescente; 
tratamento: 
 
 - Hemodiálise intermitente(ClCr ≤10 mililitros por 
minuto), dosagem fixa: 
 

≤15 kg: 7,5 miligramasapós cada sessão de 
hemodiálise 
 
Maior que 15 - ≤23 kg: 10 miligramas após cada 
sessão de hemodiálise 
 
Maior que 23 - ≤40 kg: 15 miligramas após cada 

sessão de hemodiálise 
 
Maior que 40 kg: 30 miligramas após cada sessão 
de hemodiálise 

Adulto: 
 - ClCr maior que 30 - 60 mililitros por minuto: 30 
miligramas duas vezes ao dia 
 
 - ClCr maior que 10 - 30 mililitros por minuto: 30 

miligramas uma vez ao dia 
 
 - Quando doença renal crônica não dialisável, o uso não é 

recomendado 
 
 - Hemodiálise intermitente(ClCr≤10 mililitros por minuto): 
30 miligramas imediatamente e 30 miligramas após cada 

sessão de hemodiálise por 5 dias (assume três sessões de 
hemodiálise no período de 5 dias) 
 
 - Diálise peritoneal ambulatorial contínua: 30 miligramas 
imediatamente em dose única (dose única proporciona uma 
duração de 5 dias) 
 

 - Terapia de substituição renal contínua (off-label): 30 
miligramas uma vez por dia durante 5 dias ou 75 miligramas 
a cada 48 horas para uma duração de 5 dias 

Reações adversas: cefaleia, vômito, náusea 
Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 
 Monitorização: função renal, glicemia em pacientes com diabetes mellitus, sinais ou sintomas de comportamento 

incomum, incluindo tentativas de autolesão, confusão ou delirium, repetição de rRT - PCR ou cultura viral pode 

ajudar a determinar a replicação viral em curso (pacientes criticamente doentes) 

Observações: 

- Cápsulas: podem ser abertas e misturadas com líquido adocicado e administrado via sonda nasogástrica, 

nasoenteral, orogástrica ou oroenteral em pacientes sob ventilação mecânica; para uma dose de 150 miligramas 

(em adultos), dissolver o pó de duas cápsulas de 75 miligramas em 20 mililitros de água estéril e injetar o tubo 

nasogástrico ou orogástrico; siga com um fluxo de água estéril de 10 mililitros 
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- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Oseltamivir: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 26 de outubro de 2018 
2. Dynamed. Oseltamivir: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 26 de outubro de 2018 

3. Up to Date. Oseltamivir: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 26 de outubro de 

2018 

4. TAMIFLU®. Oseltamivir. Responsável técnico Tatiana Tsiomis Díaz - CRF - RJ nº 6942. Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S.A. 
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TANDRILAX® 

Princípio ativo: Cafeína, carisoprodol, diclofenaco sódico e paracetamol 

Classe terapêutica: anti-inflamatório não-esteroidal, analgésico 

Apresentação: comprimido - 30 miligramas, 125 miligramas, 50 miligramas e 300 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Adulto: 

- Coadjuvante em processos inflamatórios graves decorrentes de quadros infecciosos:  

Ajuste: contraindicado quando disfunções hepática e renal graves 

Reações adversas: aumento das enzimas hepáticas, cefaleia, tontura, insônia, tremor, dor, hemorragia 

gastrintestinal, perfuração gastrintestinal, úlceras gastrintestinais, diarreia, indigestão, náusea, vômitos, 
constipação, flatulência, dor abdominal, pirose, retenção de fluidos corpóreos, edema, rash, prurido, edema facial, 
anemia, distúrbios da coagulação, broncoespasmo, rinite, zumbido, febre, doença viral 
Interações medicamentosas: ácido pipemídico, acenocumarol, ardeparina, adinazolam, alprazolam, 
amobarbital, anileridina, aprobarbital, bromazepam, brotizolam, butalbital, carbamazepina, cetazolam, 

clordiazepóxido, clorzoxazona, clobazam, clonazepam, clorazepato clovoxamina, clozapina, codeína, ciprofloxacino, 
equinácea, enoxacino,dantroleno, diazepam, diflunisal, dalteparina, desirudina, desogestrel,enoxaparina, 

escitalopram, estazolam, etclorvinol, famoxetina, fenitoína, fenobarbital, fentanila, fenilpropanolamina, 
flunitrazepam, flurazepam, flesinoxano, fluoxetina, fluvoxamina, grepafloxacino,halazepam, hidrato de cloral, 
hidrocodona, hidromorfona, isoniazida, Kava, levorfanol, lorazepam, lormetazepam, medazepam, meperidina, 
mefenesina, mefobarbital, meprobamato, metaxalona, metocarbamol, metoexital, midazolam, morfina, 
nitrazepam, nordazepam, nadroparina, nefazodona, norfloxacino, oxazepam, oxibato sódico, oxicodona, 
oximorfona, pentobarbital, prazepam, primidona, propoxifeno, parnaparina, paroxetina, pentoxifilina, quazepam, 

remifantanila, reviparina, sertralina, secobarbital, sufentanila, sulfato lipossomal de morfina, tinzaparina, zimeldina, 
metotrexato, pemetrexede, temazepam, teofilina, terbinafina, tiopental, triazolam, tacrolimo,varfarina, verapamil, 
zidovudina 

Monitorização:  

Observações: 
- Contraindicado nos casos de úlcera péptica em atividade, hipersensibilidade a quaisquer dos componentes de sua 
fórmula, discrasias sanguíneas, diáteses hemorrágicas (trombocitopenia, distúrbios da coagulação), porfiria, 
insuficiência cardíaca, hepática ou renal grave, hipertensão grave. É contraindicado em pacientes asmáticos nos 
quais são precipitados crises de asma, urticária ou rinite aguda pelos antiinflamatórios não - esteroidais 

- Risco potencial na gravidez (categoria D) 
- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. TANDRILAX®. Cafeína, carisoprodol, diclofenaco sódico e paracetamol. Responsável técnico Gabriela Mallmann CRF - SP nº 30.138. 

Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A. 
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TAPAZOL® 

Princípio ativo: Tiamazol 

Classe terapêutica: antitieoidiano, inibição da síntese dos hormônios tireoidianos (T3 e T4) 

Apresentação: comprimido - 10 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  
 
Pediatria: 
- Hipertieoidismo: dose inicial de 0,4 miligrama por kg VIA ORAL ao dia; dose de manutenção de aproximadamente 
metade da dose inicial 

 
Adulto: 
- Hipertireoidismo: dose inicial de 15 miligramas VIA ORAL ao dia para quadro leve, 30 - 40 miligramas quando 

moderadamente grave e 60 miligramas para casos graves; dose de manutenção 5 - 15 miligramas por dia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: erupção cutânea, urticária, náusea, vômito, cefaleia 
Interações medicamentosas: antagonistas da vitamina K (exemplo: varfarina), glicosídeos digitálicos, 

bloqueadores beta-adrenérgicos e teofilina 

Monitorização: evolução do quadro 

Observações: 

- Risco potencial na gravidez (categoria D) 

- Uso criterioso durante a amamentação; avaliar risco benefício e monitorar lactentes quanto ao crescimento e 

desenvolvimento adequados 

1. TAPAZOL®. Tiamazol. Responsável técnico Dr. Dante Alario Junior - CRF - SP nº 5143. Biolab Sanus Farmacêutica Ltda. 
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TARGOCID® 

Princípio ativo: Teicoplanina 

Classe terapêutica: anti-infeccioso 
Apresentação: pó liofilizado para solução injetável - 200 miligramas e 400 miligramas 
Via e formas de administração: ENDOVENOSO ou intramuscular 

Posologia:  
 
Neonatal: 

- Tratamento infecções suscetíveis: dose de ataque de 16 miligramas por kg ENDOVENOSO no primeiro dia, 

seguido de 8 miligramas por kg uma vez ao dia 

 

Pediatria: 

- Tratamento infecções suscetíveis:  

 

Lactente menor que 2 meses: dose de ataque de 16 miligramas por kg ENDOVENOSO no primeiro dia, seguido 

de 8 miligramas por kg uma vez ao dia 

 

Lactente ≥2 meses e criança ≤12 anos: dose de ataque de 10 miligramas por kg ENDOVENOSO a cada 12 

horas por 3 doses, seguidode 6 - 10 miligramas por kg uma vez ao dia 

 

Adolescente: dose de ataque de 400 - 800 miligramas (6 miligramas por kg) ENDOVENOSO a cada 12 horas 

por 3 - 8 doses iniciais, seguido por dose de manutenção6 - 12 miligramas por kg ENDOVENOSO ou 

INTRAMUSCULAR uma vez ao dia para atingir a concentração mínima recomendada 

 

Adulto:  

- Tratamento infecções suscetíveis: dose de ataque de 400 - 800 miligramas (6 miligramas por kg) ENDOVENOSO 

a cada 12 horas por 3 - 8 doses, seguido por dose de manutenção 6 - 12 miligramas por kg ENDOVENOSO ou 

INTRAMUSCULAR uma vez ao dia para atingir a concentração mínima recomendada 

 

- Diarreia causada por Clostridium difficile associada a antibióticos: após reconstituição do pó do frasco - ampola 

com a solução diluente, a solução deve ser administrada como solução oral (a solução não tem gosto). A dose 

usual é de 200 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia 

Ajuste renal: a teicoplanina não é dialisável. Na insuficiência renal, a diminuição da dose não é necessária até o 

4º dia de tratamento 

 

- Insuficiência renal moderada: dose de ataque de 6 miligramas por kg ENDOVENOSO a cada 12 horas nas 3 - 8 

doses iniciais, seguido por dose de manutenção de 6 miligramas por kg ENDOVENOSO a cada 48 horas ou 200 

miligramas ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR uma vez a dia 

 

- Insuficiência renal grave ou hemodiálise: dose de ataque de 6 miligramas por kg ENDOVENOSO a cada 12 horas 

nas 3 - 8 doses iniciais, seguido por dose de manutenção de 6 miligramas por kg ENDOVENOSO a cada 72 horas 

ou 130 miligramas ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR uma vez a dia 

Tempo de administração:  
- ENDOVENOSO direto (apenas pediatria maior que 2 meses a 12 anos e adultos): 3 - 5 minutos (não diluído); 

preferencialmente maior que 5 minutos 
 
- Infusão ENDOVENOSO : 30 minutos  
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Soluções e volumes 

compatíveis: 

Reconstituição:  

 - ENDOVENOSO direto: SF0,9% - 200 - 1.000 miligramas em 20 - 40 mililitros 

 - Infusão ENDOVENOSO : água para injeção - 200 ou 400 miligramas com 3 

mililitros 

- INTRAMUSCULAR: água para injeção - 200 ou 400 miligramas com 3 mililitros 

 

Diluição: SF0,9%, RL, SG5% - 20 - 100 mililitros(C.: 2 miligramas por mililitro 

ou 4 miligramas por mililitro) 

 

*DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA: dilua a solução 

reconstituída em solução de diálise peritoneal contendo solução de glicose 

1,36% ou 3,86% 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  
(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  
(2 - 8ºC) 

Após 
reconstituição: 

 -  24 horas 

 Após diluição:  -  24 horas 

Recomendações específicas 
para o preparo e 
armazenamento: 

 - INTRAMUSCULAR : administrar a solução reconstituída 

 - No momento da reconstituição gire o frasco - ampola até que todo o 

pó esteja dissolvido para evitar a formação de espuma (se ocorrer 

formação de espuma, deixe repousar cerca de 15 minutos até que toda a 

espuma tenha desaparecido e a solução esteja clara ou amarelada) 

 - É IMPORTANTE ASSEGURAR QUE TODO O PÓ ESTEJA DISSOLVIDO, 

MESMO AQUELE QUE ESTIVER PERTO DA TAMPA 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 
mesmo horário ou misturados: aminoglicosídeos 

Reações adversas: eritema, dor local, tromboflebite, abscesso no local da injeção intramuscular, reação de 

hipersensibilidade, síndrome do homem vermelho (não voltaa ocorrer na reexposição com a velocidade da infusão 
mais lenta ou a diminuição da concentração), náusea, vômitos, diarreia, eosinofilia, leucopenia, neutropenia, 
trombocitopenia, aumento das transaminases séricas ou fosfatase alcalina sérica, elevação da creatinina sérica, 
insuficiência renal,perda de audição por surdez, tinido e distúrbios vestibulares, superinfecção 
Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 
Monitorização: evolução do quadro, hemograma, culturas, funções hepática e renal, teste auditivo (quando 

disfunção renal ou uso concomitante de medicamentos nefrotóxicos ou ototóxicos), sinais e sintomas de reação 
adversa na primeira dose, local de acesso 
Observações: 
- Risco potencial na gravidez (categoria B) 
- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Teicoplanin: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 26 de outubro de 2018 
2. Up to Date. Teicoplanin: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 26 de outubro de 

2018 

3. TARGOCID®. Teicoplanina. Responsável técnico Silvia Regina Brollo - CRF - SP 9.815. Sanofi - Aventis Farmacêutica Ltda. 
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TAZOCIN® 

Princípio ativo: Piperacilina sódica e tazobactam sódico 

Classe terapêutica: beta – lactâmico e beta – lactamase, penicilina anti – pseudômonas, anti-infeccioso 

Apresentação: pó liofilizado para solução injetável - 2,25 miligramas e 4,5 miligramas 

Via e formas de administração: ENDOVENOSO 

Posologia: cada 2,25 gramas contém 2,79 mEq (64 miligramas) de sódio por grama de piperacilina e cada 4,5 

gramas contém 2,84 mEq (65 miligramas) de sódio por grama de piperacilina 

 

Neonatal: 

- Dosagem geral, infecção suscetível: 

 

Dosagem dirigida por peso: 

 

Menor que 1 kg: 

 

≤14 dias: 100 miligramas de piperacilina por kg por dose ENDOVENOSO a cada 12 horas 

15 - 28 dias: 100 miligramas de piperacilina por kg por dose ENDOVENOSO a cada 8 horas 

 

≥1 kg: 

 

≤7 dias: 100 miligramas de piperacilina por kg por dose ENDOVENOSO a cada 12 horas 

8 - 28 dias: 100 miligramas de piperacilina por kg por dose ENDOVENOSO a cada 8 horas 

 

Pediatria: 

- Dosagem geral, infecção suscetível:  

 

Lactente menor que 2 meses: 80 miligramas de piperacilina por kg por dose ENDOVENOSO a cada 6 horas 

Lactente 2 - 9 meses: 80 miligramas de piperacilina por kg por dose ENDOVENOSO a cada 8 horas 

Lactente maior que 9 meses, criança e adolescente: 100 miligramas de piperacilina por kg por dose 

ENDOVENOSO a cada 8 horas; máx.: 16 gramas de piperacilina por dia 

 

- Apendicite ou peritonite: 

 

Lactente 2 - 9 meses: 80 miligramas de piperacilina por kg por dose ENDOVENOSO a cada 8 horas 

Lactente maior que 9 meses e criança com peso ≤40 kg: 100 miligramas piperacilina por kg por dose a cada 8 

horas; máx.: 3.000 miligramas de piperacilina por dose 

Criança com peso maior que 40 kg e adolescente: 3.000 miligramas de piperacilina ENDOVENOSO a cada 6 

horas; máx.: 16 gramas de piperacilina por dia 

 

- Fibrose cística, infecção pulmonar pseudomonal (lactente, criança e adolescente): a dose ideal pode variar com 

base na gravidade da doença, nos padrões de suscetibilidade ou na tolerabilidade do paciente 

 

Dose padrão: 240 - 400 miligramas de piperacilina por kg por dia ENDOVENOSO dose diária fracionada a cada 8 

horas 
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Dose elevada: 450 miligramas de piperacilina por kg por dia ENDOVENOSO dose diária fracionada a cada 4 - 6 

horas 

 

- Endocardite, tratamento (criança e adolescente): 240 miligramas de piperacilina por kg por dia ENDOVENOSO em 

dose fracionada a cada 8 horas em combinação com um aminoglicosídeo por pelo menos 6 semanas; máx.: 18 

gramas de piperacilina por dia 

 

- Infecção intra - abdominal, complicada (lactente, criança e adolescente): 200 - 300 miligramas de piperacilina 

por kg por dia doses total fracionada a cada 6 - 8 horas; máx.: 12 gramas de piperacilina por dia 

 

- Infecções necrosantes da pele e dos tecidos moles (lactente, criança e adolescente): 60 - 75 miligramas de 

piperacilina por kg por dose ENDOVENOSO a cada 6 horas (em combinação com vancomicina para terapia 

empírica); continuar até que o desbridamento não seja necessário, o paciente tenha mel horado clinicamente e o 

paciente esteja afebril por 48 - 72 horas 

 

- Método de infusão estendida (criança e adolescente): 100 miligramas de piperacilina por kg por doseadministrada 

em infusão durante 4 horas três vezes ao dia 

 

Adulto: 

- Faixa de dosagem usual: 

 

Infusão intermitente: 3,375 gramas ENDOVENOSO a cada 6 horas(infecções leves a moderadas) e 4,5 gramas 

ENDOVENOSO a cada 6 - 8 horas (infecções graves ou para cobertura de Pseudomonas aeruginosa); máx.: 18 

gramas por dia 

 

Infusão prolongada (off-label): dose de ataque de 3,75 - 4,5 gramas ao longo de 30 minutos, seguido por 

3,375 ou 4,5 gramas a cada 8 horas infundidos durante 4 horas 

 

- Fibrose cística, exacerbação pulmonar aguda grave ou falha da terapia oral para cobertura de P. aeruginosa (off-

label): 4,5 gramas ENDOVENOSO a cada 6 horas 

 

- Infecção do pé diabético, moderada a grave: 3,375 gramas ENDOVENOSO a cada 6 horas ou 4,5 gramas a cada 8 

horas 

 

- Infecção intra- abdominal (apendicite perfurada, diverticulite, abcesso): 3,375 ou 4,5 gramas ENDOVENOSO a 

cada 6 horas 

 

- Pneumonia (adquirida na comunidade, cobertura empírica para P. aeruginosa; hospitalar ou associada à 

ventilação mecânica): 4,5 gramas ENDOVENOSO a cada 6 horas em combinação com outro(s) agente(s) 

adequado(s) 

Ajuste renal:  

Pediatria: ajustes baseados na dose habitual de 200 - 

300 miligramas de piperacilina por kg por dia em dose 

fracionada a cada 6 horas 

Adulto: 

 

- ClCr 20 - 40 mililitros por minuto: 2,25 gramas a cada 
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- TFG 30 - 50 mililitros por minuto por 1,73m²: 35 - 50 

miligramas de piperacilina por kg por dose a cada 6 

horas 

 

- TFG menor que 30 mililitros por minuto por 1,73m²: 

35 - 50 miligramas de piperacilina por kg por dose a 

cada 8 horas 

 

- Hemodiálise intermitente (remove 30 - 40% de uma 

dose de piperacilina/tazobactam): 50 - 75 miligramas 

de piperacilina por kg por dose a cada 12 horas 

 

- Diálise peritoneal (remove 21% de tazobactam e 6% 

de piperacilina): 50 - 75 miligramas de piperacilina por 

kg por dose a cada 12 horas 

 

- Terapia de substituição renal contínua: 35 - 50 

miligramas de piperacilina por kg por dose a cada 8 

horas 

6 horas (3,375 gramas a cada 6 horas para pneumonia 

hospitalar ou associada à ventilação mecânica) 

 

- ClCr menor que 20 mililitros por minuto: 2,25 gramas 

a cada 8 horas (2,25 gramas a cada 6 horas para 

pneumonia hospitalar ou associada à ventilação 

mecânica) 

 

- Método de infusão prolongada (off-label): ClCr ≤20 

mililitros por minuto 3,375 gramas durante 4 horas a 

cada 12 horas 

 

- Hemodiálise intermitente (remove 30 - 40% de uma 

dose de piperacilina/tazobactam): 2,25 gramas a cada 

12 horas (2,25 gramas a cada 8 horas para pneumonia 

hospitalar ou associada à ventilação mecânica) 

 

- Diálise peritoneal (remove 6% da piperacilina e 21% 

do tazobactam): 2,25 gramas a cada 12 horas (2,25 

gramas a cada 8 horas para pneumonia hospitalar ou 

associada à ventilação mecânica) 

 

- CVVH: 2,25 - 3,375 gramas a cada 6 - 8 horas 

 

- CVVHD: 2,25 - 3,375 gramas a cada 6 horas 

 

- CVVHDF: 3,375 gramas a cada 6 horas 

 Tempo de administração: infusão ENDOVENOSA 20 - 30 minutos 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: água para injeção, SF0,9%, SG5% - 10 mililitros 

(volume final 11,5 mililitros) (2,25 gramas) e 20 mililitros (volume 

final 23 mililitros (4,5 gramas) (C.: 200 miligramas por mililitro de 

piperacilina e 25 miligramas por mililitro de tazobactam) 

 

Diluição: SF0,9%, SG5% - 50 - 150 mililitros (C.: 20 - 80 miligramas 

por mililitro de piperacilina) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  
(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  
(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: 24 horas 48 horas 

 Após diluição: 24 horas 48 horas 

Recomendações específicas para o 
preparo e armazenamento: 

 - No momento da reconstituição agitar até dissolver (ocorre dentro 

de 5 - 10 minutos) 

Este fármaco possui um número elevado de incompatibilidades, assim não se recomenda a mistura em 
mesma solução contendo outros medicamentos, nem administração em Y concomitante a outros 
fármacos 
Reações adversas: diarreia 

Interações medicamentosas: Tetraciclina, vancomicina, metotrexato, varfarina, vecurônio, bupropiona, 
donepezila, probenecida, amifampridina, aminoglicosídeos, vacinas contra a cólera, febre tifóide, micofenolato, 
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vacina BCG, antagonista da vitamina K, picossulfato de sódio 
Monitorização: eletrólitos séricos, coagulabilidade (especialmente em pacientes com insuficiência renal), função 

renal, função hepática, hemograma, frequência intestinal, sinais de anafilaxia durante a primeira dose 
Observações: 

- A piperacilina e o tazobactam não devem ser misturados com outros medicamentos (em mesma seringa ou frasco 

de infusão) e não devem ser adicionados a hemoderivados ou hidrolisados de albumina 

- Algumas penicilinas mostraram inativação por aminoglicosídeos in vitro, aguardar de 30 - 60 minutos entre as 

administrações 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Piperacillin and Tazobactam: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 10 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Piperacillin and Tazobactam: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 

10 de outubro de 2018 

3. Dynamed. Piperacillin and Tazobactam: EBSCO, 2018. Disponível em: 

http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess 

miligramasr03. Acesso em: 09 de outubro de 2018 

4. Lexicomp Piperacillin and Tazobactam: Wolters Kluwer, 2018. Disponível em: http://online.lexi.com/lco/action/home. Acesso em: 10 de 

outubro de 2018 

5. TAZOCIN®. Piperacilina e tazobactam. Responsável técnico: Edina S. M. Nakamura – CRF - SP nº 9.258. Wyeth Indústria Farmacêutica 

Ltda. 
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TEBONIN® 

Princípio ativo: Gin kgo biloba L. – Extrato EGb 761 

Classe terapêutica: vasodilatadores 

Apresentação: comprimido revestido - 80 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Adulto: 

- Desordens e sintomas decorrentes da deficiência do fluxo sanguíneo cerebral: 1 comprimido VIA ORAL 2 - 3 

vezes ao dia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: distúrbios gastrintestinais, cefaleias e reações alérgicas cutâneas 
Interações medicamentosas: anticoagulantes, antiplaquetários, antiinflamatórios não esteroidais (AINES) ou 
agentes trombolíticos 

Monitorização: evolução do quadro 

Observações: 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. TEBONIN®. Gin kgo biloba L..Responsável técnico Carla A. Inpossinato – CRF - SP no 38.535. Takeda Pharma Ltda. 
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TEGRETOL® 

Princípio ativo: Carbamazepina 

Classe terapêutica: anticonvulsivante 

Apresentação:  

TEGRETOL®: comprimido - 200 miligramas e 400 miligramas 

TEGRETOL® CR: comprimido de liberação prolongada - 200 miligramas e 400 miligramas 

TEGRETOL®: suspensão oral 2% - 20 miligramas por mililitro (100 mililitros) 

 Via e formas de administração: oral 

Posologia: para converter a partir de uma forma sólida (comprimido de liberação imediato ou prolongada) para 

suspensão oral, utilizar a mesma dose diária total em miligramas e fracionada em quatro doses diárias 

 

Pediatria: 

 - Distúrbio convulsivo:  

 

Lactente e criança: 

 

Menor que 6 anos: dose incial 10 - 20 miligramas por kg por dia VIA ORAL em dose fracionada (2 - 3 vezes ao 

dia como comprimidos de libertação imediata ou quatro vezes ao dia como suspensão oral); aumentando 

a dose a cada semana até que alcance a resposta e níveis terapêuticos.As doses de manutenção devem 

serfracionadas em 3 - 4 doses diárias (comprimidos de libertação imediata ou suspensão); máx.: 35 miligramas 

por kg por dia 

 

6 - 12 anos: dose inicial 100 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia (comprimidos de liberação imediata 

ou comprimidos de liberação prolongada) ou 50 miligramas da suspensão quatro vezes ao dia (200 

miligramas por dia). A dose pode ser aumentada em até 100 miligramas, em intervalos semanais, usando um 

regime de comprimidos de liberação prolongada duas vezes ao dia ou 3 - 4 vezes ao dia com outras 

formulações, até que a resposta e níveis terapêuticos sejam atingidos. Dose usual de 400 - 800 miligramas por 

dia; máx.: 1000 miligramas por dia 

 

Adolescente: dose inicial 200 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia (comprimidos de liberação imediata 

ou comprimidos de liberação prolongada) ou 100 miligramas da suspensão quatro vezes ao dia (400 

miligramas por dia). A dose pode ser aumenta em até 200 miligramas, em intervalos semanais, usando um 

regime de duas vezes ao dia com comprimidos de liberação prolongada ou um regime de 3 - 4 vezes por dia 

com outras formulações, até que a resposta e níveis terapêuticos sejam alcançados. Dose usual 800 - 1200 

miligramas por dia; máx.: 1000 miligramas por dia (≤15 anos) e 1200 miligramas ( maior que 15 anos) 

 

Adulto: 

 - Epilepsia: dose inicial de 400 miligramas VIA ORAL fracionada duas vezes ao dia ou quatro vezes ao dia 

(suspensão oral somente). A dose diária pode ser incrementada em até 200 miligramas por dia, em intervalos 

semanais, usando um regime de duas vezes com dia comprimido de liberação prolongada ou um regime de 3 - 4 

vezes por dia com outras formulações, até que a resposta e níveis terapêuticos sejam alcançados. Dose usual 800 - 

1.200 miligramas por dia; máx.: 1.600 miligramas por dia 

 

 - Nevralgia trigeminal ou glossofaríngea: dose inicial de 200 miligramas VIA ORAL fracionada duas vezes ao dia 
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(comprimidos de liberação prolongada) ou quatro vezes ao dia (suspensão oral). A dose diária pode ser 

incrementada em até 200 miligramas quando necessário. Dose de manutenção usual 400 - 800 miligramas, em 

dose fracionada duas vezes (comprimidos de liberação prolongada) ou quatrovezesao dia (suspensão oral); máx.: 

1.200 miligramas ao dia 

 

 - Transtorno Bipolar: dose inicial de 400 miligramas por dia VIA ORAL, em dose fracionada duas vezes ao dia, 

ajustando em incrementos de 200 miligramas por dia; máx.: 1.600 miligramas por dia 

 

 - Dor neuropática, pacientes criticamente enfermos (off-label): dose inicial 50 - 100 miligramas VIA ORAL duas 

vezes ao dia em combinação com opióideENDOVENOSO, dose de manutenção 100 - 200 miligramas a cada 4 - 6 

horas; máx.: 1.200 miligramas por dia 

Ajuste renal:  

Pediatria: baseadas em doses de 10 - 20 miligramas 

por kg por dia fracionadas a cada 8 - 12 horas. 

 

 - TFG menor que 10 mililitros por minuto por 1,73 m²: 

75% da dose normal 

 

 - Hemodiálise intermitente: 75% da dose normal após a 

sessão 

 

 - Diálise peritoneal: 75% da dose normal 

 

 - Terapia de substituição renal contínua: 75% da dose 

normal, monitorando as concentrações séricas 

 

Adulto: 

 - TFG menor que 10 mililitros por minuto: 75% da dose 

 

 - Hemodiálise, diálise peritoneal: 75% da dose, pós 

sessão 

 

 - Terapia de substituição renal contínua: nenhum 

ajuste de dose recomendado 

Ajuste hepático: precaução no uso quando insuficiência hepática, considerar redução da dose (metabolizado 

principalmente no fígado 

Reações adversas: reações dermatológicas graves associado ao alelo HLA - B1502, anemia aplástica e 

agranulocitose, tontura, sonolência, ataxia, náusea, vômito, reação de hipersensibilidade 

Interações medicamentosas: apixabana, dabigatrana, dipirona, efavirenz, eritromicina, itraconazol, inibidores 

da monoaminoxidase, nifedipina, nimodipina, paracetamol, praziquantel, ritonavir, rivaroxabana, telaprevir, 

tenofovir, talidomida, ticagrelor, tramadol, vincristina 

 Monitorização: triagem do genótipo HLA - B1502 antes do início da terapia em pacientes de ascendência asiática, 

hemograma, reticulócitos, ferro sérico, função hepática, exames oftalmológicos, urinálise, uréia, painel lipídico, 

concentrações séricas de drogas, função tireoidiana, sódio sérico, 

teste de gravidez (mulheres em idade féril), observar quanto a sedação excessiva, sinais de edema, erupção 

cutânea e reações de hipersensibilidade, sinais e sintomas de comportamento suicida 

Observações: 

- A suspensão de carbamazepina pode ser administrada por via retal como doses de manutenção, se a terapia oral 

não for possível; devendo ser administradana mesma dose diária total, administrando em dose fracionada 

pequenas e diluídas com igual volume de água (se ocorrer defecação nas primeiras 2 horas, repita a dose) 

- Administrar com alimentos para diminuir o desconforto gastrointestinal 

- SUSPENSÃO ORAL: agitar bem antes de usar, administrar com as refeições. Quando combinada com soluções de 
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clorpromazina ou tioridazina, forma - se um precipitado que pode resultar em perda de efeito. Por conseguinte, é 

recomendado que a forma de dosagem da suspensão de carbamazepina não seja administrada simultaneamente 

com outros medicamentos líquidos ou diluentes 

- Risco potencial na gravidez (categoria D) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Carbamazepine: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 26 de outubro de 2018 
2. Dynamed. Carbamazepine: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - 

f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 26 de outubro de 2018 

3. Up to Date. Carbamazepine: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 26 de 

outubro de 2018 

4. TEGRETOL®. Carbamazepina. Responsável técnico Flavia Regina Pegorer - CRF - SP 18.150. Novartis Biociências S.A. 
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TENOXICAM 

Princípio ativo: Tenoxicam 

Classe terapêutica: anti-inflamatório não esteroidal 
Apresentação:  

TENOXICAM, INJETÁVEL: pó liofilizado para solução injetável - 20 miligramas e 40 miligramas 

TILATIL®: comprimido revestido - 20 miligramas 

Via e formas de administração:  

TENOXICAM, INJETÁVEL: ENDOVENOSO ou intramuscular 
TILATIL®: oral 
Posologia:  

 

Adulto:  

- Artrite reumatoide, artrose, espondilite anquilosante, afecções extra - articulares, distensões ligamentares e 

entorses, gota aguda, dor pós operatória: 20 miligramas ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR uma vez ao dia ou 

10 - 20 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 

 

- Dor pós - operatória, crises agudas de gota: 40 miligramas ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR uma vez ao 

dia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste; se TFG for inferior a 30 mililitros por minuto por 1,73m², o uso deve ser 

evitado. See TFG for menor do que 60 mililitros por minuto por 1,73 m², descontinuar temporariamente o uso na 

vigência de patologias que aumentem o risco de lesão renal aguda 

Tempo de administração: ENDOVENOSO direto 3 - 5 minutos 

Soluções e volumes compatíveis: 
Reconstituição: água para injeção - 2 mililitros 
 
Diluição: não se aplica 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  
(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  
(2 - 8ºC) 

Após reconstituição:  -   -  

 Após diluição:  -   -  

Recomendações específicas para o 
preparo e armazenamento: 

 - Utilizar imediatamente após o preparo 
 - Não é recomendado para administração por infusão 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 
mesmo horário ou misturados:  

Reações adversas: desconforto gástrico, epigástrico e abdominal, dispepsia, pirose, náusea, vertigem e cefaleia 
Interações medicamentosas: anti-inflamatórios não esteroides 
Monitorização: evolução do quadro, sinais e sintomas de sangramento gastrointestinal, funções renal e hepática, 
eletrólitos, pressão arterial, exame oftalmológico quando terapia prolongada 
Observações: 

- Contraindicado à pacientes que sofram, ou que sofreram de doenças graves do trato gastrintestinal superior, 

incluindo gastrite, úlcera duodenal e gástrica 

- Risco potencial na gravidez (categoria D) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis; fabricante não recomenda uso 

1. Up to Date. Tenoxicam: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 29 de outubro de 

2018 

2. TILATIL®. Tenoxicam. Responsável técnico Tatiane Ramos Lopez Garcia - CRF - SP nº 23.806. Meda Pharma Importação e Exportação 

de Produtos Farmacêuticos Ltda. 

3. TENOXICAN. Responsável técnico Florentino de Jesus Krencas CRF - SP: 49136. UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A 
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TERBUTIL® 

Princípio ativo: Sulfato de terbutalina 

Classe terapêutica: agonista beta - 2 adrenérgico, antiasmático 
Apresentação: solução injetável - 0,5 miligramas por mililitro (1 mililitro) 
Via e formas de administração: ENDOVENOSO ou subcutâneo  
Posologia:  

 

Pediatria:  

- Asma por broncoespasmo: 

 

INFUSÃO CONTÍNUA (criança e adolescente): dose inicial de 4-10 microgramas por kg seguida de 

ENDOVENOSO infusão CONTÍNUA de 0,2-0,4 micrograma por kg por minuto, titulando em incrementos de 

0,1-0,2 micrograma por kg por minuto a cada 30 minutos, com base na resposta ou toxicidade do paciente 

Dose máx. usual é de 5 micrograma por kg por minuto; entretanto, doses como 10 micrograma por kg por 

minuto foram descritas 

 

Criança menor que 12 anos: 0,01 miligrama por kg por dose SUBCUTÂNEO a cada 20 minutos por três 

doses, podendo repetir a cada 2-6 horas, conforme necessário 

 

Criança ≥12 anos: 0,25 miligrama por dose SUBCUTÂNEO repetida a cada 20 minutos para três doses; máx.: 

0,5 miligramas em um período de 4 horas 

 

Adulto: 

- Asma por broncoespasmo: 0,25 miligrama por dose SUBCUTÂNEO, podendo repetir em 15 - 30 minutos; máx.: 

0,5 miligrama em um período de 4 horas 

 

Exacerbação severa: 0,25 miligrama SUBCUTÂNEO a cada 20 minutos por três doses 

 

- Manejo de extravasamento de vasoconstritores simpaticomiméticos (off-label): suspender a infusão do 

medicamento vesicante imediatamente, deixando a agulha por cânula no lugar, gentilmente aspirar a solução 

extravasada pelo acesso (não lavar), remova a agulha por cânula, eleve a extremidade e administre o antídoto 

 

Grandes extravasamentos: infiltra - se a área de extravasamento usando uma solução de 1 miligrama diluída 

em 10 mililitros de SF0,9%, o volume da solução de tebutalina administrada varia de 3 - 10 mililitros 

 

Extravasamentos pequenos por distais: infiltra - se a área de extravasamento usando uma solução de 1 

miligrama diluída em 1 mililitros SF0,9%, variando o volume administrado de 0,5 - 1 mililitro 

 

- Trabalho de parto prematuro, tocólise aguda (curta duração ≤72 horas) (off-label): 

 

 ENDOVENOSO: 2,5 - 5 microgramas por minuto, aumentando gradualmente a cada 20 - 30 minutos em 2,5 

- 5 microgramas por minuto; máx.: 25 microgramas por minuto. Reduzir posteriormente para a menor dose 

efetiva quando que as contrações estejam controladas 

 

 SUBCUTÂNEO: 0,25 miligrama a cada 20 minutos a 3 horas 
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Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

 Tempo de administração: ENDOVENOSO direto 5 - 10 minutos; ENDOVENOSO infusão contínua em BIC (20 - 30 
gotas por minuto) 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição: SF0,9%, SG5% - 5 miligramas em 1000 mililitros (C.: 5 

microgramas por mililitro) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  
(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  
(2 - 8ºC) 

Após reconstituição:  -   -  

 Após diluição: 12 horas  -  

Recomendações específicas para o 
preparo e armazenamento: 

 - Não é recomendado para administração por infusão 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 
mesmo horário ou misturados:  

Reações adversas: nervosismo, inquietação, hipocalemia, hiperglicemia, tremores, hipertensão, taquicardia, 

tontura, sonolência, cefaleia, insônia, diaforese, disgeusia, náusea, vômito, xerostomia, cãimbra, fraqueza 

 

GESTANTES: arritmias, aumento da frequência cardíaca, hiperglicemia (transitória), hipocalemia, isquemia 

miocárdica e edema pulmonar; frequência cardíaca pode elevadar no feto e a hipoglicemia pode ocorrer no recém - 

nascido 

Interações medicamentosas: beta - bloqueadores não seletivos 

Monitorização: frequência cardíaca, pressão arterial, frequência respiratória, potássio sérico, gasometria arterial 

ou capilar 

Observações: 

- A terbutalina não deve ser usada para tocólise prolongada (maior que 48 - 72 horas), ou realizada em 

ambulatório 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Terbutaline: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 29 de outubro de 2018 
2. Dynamed. Terbutaline: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 29 de outubro de 2018 

3. Up to Date. Terbutaline: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 29 de outubro de 

2018 

4. TERBUTIL®. Terbutalina. Responsável técnico Florentino de Jesus Krencas CRF - SP: 49136. UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA 

NACIONAL S/A 
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TERRAMICINA® 

Princípio ativo: Cloridrato de oxitetraciclina e sulfato de polimixina B 

Classe terapêutica: anti-infeccioso tópico  

Apresentação: pomada oftálmica - 5 miligramas por grama mais 10.000 unidades por grama (3,5 gramas) 

Via e formas de administração: tópico oftálmico 

Posologia:  

 

Adulto: 

- Infecções oculares superficiais, envolvendo a conjuntiva ou a córnea, devido à microrganismos suscetíveis: 

aplicada em pequena quantidade (aproximadamente 1 cm), dentro do saco conjuntival da pálpebra inferior, 4 - 6 

vezes ao dia, até a cura completa da infecção 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: hipersensibilidade, dermatite de contato 
Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização:  

Observações: 

- Risco potencial na gravidez (categoria D) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. TERRAMICINA®. Oxitetraciclina e polimixina B. Responsável técnico Edina S. M. Nakamura – CRF - SP nº 9258. Wyeth Indústria 

Farmacêutica Ltda. 
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TETANOGAMMA® 

Princípio ativo: Imunoglobulina humana antitétano 

Classe terapêutica: Imunoglobulina 

Apresentação: solução injetável - 250 unidades por mililitro (1 mililitro) 

Via e formas de administração: intramuscular 

Posologia:  

 

Neonatal:  

- Profilaxia do tétano: 250 unidades INTRAMUSCULAR independentemente do peso ou idade; pode também 

calcular 4 unidades por kg, no entanto, a maioria dos especialistas recomenda o uso da dose completa do frasco 

 

- Tratamento do tétano:3.000 - 6.000 unidades INTRAMUSCULAR . Recomenda-se a infiltração de parte da dose ao 

redor da ferida 

 

Pediatria: 

- Profilaxia do tétano: 

 

Lactente e criança menor que 7 anos: 250 unidades INTRAMUSCULAR, independentemente do peso ou 

idade; pode também calcular 4 unidades por kg, no entanto, a maioria dos especialistas recomenda o uso 

da dose completa do frasco 

 

Criança ≥7 anos e adolescente: 250 unidades INTRAMUSCULAR em dose única, podendo aumentar para 

500 unidades se houver um atraso no início da profilaxia ou quando a ferida for considerada muito 

propensa ao tétano 

 

- Profilaxia do tétano no tratamento de feridas (lactente, criança e adolescente): veja a tabela abaixo 

Profilaxia do Tétano no manejo de Feridas 

História da imunização do tétano 

(doses) 
Feridas limpas e menores Todas as outras feridas1 

 
Toxóide 

tetânico2 

Imunoglobulina 

humana antitétano 

Toxóide 

tetânico2 

Imunoglobulina 

humana antitétano 

Incerto ou menor que 3 doses Sim Não Sim Sim 

3 ou mais doses Não3 Não Não4 Não 

1De forma semelhante, mas não limitada a feridas contaminadas com sujeira, fezes, solo e saliva; feridas 

perfurantes; feridas por esmagamento, queimaduras e congelamento. 

2O toxóide do tétano refere - se a uma vacina contendo toxóide tetânico. Para crianças com menos de 7 anos, a 

DTP (DT, se a vacina contra coqueluche é contra - indicada) é preferida ao toxóide tetânico isolado. Para 

crianças ≥7 anos de idade e adolescentes, a Td preferiu o toxóide tetânico isolado; Tdap pode ser preferido se o 

paciente não tiver sido previamente vacinado com Tdap. 

3Sim, se ≥10 anos desde a última dose. 

4Sim, se ≥5 anos desde a última dose. 

Abreviaturas: DT = Toxóides da Difteria e do Tétano; DTP = Toxóides de Difteria e Tétano e Pertussis Acelular; 

Td = Toxóides diftéricos e tetânicos; Tdap = Toxóides de Difteria e Tétano e Pertussis Acelular 



 

810 
 

 

- Tratamento do tétano (lactente, criança e adolescente): 3.000 - 6.000 unidades INTRAMUSCULAR . Recomenda-

se a infiltração de parte da dose ao redor da ferida 

 

Adulto: 

- Tétano, profilaxia: 250 unidades INTRAMUSCULAR  

 

- Tétano, tratamento: 3.000 - 6.000 unidades. Recomenda-se a infiltração de parte da dose ao redor da ferida 

 

- Profilaxia do tétano no tratamento de feridas: observar tabela acima 

 

*A dose pode ser aumentada para 500 UI no caso de:  

- Ferimentos infectados onde o tratamento cirúrgico apropriado não possa ser obtido dentro de 24 horas;  

- Ferimentos profundos ou contaminados com lesão tecidual e fornecimento de oxigênio reduzido, bem como lesão 

por corpo estranho (por exemplo: mordidas, picadas ou tiros);  

- Queimaduras, congelamentos;  

- Necrose tecidual;  

- Abortamento septicêmico;  

- Adultos com peso acima da média 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Tempo de administração:  

Soluções e volumes compatíveis: 
Reconstituição: não se aplica 
 
Diluição: não se aplica 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  
(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  
(2 - 8ºC) 

Após reconstituição:  -   -  

 Após diluição:  -   -  

Recomendações específicas para o 
preparo e armazenamento: 

 - Conservar sob refrigeração (2 - 8ºC); não congelar 

 - Deve ser administrada em temperatura corporal 

 - INTRAMUSCULAR : administrar na lateral da parte média da 

coxa ou do músculo deltóide do braço. Evite a região glútea 

devido ao risco de lesão do nervo ciático; se for utilizada, 

administre apenas no quadrante superior externo 

 - Quando administrado para tratamento do tétano, pode ser 

infiltrado localmente ao redor do local da ferida 

 - Não administrar toxóide tetânico e imunoglobulina humana 

antitétano na mesma seringa (o toxóide será neutralizado) 

 - Para prevenir lesões relacionadas à síncope, adolescentes e 

adultos devem ser vacinados enquanto estiverem sentados ou 

deitados 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 
mesmo horário ou misturados:  

Reações adversas: dor no local de injeção 
Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: evolução do quadro 
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Observações: 
- A profilaxia do tétano em pacientes com feridas deve basear - se na ferida limpa ou contaminada e no estado de 

imunização do paciente. O manejo da ferida inclui o uso adequado do toxóide tetânico ou imunoglobulina tetânica, 

limpeza da ferida e (conforme necessário) desbridamento cirúrgico e uso adequado de antibióticos 

- Pacientes com um status incerto ou incompleto de imunização contra o tétano devem ter acompanhamento 

adicional para garantir que uma série seja concluída. Pacientes com história de reação de Arthus após uma dose 

prévia de uma vacina contendo toxóide tetânico não devem receber uma vacina contendo toxóide tetânico até 

maior que 10 anos após a dose mais recente 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Tetanus Immune Globulin: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 19 de dezembro de 2018 
2. Up to Date. Tetanus immune globulin (human): Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . 

Acesso em: 19 de dezembro de 2018 

3. Dynamed. Tetanus Immune Globulin: EBSCO, 2018. Disponível em: 

http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess 

miligramasr03. Acesso em: 19 de dezembro de 2018 

4. TETANOGAMMA®. Imunoglobulina humana antitétano. Responsável técnico Cristina J. Nakai CRF - SP: 14.848. CSL Behring Comércio 

de Produtos Farmacêuticos Ltda. 
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TETRACICLINA mais ANFOTERICINA B 

Princípio ativo: Tetraciclina e anfotericina B 

Classe terapêutica: anti-infeccioso tópico 

Apresentação: creme vaginal - 25 miligramas por grama e 12,5 miligramas por grama (45 gramas) mais 10 

aplicadores descartáveis com capacidade para 4 gramas 

Via e formas de administração: tópico vaginal 

Posologia:  

 

Adulto: 

- Tratamento de vulvovaginites e colpites causadas por Candida, Trichomonas ou bactérias: administrar o creme 

contido em um aplicador cheio (4 gramas) durante 7 - 10 dias, por via vaginal. Em casos mais graves, quantidades 

maiores (dois aplicadores cheios) são necessárias, variando - se o tempo de utilização de acordo com a resposta 

clínica. As aplicações não deverão ser interrompidas durante o período menstrual 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: prurido e ardor local 
Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: evolução do quadro 

Observações: 

- Para aplicar o produto, a paciente deve deitar - se de costas, com as pernas dobradas e o aplicador deve ser 

introduzido na vagina suavemente, sem causar desconforto, o mais profundamente possível. Em seguida, empurrar 

lentamente o êmbolus com o dedo indicador até o final de seu curso, depositando assim todo o creme na vagina. 

Após a aplicação, o aplicador deve ser imediatamente descartado 

- MODO DE USO: 

1) Remova a tampa e perfure completamente o lacre da bisnaga utilizando o lado externo da tampa 

2) Adapte o aplicador ao bico do tubo 

3) Puxe o êmbolus até o final do curso e em seguida aperte delicadamente a base do tubo de maneira a forçar 

a entrada do creme no aplicador, preenchendo todo o espaço vazio do mesmo 

4) Desencaixe o aplicador e tampe o tubo imediatamente 

5) Para aplicar o produto, a paciente deve deitar - se de costas e o aplicador deve ser introduzido na vagina 

suavemente sem causar desconforto. Em seguida, empurrar lentamente o êmbolus com o dedo indicador até o 

final de seu curso, depositando assim todo o creme na vagina 

6) Após a aplicação, o aplicador deve ser imediatamente descartado 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis (anfotericina) 

1. TETRACICLINA mais ANFOTERICINA B. Responsável técnico Dra. Tatiana de Campos CRF - SP nº 29.482. Medley Farmacêutica Ltda 

  



 

813 
 

THIABEN® 

Princípio ativo: Tiabendazol 

Classe terapêutica: anti - helmintico do trato gastrintestinal 

Apresentação: comprimido - 500 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  
 
Pediatria maior que 12 anos e adulto: 

- Ascaridíase, larva migrans cutânea, síndrome da larva migrans visceral, estrongilodíase, trichinose, tricuríase, 

regime habitual para todas as condições é de duas doses ao dia, com doses determinadas pelo peso (tabela a 

baixo); máx.: 3 gramas por dia  

 

Dose recomendada de THIABEN®  

Estrongiloidíase Infestação não - 
disseminada 

1 comprimido a cada 10 kg de peso corpóreo, dose total fracionada duas 
vezes ao dia (a cada 12 horas), durante 2 - 3 dias 

Estrongiloidíase Infestação 

disseminada 

1 comprimido a cada 10 kg de peso corpóreo, dose total fracionada duas 

vezes ao dia (a cada 12 horas), durante um mínimo, 5 dias 

Larva migrans cutânea (Bicho 
geográfico) 

1 comprimido a cada 10 kg de peso corpóreo, em dose fracionada duas 
vezes ao dia (a cada 12 horas), durante 2 dias 

*Se as lesões persistirem, repetir a mesma dose após 2 dias do término 
da primeira 

Larva migrans visceral 
(toxocaríase) 

1 comprimido para cada 10 Kg de peso corpóreo, dose total fracionada 
duas vezes ao dia (a cada 12 horas), durante 5 - 7 dias 

 
 

Ajuste: contraindicado quando disfunção renal ou hepático conhecidas 

Reações adversas: náuseas, vômitos, xerostomia, diarreia, anorexia, dor epigástrica, dor abdominal, fatiga, 
tontura, confusão mental, depressão, despersonalização, fraqueza generalizada, falta de coordenação motora, 
vertigem, parestesia 
Interações medicamentosas: derivados xantínicos e álcool 

Monitorização: sinais e sintomas de infestação helmíntica, funções renal e hepática 

Observações: 
- Pacientes desidratados, desnutridos ou anêmicos devem receber terapia de suporte antes do início da terapia anti 

- helmíntica 
- Restrições dietéticas e enemas de limpeza não são necessários 
- THIABEN® deve ser ingerido durante as refeições; o paciente deve ser instruído sobre os métodos de profilaxia 
da parasitose, como condições básicas de higiene pessoal e ambiental 
- Pode ocorrer o aparecimento do verme Ascaris lumbricóides vivo na boca e o nariz durante o tratamento com 
tiabendazol 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 
- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Micromedex. Thiabendazole: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 29 de outubro de 2018 

2. THIABEN®. Tiabendazol. Responsável técnico Dr. Claudio Roberto Mataruco CRF - SP nº 47.156. UCI - FARMA INDÚSTRIA 

FARMACÊUTICA LTDA. 
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THIOPENTAX® 

Princípio ativo: Tiopental sódio 

Classe terapêutica: anticonvulsivante, anestésico geral barbitúrico 

Apresentação: pó liofilizado para solução injetável - 1 grama 

Via e formas de administração: ENDOVENOSO 

Posologia: cada ampola contém 1 grama de tiopental sódico e 0,06 grama de carbonato de sódio 

 

Adulto: 

- Indução anestésica:  

 

Indução lenta: 50 - 75 miligramas (2 - 3 mililitros da solução C.: 25 miligramas por mililitro) ENDOVENOSO 

direto lento em intervalos de 20 - 40 segundos, doses adicionais de 25 - 50 miligramas podem ser 

administradas quando necessário 

 

Indução rápida: 210 - 280 miligramas ENDOVENOSO direto lento (3 - 4 miligramas por kg) em dose fracionada 

2 - 4 vezes ao dia 

 

Dose de manutenção: 25 - 50 miligramas ENDOVENOSO direto lento, conforme necessário ou infusão contínua 

da solução C.: 2 - 4 miligramas por mililitro  

 

- Anticonvulsivante: 75 - 125 miligramas por dose única ENDOVENOSO direto lento 

 

- Elevação da pressão intracraniana: 1,5 - 3 miligramas por kg por dose (3 - 5 mililitros da solução C.: 25 

miligramas por mililitro) ENDOVENOSO, conforme necessário 

 

*Para convulsão induzida por anestésico local fazer 125 - 250 miligramas ENDOVENOSO infusão contínua ao 

longo de 10 minutos 

Ajuste: contraindicado em condições onde o efeito hipnótico pode ser prolongado, tais como: excesso de 
medicamentos pré - anestésicos, doença de Addison, disfunções renal ou hepática, mixedema e asma 
 Tempo de administração: ENDOVENOSO direto lento 20 - 30 segundos (sem diluir); ENDOVENOSO infusão 
contínua (diluído) 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: água para injeção, SF0,9%, SG5% - (C.: 20 - 25 

miligramas por mililitro; máx.: 50 miligramas por mililitro) 

 

Diluição: SF0,9%, SG5% - (C.: 2 - 4 miligramas por mililitro); quando 

armazenado em recipiente de vidro 25 miligramas por mililitro  

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  
(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  
(2 - 8ºC) 

Após reconstituição:  -  24 horas 

 Após diluição:  -  24 horas 

Recomendações específicas para o 
preparo e armazenamento: 

- Evitar extravasamento e administração intra - arterial 

- Uma solução de concentração 34 miligramas por mililitro de 

tiopental sódico em água para injeção é isotônica; não use água 

no preparo de soluções com concentrações menor que 20 

miligramas por mililitro, pois o uso das soluções hipotônicas 
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resultantes causará hemólise 

- Incompatível com solução de Ringer lactato 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: alfentanil, ácido ascórbico (ENDOVENOSO), amicacina, atracúrio, atropina, 

diltiazem, dimenidrinato (ENDOVENOSO), dobutamina, dopamina, epinefrina, hidromorfona, lidocaína, midazolam, 

morfina, norepinefrina, pancurônio, fenilefrina, succinilcolina, sufentanil 

Reações adversas: reação local de infusão, disfunção miocárdica, apneia, espasmo laríngeo, depressão 
respiratória 
Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 
Monitorização: indução da anestesia, melhora por controle de convulsões, pressão intracraniana, pressão arterial, 

depressão miocárdica e respiratória, sinais de arritmia, sinais e sintomas de extravasamento 

Observações: 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação 

1. Micromedex. Thiopental: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 29 de outubro de 2018 
2. Dynamed. Thiopental: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 29 de outubro de 2018 

3. Up to Date. Thiopental: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 29 de outubro de 

2018 

4. THIOPENTAX®. Tiopental. Responsável técnico Dr. José Carlos Módolo - CRF - SP nº 10.446. Cristália Prod. Quím. Farm. Ltda. 
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THYROGEN® 

Princípio ativo: Alfatirotropina 

Classe terapêutica: agente de diagnóstico 

Apresentação: pó liofilizado para solução injetável - 1,1 miligrama (com uma dose extraível de 0,9 miligrama por 

mililitro após reconstituição) 

Via e formas de administração: intramuscular 

Posologia: considere o pré-tratamento com glicocorticoides em pacientes nos quais a expansão local do tumor 

pode comprometer estruturas anatômicas vitais (como traqueia, sistema nervoso central [SNC] ou metástases 

pulmonares macroscópicas extensas) 

 

Adulto: 

- Diagnóstico por imagem: 0,9 miligrama INTRAMUSCULAR seguido após 24 horas por uma segunda dose de 0,9 

miligramas; obter amostra de tireoglobulina sérica 72 horas após a segunda injeção de tirotrofina alfa 

 

- Ablação do tecido tireoidiano remanescente: 0,9 miligrama INTRAMUSCULAR seguido após 24 horas por uma 

segunda dose de 0,9 miligrama 

 

A administração de radioiodo deve ocorrer 24 horas após a segunda injeção de tirotropina alfa (para pesquisa de 

diagnóstico e ablação de remanescentes). Realize a varredura diagnóstica 48 horas após a administração de 

radioiodo (72 horas após a segunda injeção de tirotrofina alfa). O exame pós - terapia pode ser postergado (dias 

adicionais) para permitir o declínio da atividade em segundo plano 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste; no entanto, a eliminação é significativamente mais lenta na 

insuficiência renal terminal dependente de diálise e a elevação do nível de TSH pode ser prolongada 

Tempo de administração:  

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: água para injeção - 1,2 mililitro 

 
Diluição: não se aplica 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: 3 horas 24 horas 

 Após diluição:  -   -  

Recomendações específicas para o 
preparo e armazenamento: 

 - Conservar sob refrigeração (2 - 8ºC) e protegido da luz 

 

 - Misture gentilmente todo conteúdo do frasco através de 

movimentos circulares até que todo material esteja dissolvido. 

Não agite vigorosamente a solução 

 

 - Cada frasco de THYROGEN® deve ser usado apenas uma vez 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 
mesmo horário ou misturados:  

Reações adversas: náuseas 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: eventos adversos neurológicos (hemiplegia, hemiparesia, acidente vascular cerebral, fraqueza); 

dispneia, disfonia, estridor ou outros sintomas de crescimento tumoral local 

Observações: 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Micromedex. Thyrotropin Alfa: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 19 de dezembro de 2018 

2. Up to Date. Thyrotropin Alfa: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 19 de 

dezembro de 2018 

3. THYROGEN®. Alfatirotropina. Farmacêutica Responsável: Silvia Regina Brollo - CRF - SP 9.815. Sanofi - Aventis Farmacêutica Ltda. 
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TICLOPIDINA 

Princípio ativo: Cloridrato de ticlopidina 

Classe terapêutica: antiplaquetário, tienopiridina 

Apresentação: comprimido revestivo - 250 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 
Adulto: 

- Prevenção de acidente vascular cerebral ou prevenção de trombose de stent de artéria coronária: 250 miligramas 

VIA ORAL duas vezes ao dia 

Ajuste: sem necessidade de ajuste; não dialisável. Utilizar com cautela quando disfunções renal ou hepática 
conhecida 
Reações adversas: hiperlipidemia, diarreia, reação de hipersensibilidade, dispepsia, náusea 
Interações medicamentosas: uroquinase 
 Monitorização: sinais e sintomas de sangramento, hemograma, função hepática 

 

*monitorização mais frequente em doentes cuja contagem absoluta de neutrófilos esteja em declínio constante ou 

seja 30% inferior aos valores basais. O pico de incidência de púrpura trombocitopênica trombótica ocorre entre 3 - 

4 semanas, o pico de incidência de neutropenia ocorre em aproximadamente 4 - 6 semanas, e a incidência de 

anemia aplástica atinge o máximo após 4 - 8 semanas de tratamento 

Observações: 

- Administrar com alimento 

- Pode causar reações hematológicas com risco de vida, incluindo neutropenia, agranulocitose, púrpura 

trombocitopênica trombótica e anemia aplástica 

- Medicamento incluso nos critérios de Beers, não recomendado quando ≥65 anos 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Micromedex. Ticlopidine: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 29 de outubro de 2018 
2. Dynamed. Ticlopidine: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 29 de outubro de 2018 

3. Up to Date. Ticlopidine: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 29 de outubro de 

2018 
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TIENAM® 

Princípio ativo: Imipeném e cilastatina sódica 

Classe terapêutica: carbapenêmico, anti-infeccioso 

Apresentação: pó liofilizado para solução injetável - 500 miligramas e 500 miligramas 

 Via e formas de administração: ENDOVENOSO 

Posologia: as recomendações de dosagem são baseadas no componente imipenem 

 

Neonatal: não sendo preferidopara pré - termos prematuros devido ao acúmulo de cilastatina e possíveis 

convulsões; não recomendado para infecções do sistema nervoso central 

 

 - Dosagem geral, infecções suscetíveis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pediatria (maior que 3 meses): 

 - Dosagem geral, infecção suscetível (infecções graves) (lactente, criança e adolescente): 60 - 100 miligramas por 

kg por dia ENDOVENOSO doses fracionadas a cada 6 horas; máx.: 4.000 miligramas por dia 

 

 - Burkholderia pseudomallei (melioidose) (lactente, criança e adolescente): dose inicial 60 - 100 miligramas por kg 

por dia ENDOVENOSO doses fracionadas a cada 6 - 8 horas por pelo menos 10 dias, continuando até melhora 

clínica, alternando para terapia oral se tolerada ou apropriada; máx.: 4.000 miligramas por dia 

 

 - Neutropenia febril, terapia empírica (criança e adolescente): 60 - 100 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO 

doses fracionadas a cada 6 horas; máx.: 4.000 miligramas por dia 

 

 - Infecção intra - abdominal, complicada (lactente, criança e adolescente): 60 - 100 miligramas por kg por dia 

ENDOVENOSO doses fracionadas a cada 6 horas; máx.: 500 miligramas 

 

 - Peritonite (diálise peritoneal) (lactente, criança e adolescente): dose de ataque 250 miligramasintraperitoneal 

contínua por litro de dialisado, dose de manutenção de 50 miligramas por litro 

 

 - Exacerbação fibrose cística pulmonar (lactente, criança e adolescente): 100 miligramas por kg por dia 

ENDOVENOSO em dose fracionada a cada 6 horas; máx.: 4.000 miligramas por dia 

 

Adulto: 

 - Faixa de dosagem usual:  

 

Peso corporal Idade pós - natal Dose 

Menor que 1 kg 
≤14 dias 20 miligramas por kg por dose a cada 12 horas 

15 - 28 dias 25 miligramas por kg por dose a cada 12 horas 

1 - 2 kg 
≤7 dias 20 miligramas por kg por dose a cada 12 horas 

8 - 28 dias 25 miligramas por kg por dose a cada 12 horas 

Maior que 2 kg 
≤7 dias 25 miligramas por kg por dose a cada 12 horas 

8 - 28 dias 25 miligramas por kg por dose a cada 8 horas 
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Infecção bacteriana suscetível: 500 miligramas ENDOVENOSO a cada 6 horas ou 1.000 miligramas a cada 8 

horas; máx.: 4.000 miligramas por dia 

 

Infecção bacteriana de suscetibilidade intermediária: 1.000 miligramas ENDOVENOSO a cada 6 horas; máx.: 

4.000 miligramas por dia 

 

Esquema posológico de TIENAM® ENDOVENOSO para adultos com função renal normal e peso 

corp reo ≥ 70 kg 

Gravidade da infecção 
Dose (miligrama) 

de imipenem 

Intervalo entre as 

doses 
Dose diária total 

Leve 250 miligramas 6 horas 1 grama 

Moderada 
500 miligramas 

1.000 miligramas 

8 horas 

12 horas 

1,5 grama 

2 gramas 

Grave - sensível 500 miligramas 6 horas 2 gramas 

Grave ou com risco de vida 

devido organismos menos 

sensíveis (P. aeruginosa) 

1.000 miligramas 

1.000 miligramas 

8 horas 

6 horas 

3 gramas 

4 gramas 

 

 

 - Burkholderia pseudomallei (melioidose) (off-label): dose incial 20 miligramas por kg ENDOVENOSO a cada 8 

horas por pelo menos 10 dias ou 25 miligramas por kg (máx.: 1 grama por dose) a cada 6 horas por pelo menos 

10 dias; mantendo a terapia parenteral até a melhora clínica, alterando para a terapia oral se tolerada ou 

apropriada 

 

 - Infecções intra - abdominais, complicadas: 500 miligramas ENDOVENOSO a cada 6 horas ou 1 grama a cada 8 

horas por 4 - 7 dias (desde que haja fonte controlada). Não recomendado para infecções intra - abdominais leves a 

moderadas, adquiridas na comunidade, devido ao risco de toxicidade e ao desenvolvimento de organismos 

resistentes 

 

 - Febre neutropênica (off-label): 500 miligramas ENDOVENOSO a cada 6 horas 

 

 - Doença micobacteriana não tuberculosa (off-label),infecções por M. abscessus na pele, tecidos moles ou ossos: 

500 miligramas ENDOVENOSO a cada 6 - 12 horas em combinação com outros agentes antibacterianos 

 

 - Pneumonia hospitalar ou associada ao uso de ventilador mecânico (off-label): 500 miligramas ENDOVENOSO a 

cada 6 horas por 7 dias 

*Quando usado como terapia empírica, use em combinação com um agente ativo contra Staphylococcus aureus 

resistente a meticilina com ou sem um agente antipseudomonas adicional (dependente do paciente e fatores de 

risco específicos da instituição) 

 

 - Infecções cutâneas e dos tecidos moles necrotizantes (off-label): 1 grama ENDOVENOSO cada 6 - 8 horas em 

combinação com um agente efetivo contra Staphylococcus aureus resistente a meticilina, em caso de terapia 

empírica de infecções polimicrobianas. Manter até que o desbridamento não seja necessário, que melhora clínica 

seja observada e o paciente permaneça afebril por 48 - 72 horas 
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 - Infecção no local cirúrgico (cirurgia do trato intestinal ou geniturinário) (off-label): 500 miligramas 

ENDOVENOSO a cada 6 horas 

 

 - Infecção do trato urinário complicada (incluindo pielonefrite): 500 miligramas ENDOVENOSO a cada 6 horas por 

10 - 14 dias. Quando terapia for empírica, use como monoterapia ou em combinação com outros agentes 

apropriados 

Ajuste renal:  

Pediatria: baseadas em doses de 60 - 100 

miligramas por kg por dia em dose fracionada a 

cada 6 horas 

 

- TFG 30 - 50 mililitros por minuto por 1,73 m²: 

7 - 13 miligramas por kg por dose a cada 8 

horas 

 

- TFG 10 - 29 mililitros por minuto por 1,73 m²: 

7,5 - 12,5 miligramas por kg por dose a cada 12 

horas 

 

- TFG menor que 10 mililitros por minuto por 

1,73 m²: 7,5 - 12,5 miligramas por kg por dose 

a cada 24 horas 

 

- Hemodiálise intermitente (moderadamente 

dialisável 20 - 50%): 7,5 - 12,5 miligramas por 

kg por dose a cada 24 horas, após as sessões 

 

- Diálise peritoneal: 7,5 - 12,5 miligramas por 

kg por dose a cada 24 horas 

 

- Terapia de substituição renal contínua: 7 - 13 

miligramas por kg por dose a cada 8 horas 

Adulto (Cockcroft - Gault): 

Regime de dose de 500 miligramas a cada 6 horas 

 

- ClCr ≥60 a menor que 90 mililitros por minuto: 400 

miligramas a cada 6 horas 

 

- ClCr ≥30 a menor que 60 mililitros por minuto: 300 

miligramas a cada 6 horas 

 

- ClCr ≥15 a menor que 30 mililitros por minuto: 200 

miligramas a cada 6 horas 

 

- ClCr menor que 15 mililitros por minuto: não administrar 

imipenem e cilastatina, a menos que a hemodiálise seja 

instituída dentro de 48 horas 

 

Regime de dose de 1.000 miligramas a cada 8 horas 

 

- ClCr ≥60 a menor que 90 mililitros por minuto: 500 

miligramas a cada 6 horas 

 

- ClCr ≥30 a menor que 60 mililitros por minuto: 500 

miligramas a cada 8 horas 

 

- ClCr ≥15 a menor que 30 mililitros por minuto: 500 

miligramas a cada 12 horas 

 

- ClCr menor que 15 mililitros por minuto: não administrar 

imipenem e cilastatina, a menos que a hemodiálise seja 

instituída dentro de 48 horas 

 

Regime de dose de 1.000 miligramas a cada 6 horas 

- ClCr ≥60 a menor que 90 mililitros por minuto: 750 

miligramas a cada 8 horas 

 

- ClCr ≥30 a menor que 60 mililitros por minuto: 500 

miligramas a cada 6 horas 

 

- ClCr ≥15 a menor que 30 mililitros por minuto: 500 

miligramas a cada 12 horas 

 

- ClCr menor que 15 mililitros por minuto: não administrar 

imipenem e cilastatina, a menos que a hemodiálise seja 

instituída dentro de 48 horas 

 

- Hemodiálise intermitente: 500 miligramas a cada 12 horas, 

após a sessão de diálise e em intervalos cronometradosou 250 - 
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500 miligramas a cada 12 horas 

 

- CVVHDF: dose de ataque de 1 grama, seguida de 250 - 500 

miligramas a cada 6 horas 

 

De acordo tabela anterior ClCr (mililitro por minuto por 1,73 m²) 

Dose diária total 41 - 70 21 - 40 6 - 20 

1 grama por dia 
250 miligramas a cada 

8 horas 

250 miligramas a cada 

12 horas 

250 miligramas a cada 

12 horas 

1,5 gramas por dia 
250 miligramas a cada 

6 horas 

250 miligramas a cada 8 

horas 

250 miligramas a cada 

12 horas 

2 gramas por dia 
500 miligramas a cada 

8 horas 

250 miligramas a cada 6 

horas 

250 miligramas a cada 

12 horas 

3 gramas por dia 
500 miligramas a cada 

6 horas 

500 miligramas a cada 8 

horas 

500 miligramas a cada 

12 horas 

4 gramas por dia 
750 miligramas a cada 

8 horas 

500 miligramas a cada 6 

horas 

500 miligramas a cada 

12 horas 
 

Tempo de administração: infusão ENDOVENOSA : 20 - 30 minutos (≤500 miligramas) e 40 - 60 minutos ( maior 

que 500 miligramas) 

Soluções e volumes compatíveis: 
Reconstituição: SF0,9%, SG5% - 10 mililitros 
 
Diluição: SF0,9%, SG5% - (C.: 2,5 - 5 miligramas por mililitro) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  
(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  
(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: 4 horas 24 horas 

 Após diluição: 4 horas 24 horas 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

- No momento da reconstituição, agitar até obter uma solução 

clara (o líquido apresenta - se como uma solução clara, podendo 

variar de incolor a amarelo) 

- Incompatível com solução de Ringer Lactato 

- Não exceder C.: 5 miligramas por mililitro  

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: amiodarona, fluconazol, lorazepam, meperidina, midazolam, milrinona, 

bicarbonato de sódio 

Reações adversas: náusea, vômitos (velocidade de infusão deve ser reduzida na ocorrência dessas reações), 

diarreia, reação de hipersensibilidade, redução do hematócrito e hemoglobina, eosinofilia, trombocitopenia, 

elevação das transaminases, elevação da creatinina e do nitrogênio da ureia sérica,tromboflebite, exantema,  

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: funções renal e hepática, hemograma, frequência de movimento intestinal, sinais de anafilaxia 

Observações: 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Imipenem and cilastatin: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 29 de outubro de 2018 
2. Dynamed. Imipenem and cilastatin: EBSCO, 2018. Disponível em: 

http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess 

miligramasr03. Acesso em: 29 de outubro de 2018 

3. Up to Date. Imipenem and cilastatin: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 29 

de outubro de 2018 

4. TIENAM®. Imipenem e cilastatina. Responsável técnico Fernando C. Lemos - CRF - SP nº 16.243. Merck Sharp & Dohme Farmacêutica 

Ltda. 
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TIMOPTOL® 

Princípio ativo: Maleato de timolol 

Classe terapêutica: bloqueador beta - adrenérgico 

Apresentação: solução oftálmica 0,5% - 5 miligramas por mililitro (5 mililitros) 

Via e formas de administração: tópico oftálmico 

Posologia:  

 

Pediatria: 

 - Glaucoma (lactente, criança e adolescente): instilar uma gota duas vezes ao dia no(s) olho(s) afetado(s) 

ajustando posteriormente para a menor dose efetiva, máx.: uma gota por dose 

 

Adulto: 

 - Pressão intra - ocular elevada: instilar uma gota no(s) olho(s) afetado(s) duas vezes ao dia pela manhã e a 

noite, reduzindo a dose assim que resposta for adequada (uso de dois agentes bloqueadores betadrenérgicos não é 

recomendado) 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: irritação ocular, distúrbios visuais, descolamento da coroide após cirurgia de filtração, 

zumbido no ouvido, bradicardia, arritmia, hipotensão, síncope, bloqueio cardíaco, acidente vascular cerebral, 

isquemia cerebral, insuficiência cardíaca congestiva, palpitação, parada cardíaca, edema, claudicação, fenômeno de 

Raynaud, mãos e pés frios, broncoespasmo, insuficiência respiratória, cafeleia, astenia, fadiga, dispneia, reação de 

hipersensibilidade 

Interações medicamentosas: bloqueadores beta - 2 não seletivos, rivastigmina,  

 Monitorização: pressão intraocular, efeitos sistémicos do bloqueador beta 

Observações: 

- Após aberto, válido por 28 dias 

- Administrar outros medicamentos oftálmicos aplicados topicamente pelo menos 10 minutos antes do timolol 

- As lentes de contato não devem ser usadas durante a terapia 

- Lave as mãos antes de usar, segure o frasco entre o polegar e o dedo indicador, utilizando o dedo indicador da 

outra mão para puxar a pálpebra inferior para formar uma bolsa para o colírio e incline a cabeça para trás. Aplique 

uma leve pressão no saco lacrimal durante e imediatamente após a instilação (por aproximadamente um minuto) 

ou instruir o paciente a fechar suavemente a pálpebra após a administração, para diminuir a absorção sistêmica 

- Não permita que a ponta do recipiente toque no olho 

- Aguarde pelo menos 15 minutos após a instilação antes de inserir as lentes de contato gelatinosas.  

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. timolol: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 29 de outubro de 2018 
2. Dynamed. timolol: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 29 de outubro de 2018 

3. Up to Date. timolol: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 29 de outubro de 

2018 

4. TIMOPTOL®. timolol. Responsável técnico Kátia Esteves dos Santos CRF - SP nº 36.165. Mundipharma Brasil Prod. Médicos e 

Farmacêuticos Ltda. 
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TIORFAN® 

Princípio ativo: Racecadotrila 

Classe terapêutica: inibidor da encefalinase 

Apresentação: pó granulado - 10 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria: 

 

A tabela abaixo define a dose usual de acordo com o peso e a idade do paciente. Use o peso do paciente para 

calcular a dose. Caso não seja possível, use a idade do paciente 

 

Idade 3 - 9 meses 10 - 35 meses 

Peso ( kg) Menor que 9 kg 9 - 13 kg 

Dose 10 miligramas VIA ORAL a cada 8 horas 20 miligramas VIA ORAL a cada 8 horas 

Nº sachês por dose 1 x 10 miligramas a cada 8 horas 2 x 10 miligramas a cada 8 horas 

Idade 3 - 8 anos 9 - 14 anos 

Peso ( kg) 14 - 27 kg Maior que 27 kg 

Dose 30 miligramas VIA ORAL a cada 8 horas 60 miligramas VIA ORAL a cada 8 horas 

Nº sachês por dose 3 x 10 miligramas VIA ORAL a cada 8 horas 6 x 10 miligramas a cada 8 horas 

 

*o tratamento não deve ultrapassar 7 dias; dose máx.: 6 miligramas por kg 

 

Adulto: 

- Tratamento, diarria aguda: dose inicial 100 miligramas VIA ORAL, podendo repetir a cada 8 horas conforme 

necessário (1,5 miligrama por kg) por no máximo 7 dias 

Ajuste: utilizar com cautela em pacientes com insuficiência renal ou hepática conhecidas 

Reações adversas: não foram encontradas reações adversas significativas 
Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: evolução do quadro 

Observações: 

- TIORFAN® 10 miligramas é contraindicado para menores de 3 meses 

- O pó deve ser ingerido por via oral com água (dissolvendo pela agitação o conteúdo do sachê), misturado à 

pequena quantidade de alimento em uma colher ou colocado diretamente na boca do paciente. Pode ser 

administrado juntamente com o tratamento de reidratação oral ou parenteral em pacientes nos quais a 

desidratação tenha ocorrido ou seja suspeita 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Racecadotril: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 29 de outubro de 2018 
2. Dynamed. Racecadotril: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 

- 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 29 de outubro de 2018 

3. Up to Date. Racecadotril (acetorphan): Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 29 

de outubro de 2018 

4. TIORFAN®. Racecadotrila. Responsável técnico Andrea de Souza Caliari - CRF - ES n° 6973. LABORATÓRIOS BAGÓ DO BRASIL S.A. 
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TOBRADEX® 

Princípio ativo: Tobramicina e dexametasona 

Classe terapêutica: anti – infeccioso e glicocorticosteroide 

Apresentação:  
 TOBRADEX®: pomada oftálmica - 3 miligramas por grama e 1 miligrama por grama (3,5 gramas) 

 TOBRADEX®: suspensão oftálmica - 3 miligramas por mililitro e 1 miligrama por mililitro (5 mililitros) 

Via e formas de administração: tópico oftálmico 

Posologia: cada mililitro da suspensão oftálmica equivale a 30 gotas 

 

Pediatria maior que 2 anos e adulto: 

- Condições inflamatórias oculares:  

 

Suspensão oftálmica: instile 1 - 2 gotas no saco conjuntival do(s) olho(s) afetado(s) a cada 4 - 6 horas, podendo 

aumentar para 1 - 2 gotas a cada duas horas durante as primeiras 24 - 48 horas e, em seguida, reduzir para 

intervalos menos frequentes à medida que os sinais e sintomas melhorem 

 

Pomada oftálmica: aplicar aproximadamente 1,5cm da pomada no saco conjuntival até 3 - 4 vezes por dia. Não 

mais que 8 gramas devem ser prescritos inicialmente. A prescrição não deve ser repetida sem que o paciente 

seja novamente examinado pelo médico 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: irritação local 
Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 
Monitorização: pressão intra - ocular quando uso por mais que 10 dias e em pacientes com glaucoma, sinais e 

sintomas de infecção secundária. Reavaliar se os sinais e sintomas persistirem após 2 dias 

Observações: 

- POMADA OFTÁLMICA: conservar sob refrigeração (temperatura entre 2 - 8⁰C); após aberto ou se permanecer em 

temperatura ambiente (entre 15 - 30ºC), válido por 31 dias 

- SUSPENSÃO OFTÁLMICA: conservar a temperatura ambiente; após aberto, válido por 28 dias. AGITE ANTES DE 

USAR 

- As lentes de contato não devem ser usadas durante a terapia 

- Administrar outros medicamentos oftálmicos aplicados topicamente pelo menos 10 minutos antes do 

TOBRADEX® 

- Lave as mãos antes de usar, segure o frasco entre o polegar e o dedo indicador, utilizando o dedo indicador da 

outra mão para puxar a pálpebra inferior para formar uma bolsa para o colírio e incline a cabeça para trás. Aplique 

uma leve pressão no saco lacrimal durante e imediatamente após a instilação (por aproximadamente um minuto) 

ou instruir o paciente a fechar suavemente a pálpebra após a administração, para diminuir a absorção sistêmica 

- Não permita que a ponta do recipiente toque no olho 

- O uso de lentes de contato durante o tratamento não é recomendável 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Dynamed. Tobramycin and dexamethasone: EBSCO, 2018. Disponível em: 

http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess 

miligramasr03. Acesso em: 29 de outubro de 2018 

2. Up to Date. Tobramycin and dexamethasone: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso 

em: 29 de outubro de 2018 

3. TOBRADEX®. Tobramicina e dexametasona. Responsável técnico Tatiana Torres Pubill – CRF - SP N° 41.752. Mundipharma Brasil Prod. 

Médicos e Farmacêuticos Ltda. 
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TOBREX® 

Princípio ativo: Tobramicina  

Classe terapêutica: anti-infeccioso 

Apresentação:  
 TOBREX®: pomada oftálmica - 3 miligramas por grama (3,5 gramas) 
 TOBREX®: suspensão oftálmica - 3 miligramas por mililitro (5 mililitros) 

Via e formas de administração: tópico oftálmico 

Posologia: cada mililitro da suspensão oftálmica equivale a 30 gotas 

 

Pediatria maior que 2 anos e adulto: 

- Condições inflamatórias oculares:  

 

Suspensão oftálmica: instile 1 - 2 gotas no saco conjuntival do(s) olho(s) afetado(s) a cada 4 horas; quando 

infecções graves, instilar duas gotas a cada hora 

 

Pomada oftálmica: aplicar aproximadamente 1 cm da pomada no saco conjuntival 2 - 3 vezes por dia; quando 

infecções graves, administrar a cada 3 - 4 horas até mel hora 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: irritação local 
Interações medicamentosas:  
Monitorização: pressão intra - ocular quando uso maior que 10 dias e em pacientes com glaucoma, sinais e 

sintomas de infecção secundária, reavaliar se os sinais e sintomas persistirem além de 2 dias 

Observações: 

- POMADA OFTÁLMICA: conservar sob refrigeração (temperatura entre 2 - 8⁰C); após aberto ou se permanecer em 

temperatura ambiente (entre 15 - 30ºC), válido por 31 dias 

- SUSPENSÃO OFTÁLMICA: conservar a temperatura ambiente; após aberto, válido por 28 dias. AGITE ANTES DE 

USAR 

- As lentes de contato não devem ser usadas durante a terapia 

- Administrar outros medicamentos oftálmicos aplicados topicamente pelo menos 10 minutos antes do TOBREX® 

- Lave as mãos antes de usar, segure o frasco entre o polegar e o dedo indicador, utilizando o dedo indicador da 

outra mão para puxar a pálpebra inferior para formar uma bolsa para o colírio e incline a cabeça para trás, aplique 

uma leve pressão no saco lacrimal durante e imediatamente após a instilação (por aproximadamente um minuto) 

ou instruir o paciente a fechar suavemente a pálpebra após a administração, para diminuir a absorção sistêmica 

- Não permita que a ponta do recipiente toque no olho 

- O uso de lentes de contato durante o tratamento não é recomendável 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis; considerar risco benefício 

1. Micromedex. Tobramycin: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 29 de outubro de 2018 
2. Dynamed. Tobramycin: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 29 de outubro de 2018 

3. Up to Date. Tobramycin: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 29 de outubro 

de 2018 

4. TOBREX®. Tobramicina. Responsável técnico Tatiana Torres Pubill – CRF - SP N° 41.752. Mundipharma Brasil Prod. Médicos e 

Farmacêuticos Ltda. 

  



 

826 
 

TOFRANIL® 

Princípio ativo: Cloridrato de Imipramina 

Classe terapêutica: antidepressivo tricíclico 

Apresentação: drágeas - 25 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria: 

- Transtorno do déficit de atenção por hiperatividade (criança ≥6 anos e adolescente): dose inicial 1 miligrama por 

kg por dia VIA ORAL dose total fracionada 1 - 3 vezes ao dia, titulando conforme necessário; máx.: 4 miligramas 

por kg por dia ou 200 miligramas por dia. 

 

*Para doses maiores que 2 miligramas por kg por dia, monitorar as concentrações séricas (meta: ≤200ng por 

mililitro) 

 

- Depressão: não recomendado como primeira linha, podendo ser benéfico para pacientes com condições 

comórbidas (TDAH, enurese) 

 

Criança ≥8 anos: 1,5 miligrama por kg por dia VIA ORAL, em dose fracionada 2 - 3 vezes ao dia, titulando 

conforme necessário em incrementos de 1 miligrama por kg a cada 3 - 4 dias; máx.: 5 miligramas por kg por 

dia 

 

Adolescente: dose inicial de 25 - 50 miligramas por dia VIA ORAL, aumentando gradualmente conforme 

necessário. Dose máx.: 100 miligramas por dia dose única diária ou fracionada  

 

- Enurese (criança ≥6 anos e adolescente): dose inicial 10 - 25 miligramas VIA ORAL ao deitar; se a resposta 

inadequada ainda for observada após 1 semana de terapia, aumentar em 25 miligramas dose diária; máx.: 2,5 

miligramas por kg por dia ou 50 miligramas a noite, a que for menor, se udade for maior que 6 anos a menor que 

12 anos; e 75 miligramas por dia se ≥12 anos 

 

*Recomendações do inibidor da monoamiaoxidase (MAO): 

 

Alteração para ou de inibidor da MAO: aguardar 14 dias entre a interrupção do inibidor da MAO e o início da 

imipramina e vice-versa 

 

Quando uso com outros inibidores da MAO (linezolida ou azul de metileno ENDOVENOSO): não iniciar 

imipramina em pacientes que recebam linezolida ou azul de metileno ENDOVENOSO; considerar outras 

intervenções para a condição psiquiátrica. Se for necessário tratamento urgente, interrompa imediatamente a 

imipramina e administre linezolida ou azul de metileno. Monitorar a síndrome serotoninérgica por duas semanas 

ou até 24 horas após a última dose de linezolida ou azul de metileno (o que ocorrer primeiro) 

 

Adulto: 

- Transtorno depressivo maior: dose inicial 25 - 50 miligramas por dia VIA ORAL em dose fracionada ou como dose 

única ao deitar, podendo aumentar em 25 - 50 miligramas por dia em intervalos ≥1 semana, com base na resposta 
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e tolerabilidade até a dose usual de 100 - 300 miligramas por dia 

 

Pacientes ambulatoriais: dose inicial 75 miligramas por dia VIA ORAL, aumentando gradualmente com base na 

resposta e tolerabilidade até 200 miligramas por dia; dose de manutenção usual 50 - 150 miligramas por dia 

em dose fracionada ou como dose única ao deitar 

 

Pacientes internados: dose inicial 100 miligramas por dia VIA ORAL, aumentando gradualmente com base na 

resposta e tolerabilidade até 200 miligramas por dia; se não houver resposta após duas semanas, aumentar 

para 250 - 300 miligramas por dia em dose fracionada ou como dose única ao deitar 

 

- Bulimia nervosa (off-label): dose inicial 50 miligramas VIA ORAL ao deitar, aumentando gradualmente com base 

na resposta e tolerabilidade até 300 miligramas na hora de dormir 

 

- Dor neuropática (off-label): 50 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia ou em dose fracionada (duas vezes ao dia), 

aumentando gradualmente até 150 miligramas ao dia ou para uma dosagem suficiente para atingir uma 

concentração plasmática de imipramina mais desipramina de 113 - 170ng por mililitro (400 – 600 nmol por litro) 

 

- Transtorno do pânico (off-label): dose inicial 10 miligramas VIA ORAL por dia, aumentando gradualmente ao 

longo de 3 - 5 semanas para uma dose alvo de 100 - 300 miligramas por dia 

 

- Transtorno de estresse pós - traumático (off-label): dose inicial 50 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia, 

aumentando gradualmente para 200 - 300 miligramas uma vez ao dia para atingir os níveis sanguíneos na faixa 

terapêutica ( maior que 150 ng por mililitro) 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste; utilizar com cautela quando disfunção renal conhecida 

Reações adversas: aumento de peso, anorexia, inquietação, confusão, delírio, alucinações, ansiedade, agitação, 

mania, hipomania, distúrbios da libido, distúrbios do sono, desorientação, tremores, visão borrada, distúrbio de 

acomodação visual, diminuição do lacrimejamento, taquicardia sinusal, anormalidades no eletrocardiograma, 

rubores, hipotensão ortostática, boca seca, constipação, teste de função hepático anormal, hiperidrose, distúrbios 

da micção, fadiga 

Interações medicamentosas: bromoprida, metoclopramida, glicopirolato, ipratrópio, azul de metileno, inibidores 

da monoaminoxidase, linezolida, pimozida, citrato/cloreto de potássio, talidomida, tioridazina, ziprasidona 

Monitorização: frequência cardíaca, ECG, pressão arterial em posição supina e ortostática, enzimas hepáticas, 

função renal, hemograma, concentrações séricas, evolução do quadro, agravamento da depressão, da 

probabilidade de suicídio e dos comportamentos associados (especialmente no início da terapia ou quando as doses 

são aumentadas ou diminuídas), sinais e sintomas da síndrome serotoninérgica 

Observações: 

- Descontinuação da terapia: diminua gradualmente a dose para minimizar a incidência de sintomas de abstinência 

e permitir a detecção de sintomas recidivantes. As diretrizes da American Psychiatric Association e do National 

Institute for Health and Care Excellence sugerem a redução da dose de forma cautelosa, consideração da meia - 

vida do antidepressivo, o que pode levar semanas (antidepressivos com meia - vida mais curta precisam ser mais 

conservadores) 

- Pode administrar com alimentos para diminuir o desconforto gastrointestinal. Para o tratamento da enurese, 

administrar a dose 1 hora antes de dormir 

- Nos primeiros dias de uso há aumento do risco de pensamento e comportamento suicidas em criança, 
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adolescente e jovem adulto (18 - 24 anos) com diagnóstico de transtorno depressivo maior e outras desordens 

psiquiátricas 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Imipramine: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 29 de outubro de 2018 
2. Dynamed. Imipramine: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 29 de outubro de 2018 

3. Up to Date. Imipramine: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 29 de outubro 

de 2018 

4. TOFRANIL®. Imipramina. Responsável técnico Drª. Viviane L. Santiago Ferreira - CRF - ES nº 5139. Aspen Pharma Indústria 

Farmacêutica Ltda 
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TOPAMAX® 

Princípio ativo: Topiramato 

Classe terapêutica: anticonvulsivante 

Apresentação: comprimido revestido - 25 miligramas, 50 miligramas e 100 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  
 
Pediatria: 

- Anticonvulsivante, terapia adjunta:  

 

Criança e adolescente 2 - 16 anos: 

 

Convulsões parciais ou síndrome de Lennox - Gastaut (criança e adolescente 2 - 16 anos): dose inicial 1 - 3 

miligramas por kg por dia VIA ORAL ; máx.: 25 miligramas por dose administrada todas as noites durante uma 

semana, posteriormente aumentar em intervalos de 1 - 2 semanas de 1 - 3 miligramas por kg por dia em dose 

fracionada duas vezes ao diade acordo resposta clínica; dose de manutenção usual 5 - 9 miligramas por kg por 

dia em dose fracionada duas vezes ao dia 

 

Crises tônico - clônicas generalizadas primárias (criança e adolescente 2 - 16 anos): dose inicial 1 - 3 

miligramas por kg por dia VIA ORAL; máx.: 25 miligramas por dose administrada todas as noites durante uma 

semana, posteriormente aumentar durante 8 semanas de 1 - 3 miligramas por kg por dia em dose fracionada 

duas vezes ao dia até dose alvo de 6 miligramas por kg por dia, em dose fracionada duas vezes ao dia 

 

Adolescente ≥17 anos: 

 

Convulsões parciais ou síndrome de Lennox - Gastaut: dose inicial 25 - 50 miligramas por dia VIA ORAL 

administrada diariamente durante uma semana, posteriormente aumentar em intervalos semanais em 25 - 50 

miligramas por dia em dose fracionada duas vezes ao dia de acordo resposta; dose de manutenção usual 100 - 

200 miligramas duas vezes ao dia; máx.: 1600 miligramas por dia 

 

Crises tônico - clônicas generalizadas primárias: dose inicial 25 - 50 miligramas por dia VIA ORAL uma vez ao 

dia por uma semana, aumentando durante 8 semanas em 25 - 50 miligramas por dia em dose fracionada duas 

vezes ao dia de acordo resposta; dose de manutenção usual 200 miligramas duas vezes ao dia; máx.: 1600 

miligramas por dia 

 

 - Anticonvulsivante, monoterapia (crises parciais de início ou crises tônico - clônicas generalizadas primárias): 

 

Criança de 2 a menor que 10 anos: dose inicial 25 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia (a noite), aumentando se 

tolerado para 25 miligramas duas vezes ao dia na semana 2; então, aumentando em 25 - 50 miligramas por dia 

em intervalos semanais de 5 - 7 semanas até dosagem de manutenção diária - alvo: 

 

≤11 kg: 150 - 250 miligramas por dia em dose fracionada duas vezes ao dia 

12 - 22 kg: 200 - 300 miligramas por dia em dose fracionada duas vezes ao dia 

23 - 31 kg: 200 - 350 miligramas por dia em dose fracionada duas vezes ao dia 

32 - 38 kg: 250 - 350 miligramas por dia em dose fracionada duas vezes ao dia 
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Maior que 38 kg: 250 - 400 miligramas por dia em dose fracionada duas vezes ao dia 

 

Criança ≥10 anos e adolescente: dose inicial 25 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia, aumentando em 

intervalos semanais em 50 miligramas por dia até dose de 100 miligramas duas vezes ao dia por 4 semanas, então 

aumentar em intervalos semanais em 100 miligramas por dia até a dose máxima recomendada de 200 miligramas 

(dose francionada duas vezes ao dia) 

 

Adulto: 

- Epilepsia em monoterapia (convulsão de início parcial e convulsão tônico - clônica generalizada primária): dose 

inicial 25 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia, aumentando a dose diária em 50 miligramas por 4 semanas até 

100 miligramas duas vezes ao dia; depois disso  a dose diária pode ser incrementada em 100mg, semanalmente 

até alcance da dose recomendada de 200 miligramas duas vezes ao dia 

 

- Epilepsia, terapia adjuvante (convulsão de início parcial, convulsão tônico - clônica generalizada primária ou 

síndrome de Lennox - Gastaut): dose inicial 25 miligramas VIA ORAL 1 - 2 vezes ao dia por uma semana, 

aumentando semanalmente em 25 - 50 miligramas diariamente até a resposta adequada; dose de manutenção 

usual 100 - 200 miligramas duas vezes ao dia (crises parciais ou síndrome de Lennox - Gastaut) ou 200 miligramas 

duas vezes ao dia (crises tônico - clônicas generalizadas primárias). Doses maiores que 400 miligramas não 

demonstraram benefício adicional para o tratamento de crises parciais 

Ajuste renal:  

Pediatria: 

- TFG 10 - 50 mililitros por minuto por 1,73m²: 50% da 

dose 

 

- TFG menor que 10 mililitros por minuto por 1,73 m²: 

25% da dose 

 

- Hemodiálise por diálise peritoneal: 25% da dose; dose 

suplementar após a hemodiálise necessária 

 

- Terapia de substituição renal contínua: 50% da dose 

 

Adulto: 

- ClCr menor que 70 mililitros por minuto por 1,73 m²: 

reduza para 50% da dose normal e titule lentamente 

 

- Hemodiálise: 50 - 100 miligramas duas vezes ao dia, 

administrando uma dose suplementar (50 - 100 

miligramas) pós - diálise 

Ajuste hepático: ajustar cuidadosamente a dose, uma vez que as concentrações plasmáticas podem aumentar se 

a dose normal for utilizada 

Reações adversas: parestesia, fatiga, sonolência, tontura, falhas de memória, diminuição do bicarbonato sérico, 

hiperamonemia, perda de peso, dor abdominal, anorexia, disgeusia, náusea, diarreia, infecção do trato respiratório 

superior, febre 

Interações medicamentosas: álcool etílico, inibidores da anidrase carbônica, talidomida, flunitrazepam 
Monitorização: frequência, duração e gravidade dos episódios convulsivos ou enxaquecas, função renal, 

eletrólitos séricos incluindo bicarbonato sérico basal e periódico, sintomas de acidose metabólica, complicações de 

acidose crônica, temperatura corporal, concentração sérica de amônia em pacientes com letargia inexplicável, 

vômitos ou alterações do estado mental, pressão intra - ocular, sintomas do glaucoma secundário de ângulo 

fechado, sinais e sintomas de comportamento suicida 

Observações: 
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- Comprimidos partidos  têm um sabor amargo; os comprimidos podem ser esmagados, misturados com água e 

administrados imediatamente 

- Não interrompa abruptamente a terapia, descontinue gradualmente a dosagem para evitar reaparecimento dos 

sintomas, diminuindo em intervalos semanais de 50 - 100 miligramas diariamente, ao longo de 2 - 8 semanas para 

tratamento de convulsões 

- Risco potencial na gravidez (categoria D) 

- Uso criterioso durante a amamentação; observar sedação no paciente 

1. Micromedex. Topiramate: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 29 de outubro de 2018 
2. Dynamed. Topiramate: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 29 de outubro de 2018 

3. Up to Date. Topiramate: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 29 de outubro de 

2018 

4. TOPAMAX®. Topiramato. Responsável técnico Marcos R. Pereira CRF - SP n° 12.304. JANSSEN - CILAG FARMACÊUTICA LTDA. 
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TORADOL® 

Princípio ativo: Trometamol cetorolaco 

Classe terapêutica: analgésico não opióide, agente anti-inflamatório não-esteroidal, antipirético 

Apresentação: solução injetável - 30 miligramas por mililitro (1 mililitro) 

Via e formas de administração: ENDOVENOSO ou intramuscular 

Posologia: para reduzir o risco de efeitos cardiovasculares e gastrointestinais adversos, use a menor dose efetiva 

pelo menor período de tempo 

 

Neonatal:  

- Manejo da dor (aguda; moderada a grave), pós - operatório (neonatos a termo maior que 14 dias): 0,5 

miligrama por kg por dose ENDOVENOSO a cada 6 - 8 horas de pós - operatório e mantido por até 3 dias em geral 

 

Pediatria: 

- Tratamento da dor (aguda; moderada a grave): 

 

Lactente e criança menor que 2 anos: 0,5 miligrama por kg ENDOVENOSO a cada 6 - 8 horas, sem exceder 48 - 

72 horas de tratamento; tem sido usado no pós - operatório, principalmente após cirurgia cardíaca e abdominal 

 

Criança e adolescente 2 - 16 anos ou adolescente maior que 16 anos com peso menor que 50 kg: não exceda 

as doses de adultos 

 

INTRAMUSCULAR : 1 miligrama por kg em dose única; máx.: 30 miligramas por dose 

 

ENDOVENOSO : 0,5 miligrama por kg em dose única; máx.: 15 miligramas por dose ou dose única de 1 

miligrama por kg; máx.: 60 miligramas por dose 

 

Adolescente ≥17 anos com peso ≥50 kg: a duração máxima combinada de tratamento são de 5 dias. Não 

aumente dose ou frequência, conforme necessário suplemente com doses baixas de opióides, para a dor 

irruptiva 

 

INTRAMUSCULAR : 60 miligramas em dose única ou 30 miligramas a cada 6 horas; máx.: 120 

miligramas por dia 

 

ENDOVENOSO : 30 miligramas em dose única ou 30 miligramas a cada 6 horas; máx.: 120 miligramas 

por dia 

 

Adulto: 

- Manejo da dor (aguda; moderadamente grave) em pacientes ≥50 kg: a duração máxima combinada de 

tratamento são de 5 dias. Não aumente dose ou frequência, conforme necessário suplemente com doses baixas de 

opióides, para a dor irruptiva 

 

INTRAMUSCULAR : 60 miligramas em dose única ou 30 miligramas a cada 6 horas; alternativamente, 

recomenda-se uma dose inicial de 10 - 30 miligramas (como dose única) seguido a cada 4 - 6 horas conforme 
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necessário; máx.: 120 miligramas por dia 

 

ENDOVENOSO : 30 miligramas em dose única ou 30 miligramas a cada 6 horas; máx.: 120 miligramas por dia 

 

*Dosagem específica da população do paciente: 

 

Pacientes gravemente doentes (off-label): 30 miligramas ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR uma vez, seguidos de 

15 - 30 miligramas a cada 6 horas por até 5 dias; máx.: 120 miligramas por dia 

 

Pacientes perioperatórios (off-label): 10 - 30 miligramas ENDOVENOSO, seguida por uma infusão contínua de 2 - 5 

miligramas por hora por 24 horas; não exceder 24 horas 

 

Ajuste de dosagem para baixo peso corporal ( menor que 50 kg) e geriátricos≥65 anos de idade:  

 

Manejo da dor (aguda; moderadamente grave): a duração máxima combinada de tratamento são de 5 dias. 

Não aumente dose ou frequência, conforme necessário suplemente com doses baixas de opióides, para a dor 

irruptiva 

 

INTRAMUSCULAR : 30 miligramas em dose única ou 15 miligramas a cada 6 horas; máx.: 60 miligramas por 

dia; alternativamente, recomenda-se uma dose inicial de 10 miligramas em dose única e depois de 4 - 6 

horas, conforme necessário; máx.: 60 miligramas por dia 

 

ENDOVENOSO : 15 miligramas em dose única ou 15 miligramas a cada 6 horas; máx.: 60 miligramas por dia 

Ajuste renal:  

 
Pediatria: baseadas em doses de 0,25 - 1 miligrama 

por kg por dose ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR 

a cada 6 horas 

 

- TFG 10 - 29 mililitros por minuto por 1,73 m²: 

administrar 50% da dose 

 

- TFG menor que 10 mililitros por minuto por 1,73 

m²: administrar 25 - 50% da dose 

 

- Hemodiálise intermitente ou diálise peritoneal: 

evitar o uso 

 
Adulto:  

- Comprometimente renal: o uso é contra - indicado em 

pacientes com insuficiência renal avançada ou naqueles 

com risco de insuficiência renal devido à depleção de 

volume 

 

 INTRAMUSCULAR : 30 miligramas em dose única ou 

15 miligramas a cada 6 horas; máx.: 60 miligramas por 

dia 

 

 ENDOVENOSO : 15 miligramas em dose única ou 15 

miligramas a cada 6 horas; máx.: 60 miligramas por 

dia 

 

- Comprometimento avançado ou pacientes com risco de 

insuficiência renal devido à depleção de volume: uso é 

contra - indicado 

 

Recomendações alternativas: 
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- TFG maior que 50 mililitros por minuto por 1,73 m²: 15 - 

30 miligramas INTRAMUSCULAR ou ENDOVENOSO a cada 6 

horas 

 

- TFG 10 - 50 mililitros por minuto por 1,73 m²: evitar uso 

ou administrar 7,5 - 15 miligramas INTRAMUSCULAR ou 

ENDOVENOSO a cada 6 horas 

 

- TFG menor que 10 mililitros por minuto por 1,73 m², 

hemodiálise intermitente, hemodiálise peritoneal: evitar 

uso 

 

- Terapia de reposição renal contínua: 7,5 - 15 miligramas 

INTRAMUSCULAR ou ENDOVENOSO a cada 6 horas 

Tempo de administração: ENDOVENOSO direto, ENDOVENOSO infusão contínua (off-label) 

PEDIATRIA: ENDOVENOSO direto 1 - 5 minutos 

ADULTO: ENDOVENOSO direto (não diluído) maior que 15 segundos 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição: SG5%, SF0,9%, RL - 30 miligramas em 50 mililitros (0,6 

miligramas por mililitro) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  
(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  
(2 - 8ºC) 

Após reconstituição:  -   -  

 Após diluição: 48 horas  -  

Recomendações específicas para o 
preparo e armazenamento: 

- INTRAMUSCULAR : administre devagar e profundamente no 

músculo 

 

- Exposição prolongada a luz pode resultar na descoloração da 

solução e precipitação 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: azitromicina 

Reações adversas: cefaleia, efeitos gastrointestinal, dispepsia, náusea 
Interações medicamentosas: aspirina, anti-inflamatórios não esteroidais, uroquinase 
Monitorização: sinais de alívio da dor, ureia, creatinina sérica, enzimas hepáticas, hemograma, eletrólitos séricos, 

perda de sangue oculto, urinálise, débito urinário, sinais e sintomas de sangramento gastrointestinal 

Observações: 

- Medicamento incluso nos critérios de Beers, não recomendado quando ≥65 anos 

- Risco potencial na gravidez (categoria D) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Micromedex. Ketorolac: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 19 de dezembro de 2018 
2. Up to Date. Ketorolac: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 19 de dezembro de 

2018 

3. Dynamed. Ketorolac: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 19 de dezembro de 2018 

4. TORADOL®. Cetorolaco. Responsável técnico Dra. Marcia Weiss I. Campos – CRF - RJ nº 4499. Farmoquímica S/A 



 

835 
 

TRACRIUM® 

Princípio ativo: Besilato de atracúrio 

Classe terapêutica: bloqueador neuromuscular não despolarizante, relaxante muscular esquelético paralítico 

Apresentação: solução injetável - 10 miligramas por mililitro (2,5 mililitros e 5 mililitros) 

Via e formas de administração: ENDOVENOSO 

Posologia: dosagem depende do efeito desejado, sendo elas individualizadas devido à variabilidade interpaciente. 

A dosagem em pacientes obesos deve ser calculada usando o peso corporal ideal 

 

Neonatal: 

- Paralisia por relaxamento do músculo esquelético: dose inicial 0,25 - 0,4 miligrama por kg ENDOVENOSO 

diretoseguido por doses de manutenção de 0,25 miligrama por kg ENDOVENOSO direto, conforme necessário ou 

6,7 microgramas por kg por minuto ENDOVENOSO infusão contínua (0,4 miligrama por kg por hora) 

 

Pediatria: 

- Adjunto à anestesia cirúrgica (bloqueio neuromuscular): as doses de manutenção em lactente e criança podem 

necessitar de uma frequência ligeiramente superior em comparação com adultos 

 

Inicial: 

 

Lactente e criança menor que 2 anos: 0,3 - 0,4 miligrama por kg ENDOVENOSO direto seguido de doses 

adicionais de 0,3 - 0,4 miligrama por kg conforme necessário para manter o bloqueio neuromuscular 

 

Criança ≥2 anos e adolescente: 0,4 - 0,5 miligrama por kg ENDOVENOSO direto seguido por 0,08 - 0,1 

miligrama por kg 20 - 45 minutos após a dose inicial para manter o bloqueio neuromuscular; repetir a dose em 

intervalos de 15 - 25 minutos, conforme necessário 

 

Infusão de manutenção para relaxamento cirúrgico continuado durante procedimentos cirúrgicos prolongados: 

 

Lactente e criança menor que 2 anos: 6 - 14 microgramas por kg por minuto (0,4 - 0,8 miligrama por kg 

por hora) 

 

Criança ≥2 anos e adolescente: dose inicial 9 - 10 microgramas por kg por minuto (0,54 - 0,6 miligrama 

por kg por hora) quando sinais iniciais de recuperação da dose em bolus; o bloqueio é geralmente mantido por 

uma taxa de 5 - 9 microgramas por kg por minuto (0,3 - 0,54 miligrama por kg por hora) 

 

- Paralisia na UTI em pacientes adequadamente sedados selecionados (lactente, criança e adolescente): dose inicial 

0,3 - 0,6 miligrama por kg ENDOVENOSO direto, seguido por 5 - 28 microgramas por kg por minuto (0,3 - 1,7 

miligrama por kg por hora) ENDOVENOSO infusão contínua 

 

Adulto: 

- Paralisia na unidade de terapia intensiva (uso por até 48 horas em pacientes com síndrome do desconforto 

respiratório agudo precoce com PaO2 por FiO2 menor que 150, para facilitar a ventilação mecânica, ou por tremores 

de hipotermia terapêutica) (off-label): dose inicial 0,4 - 0,5 miligrama por kg ENDOVENOSO direto, seguido de 4 

- 20 microgramas por kg por minuto (0,24 - 1,2 miligrama por kg por hora) ENDOVENOSO infusão contínua 
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- Bloqueio neuromuscular para intubação endotraqueal, cirurgia ou ventilação mecânica (como adjuvante à 

anestesia geral): dose inicial 0,4 - 0,5 miligrama por kg ENDOVENOSO direto, seguido por 0,08 - 0,1 miligrama 

por kg administrados 20 - 45 minutos após a dose inicial para manter o bloqueio neuromuscular; repita a dose em 

intervalos de 15 - 25 minutos, conforme necessário 

 

*A dose inicial pode ser reduzida para 0,3 - 0,4 miligrama por kg quando doença cardiovascular significativa 

(aumento da incidência de hipotensão) ou história de risco elevado de libertação de histamina (por exemplo, 

reações anafilactoides graves ou asma) 

 

Dose inicial após a succinilcolina para intubação (anestesia balanceada): 0,3 - 0,4 miligrama por kg 

ENDOVENOSO direto 

 

Manutenção da infusão para relaxamento cirúrgico continuado durante procedimentos cirúrgicos prolongados: ao 

sinal inicial de recuperação da dose em bolus, 9 - 10 microgramas por kg por minuto (0,54 - 0,6 miligrama por 

kg por hora) ENDOVENOSO infusão contínua 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Tempo de administração: ENDOVENOSO direto (não diluído); ENDOVENOSO infusão contínua em BIC 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição: SF0,9%, SG5% - (C.: 0,2 miligrama por mililitro ou 0,5 

miligrama por mililitro) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  
(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  
(2 - 8ºC) 

Após reconstituição:  -   -  

 Após diluição: 24 horas 24 horas 

Recomendações específicas para o 
preparo e armazenamento: 

- Conservar sob refrigeração (2 - 8ºC) 

- Incompatível com Ringer lactato 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 
mesmo horário ou misturados: diazepam, propofol, tiopental 

Reações adversas: flushing (rubor) 
Interações medicamentosas:  
Monitorização: resposta de contração muscular à estimulação de nervos periféricos, frequência cardíaca, pressão 

arterial, estado de ventilação assistida 
Observações: 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso criterioso durante a amamentação; excreção para o leite materno improvável devido alto peso molecular e 

alta polaridade; baixa biodisponibilidade 

1. Micromedex. Atracurium: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 29 de outubro de 2018 
2. Dynamed. Atracurium: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 29 de outubro de 2018 

3. Up to Date. Atracurium: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 29 de outubro de 

2018 

4. TRACRIUM®. Atracúrio. Responsável técnico Viviane L. Santiago Ferreira CRF - ES nº 5139. Aspen Pharma Indústria Farmacêutica 

Ltda. 
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TRAMAL® 

Princípio ativo: Cloridrato de tramadol 

Classe terapêutica: analgésico opióide 

Apresentação:  

TRAMAL® RETARD: comprimido revestido de liberação prolongada - 100 miligramas 

TRAMAL®: cápsula - 50 miligramas 

TRAMAL® GOTAS: solução oral - 100 miligramas por mililitro (10 mililitros) 

TRAMAL® INJETÁVEL: solução injetável - 50 miligramas por mililitro (1 mililitro e 2 mililitros) 

Via e formas de administração:  

TRAMAL® RETARD, TRAMAL®, TRAMAL® GOTAS: oral 

TRAMAL® INJETÁVEL: ENDOVENOSO, intramuscular ou SUBCUTÂNEO  

Posologia: os opióides podem ser considerados um componente potencial de um plano de tratamento abrangente, 

multimodal e específico do paciente para a dor. As doses de tramadol devem ser tituladas de acordo a intensidade 

da dor e à sensibilidade do paciente, utilizando a menor dose efetiva pelo menor período de tempo; sendo ele 

utilizado para uma variedade de condições dolorosas moderadas a moderadamente graves com benefício para 

pacientes com dor mista nociceptiva e neuropática devido ao seu mecanismo de ação duplo 

 

Pediatria: 

- Dor moderada a grave (excluindo dor pós - operatória de amigdalectomia por adenoidectomia):  

 

Comprimido de libertação imediata: 

 

Criança e adolescente 4 a ≤16 anos: 1 - 2 miligramas por kg por dose VIA ORAL a cada 4 - 6 horas; 

máx.: 100 miligramas por dose e máx.: 8 miligramas por kg por dia ou 400 miligramas por dia, qual for 

menor 

 

Idade 

aproximada 

Peso 

corporal 

Número de gotas para dose única 

(1 - 2 miligramas por kg) 

1 ano 10 kg 4 - 8 

3 anos 15 kg 6 - 12 

6 anos 20 kg 8 - 16 

9 anos 30 kg 12 - 24 

11 anos 45 kg 18 - 36 

TRAMAL® GOTAS: contém 2,5 miligramas a cada gota 

 

Adolescente ≥17 anos: 50 - 100 miligramas VIA ORAL a cada 4 - 6 horas; máx.: 400 miligramas por dia. 

Para pacientes que não necessitam de início de efeito rápido, a tolerabilidade a efeitos adversos pode ser 

melhorada iniciando - se a terapia com 25 miligramas por dia, titulando – se em 25 miligramas a cada 3 

dias até atingir 25 miligramas quatro vezes ao dia, seguido por incrementos de 50 miligramas a cada três 

dias, conforme tolerado até atingir 50 miligramas quatro vezes ao dia 

 

Solução injetável (criança maior que 1 ano): 1 - 2 miligramas por kg ENDOVENOSO, INTRAMUSCULAR ou 

SUBCUTÂNEO dose única; dose diária máx.: 8 miligramas por kg ou 400 miligramas por dia, o que for menor 
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Formulações de liberação prolongada: para pacientes que necessitem de analgesia durante 24 horas por um 

período prolongado; adolescente ≥18 anos 

 

Pacientes sem uso atual do tramadol de liberação imediata: 100 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia, 

titulando a cada 5 dias; máx.: 300 miligramas por dia 

 

Pacientes em uso atual de tramadol de liberação imediata: calcule a dose total de 24 horas de tramadol de 

liberação imediata e inicie a dose diária de liberação prolongada total (dose arredondada para o próximo 

incremento de 100 miligramas mais baixo) uma vez ao dia, titulando conforme tolerado ao efeito desejado; 

máx.: 300 miligramas por dia 

 

Adulto: 

- Manejo da dor, moderada a grave; dor aguda: preparações de ação prolongada não são recomendadas para o 

tratamento da dor aguda em pacientes sem tratamento prévio com opióides 

 

Liberação imediata: dose inicial 50 miligramas VIA ORAL a cada 4 - 6 horas, conforme necessário (alguns 

especialistas sugerem que três doses por dia podem ser suficientes para pacientes com dor aguda 

moderada), podendo ser aumentada conforme a necessidade e tolerabilidade para 50 - 100 miligramas a 

cada 4 - 6 horas; máx.: 400 miligramas por dia 

 

Injetável (adolescente maior que 12 anos e adultos): 50 - 100 miligramas ENDOVENOSO, 

INTRAMUSCULAR ou SUBCUTÂNEO a cada 4 - 6 horas 

 

- Dor crônica (agente alternativo): opióides, incluindo o tramadol, devem ser considerados apenas em pacientes 

que experimentam melhora clinicamente significativa na dor e funcionalidade superando os riscos de segurança do 

paciente 

 

Pacientes sem tratamento prévio com opióide e sem uso atual da formulação de liberação imediata: 

 

Liberação imediata: considere restringir a dose inicial a menor que 300 miligramas de tramadol por dia (ou 

seja, menor que 50 miligramas de equivalentes diários de morfina), com dose inicial de 25 - 50 miligramas VIA 

ORAL a cada 6 horas, conforme necessário, titulando conforme a necessidade e tolerabilidade para 50 - 100 

miligramas a cada 4 - 6 horas; máx.: 400 miligramas por dia 

 

Liberação prolongada: é recomendado que o tratamento seja iniciado com uma preparação de liberação 

imediata para determinar mais precisamente a necessidade diária de opióides e diminuir o risco de sobredose e 

que os opiáceos de liberação prolongada sejam reservados para pacientes que fizeram uso de opióides de 

liberação imediata diariamente por tempo ≥1 semana e ainda apresentam dor intensa e contínua. 

 

Dose inicial 100 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia,titulando em incrementos de 100 miligramas por dia 

a cada 5 dias, conforme necessári; máx.: 300 miligramas por dia 

 

Pacientes atualmente em uso da formulação de liberação imediata por ≥ 1 semana: calcule a dose total de 
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liberação imediata de tramadol de 24 horas e inicie a dose diária total de liberação prolongada (dose arredondada 

para o próximo incremento de 100 miligramas mais baixo), titulando conforme necessário e tolerado até o efeito 

desejado; máx.: 300 miligramas por dia) 

 

*Em pacientes que experimentam dor aguda a despeito da terapia, considerar a adição de uma dose de resgate de 

liberação imediata (AINE ou opióide fraco de curta duração) 

Ajuste renal:  

Liberação imediata e solução injetável: 
 
- ClCr ≥30 mililitros por minuto: utilize com cuidado 

- ClCr menor que 30 mililitros por minuto: aumentar o intervalo de dosagem a cada 12 horas; máx.: 200 

miligramas por dia 

- Diálise (dialisável [7%]): aumentar o intervalo de dosagem a cada 12 horas; máx.: 200 miligramas por dia; 

administrandoa dose regular no dia da diálise 

 

Liberação prolongada: adolescente ≥18 anos e adultos 
 
- ClCr ≥30 mililitros por minuto: utilize com cuidado 

- ClCr menor que 30 mililitros por minuto: evite o uso 

 

Ajuste hepático: 

Liberação imediata e solução injetável: em pacientes com cirrose, a dose inicial recomendada é de 50 miligramas a 
cada 12 horas 
 
Liberação prolongada: adolescente ≥18 anos 
 
Comprometimento leve a moderado (Child - Pugh classe A e B): utilize com cuidado 

Comprometimento grave (Child - Pugh classe C): evite o uso 

Tempo de administração: ENDOVENOSO direto lento (não diluído) 1 mililitro por minuto (2 - 3 minutos); infusão 

ENDOVENOSA gota a gota (15 - 30 minutos) 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição: ENDOVENOSO infusão: SF0,9%, SG5% - (C.: 0,4 - 4 

miligramas por mililitro) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  
(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  
(2 - 8ºC) 

Após reconstituição:  -   -  

 Após diluição: 24 horas  -  

Recomendações específicas para o 
preparo e armazenamento: 

- TRAMAL® GOTAS: após aberto, é válido por 6 meses 

- TRAMAL® INJETÁVEL: após a abertura da ampola, qualquer 

solução não utilizada deve ser devidamente descartada 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: diclofenaco, indometacina, fenilbutazona, diazepam, flunitrazepam, midazolam e 

trinitrato de glicerol 

Reações adversas: tontura, vertigem, cefaleia, sonolência, constipação, náusea, vômito, xerostomia, dispepsia, 

fraqueza 

Interações medicamentosas: carbamazepina, azul de metileno, opióides, talidomida 
Monitorização: alívio da dor, frequência respiratória, pressão arterial e pulso, sinais de tolerância, sedação 

extrema, desmame, abuso ou ideação suicida, funções renal e hepática 
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Observações: 

- Descontinuação da terapêutica: a dose deve ser gradualmente reduzida, sendo que os cronogramas propostos 

variam de lento (10% de redução por semana) a rápido (25 - 50% de redução em poucos dias). Devem ser 

individualizados para minimizar a abstinência de opióides, considerando as metas e preocupações específicas do 

paciente, bem como a farmacocinética do opióide, sendo seu desmame gradual. Um desmame ainda mais lento 

pode ser apropriado em pacientes que receberam opióides por um longo período, particularmente no estágio final, 

enquanto o desmame mais rápidos podem ser apropriados em pacientes com eventos adversos graves; monitorar 

os sinais e sintomas de abstinência 

- Não recomendado em pacientes pediátricos menor que 12 anos de idade e todos os pacientes pediátricos 

submetidos à tonsilectomia ou adenoidectomia devido ao aumento do risco de problemas respiratórios (às vezes 

fatal). A respiração lenta ou difícil foi relatada em pacientes pediátricos menor que 18 anos de idade, sendo o risco 

aumentado em pacientes pediátricos obesos ou com condições como apneia obstrutiva do sono ou doença 

pulmonar grave, ou que são metabolizadores ultra - rápidos da droga 

- Seu uso pode acarretar em depressão respiratória grave, com risco de vida. Monitorar de perto, especialmente 

durante o início ou o aumento da dose 

- O uso concomitante de opióides com benzodiazepínicos ou outros depressores do sistema nervoso central, 

incluindo o álcool, pode resultar em sedação profunda, depressão respiratória, coma e morte. Reservar a prescrição 

concomitante para uso em pacientes quais as opções alternativas de tratamento são inadequadas 

- O uso prolongado de opióides durante a gravidez pode causar síndrome de abstinência neonatal no recém - 

nascido, o que pode ser fatal se não for reconhecido e tratado de acordo com protocolos desenvolvidos por 

especialistas em neonatologia. Se o uso de opióides for necessário por um período prolongado em uma gestante, 

aconselhe o paciente sobre o risco da síndrome e assegure - se de que o tratamento apropriado esteja disponível 

- O uso expõe pacientes e outros usuários aos riscos de dependência, abuso e uso indevido, potencialmente 

levando a overdose e morte. Avalie o risco de cada paciente antes de prescrever; monitorar todos os pacientes 

regularmente para o desenvolvimento desses comportamentos ou condições 

- A analgesia não - opióide deve ser maximizada, se apropriado, antes do início da analgesia com 

opióide,combinaçãode analgésicos de diferentes mecanismos de ação pode mel horar a eficácia e reduzir as doses 

ou a frequência necessária para cada agente 

- Medicamento incluso nos critérios de Beers, não recomendado quando ≥65 anos 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis; observar sedação no lactente 

1. Micromedex. Tramadol: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 30 de outubro de 2018 
2. Dynamed. Tramadol: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 30 de outubro de 2018 

3. Up to Date. Tramadol: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 30 de outubro de 

2018 

4. TRAMAL®. Tramadol. Responsável técnico Marcelo Mesquita – CRF - SP n˚ 31.885. Grünenthal do Brasil Farmacêutica Ltda. 
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TRANSAMIN® 

Princípio ativo: Ácido tranexâmico 

Classe terapêutica: antifibrinolítico, hemostático 

Apresentação:  

TRANSAMIN®: comprimido - 250 miligramas 

TRANSAMIN® INJETÁVEL - 50 miligramas por mililitro (5 mililitros) 

Via e formas de administração:  

TRANSAMIN®: oral 

TRANSAMIN® ENDOVENOSO 

Posologia:  

 
Neonatal: 

- Prevenção de sangramento associado à oxigenação por membrana extracorpóreadurante a cirurgia para correção 

de hérnia diafragmática congênita (a termo): dose de ataque 4 miligramas por kg ENDOVENOSO em dose única 

30 - 60 minutos antes do procedimento, seguido de 1 miligrama por kg por hora ENDOVENOSO infusão 

contínua por 24 horas 

 

- Prevenção do sangramento perioperatório associado à cirurgia cardíaca (neonatos a termo, idade gestacional 

maior que 36 semanas no momento do procedimento): dose de ataque 100 miligramas por kg ENDOVENOSO ao 

longo de 15 minutos, com 100 miligramas por kg no circuito doby - pass seguido de infusão 10 miligramas por 

kg por hora ENDOVENOSO infusão contínua 

 

Pediatria: 

- Menorragia (criança do sexo feminino ≥12 anos e adolescente): 1.300 miligramas VIA ORAL três vezes ao dia; 

máx.: 3.900 miligramas por dia por até cinco dias durante a menstruação mensal 

 

- Prevenção de sangramento associado à extração dentária em pacientes hemofílicos (em combinação com terapia 

de reposição) (lactente, criança e adolescente): 10 miligramas por kg ENDOVENOSO imediatamente antes 

doprocedimento, seguido por 10 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO 3 - 4 vezes ao dia por 2 - 8 dias 

 

- Prevenção de sangramento associado à cirurgia cardíaca (lactente, criança e adolescente ≤15 anos): 10 

miligramas por kg no circuito by - pass após a indução anestésica, durante a circulação extracorpórea e após 

reversão da heparina protamina em um total de três doses. Alternativamente em pacientes mais jovens ( menor 

que 2 anos ou 20 kg) com dose de ataque de 100 miligramas por kg ENDOVENOSO, seguida de 10 miligramas 

por kg por hora ENDOVENOSO infusão contínua (continuação até o transporte na UTI) e 100 miligramas por kg 

no circuito quando iniciado by - pass 

 

Adulto: 

- Hemorragia menstrual intensa cíclica: 1.300 miligramas VIA ORAL três vezes ao dia por até cinco dias durante a 

menstruação mensal 

 

- Hemorragia intracraniana associada a trombolíticos (plasminogênio - ativador, alteplase, reteplase ou 

tenecteplase) (off-label): 10 - 15 miligramas por kg ENDOVENOSO por 20 minutos (como alternativa ao 

crioprecipitado); verificar os níveis de fibrinogênio após a administração, se o fibrinogênio menor que 150 
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miligramas por decilitro, crioprecipitado é recomendado 

 

- Prevenção do sangramento perioperatório associado à cirurgia cardíaca (off-label): 50 miligramas por kg 

ENDOVENOSO administrados maior que 30 minutos após a indução da anestesia OU dose de ataque de 30 

miligramas por kg durante 30 minutos antes da incisão, seguida de 16 miligramas por kg por hora ENDOVENOSO 

infusão contínua até o fechamento do esterno, além da dose adicional de 2 miligramas por kg ao circuito de 

bypass cardiopulmonar OU dose de ataque de 10 miligramas por kg ENDOVENOSO durante 20 minutos antes da 

incisão, seguida de 2 miligramas por kg por hora ENDOVENOSO infusão contínua por 2 horas após a 

transferência para a UTI; adicionar uma dose de 50 miligramas no circuito da circulação extracorpórea de 2,5 

litros (infusão de manutenção ajustada para insuficiência renal) OU dose de ataque de 10 - 15 miligramas por kg 

ENDOVENOSO durante 10 - 15 minutos, seguida de 1 - 1,5 miligrama por kg por hora ENDOVENOSO infusão 

contínua e adição de 2 - 2,5 miligramas por kg no circuito de circulação extracorpórea 

 

- Prevenção de sangramento associado à extração dentária em pacientes hemofílicos (em combinação com terapia 

de reposição): 10 miligramas por kg ENDOVENOSO imediatamente antes do procedimento, seguido por 10 

miligramas por kg 3 - 4 vezes ao dia por 2 - 8 dias OU 25 miligramas por kg VIA ORAL dose única 2 horas antes 

do procedimento, seguido por 25 miligramas por kg 3 - 4 vezes ao dia por 6 - 8 dias 

 

- Trauma associado à hemorragia (off-label): dose de ataque 1.000 miligramas ENDOVENOSO em 10 minutos, 

seguido por 1.000 miligramas nos próximas 8 horas 

Ajuste renal: a depender da indicação e via de administração 

 
Oral: 

 
- Creatinina 1,4 - 2,8 miligramas por decilitro: 1.300 miligramas duas vezes ao dia por até cinco dias 

- Creatinina 2,9 - 5,7 miligramas por decilitro: 1.300 miligramas uma vez ao dia por até cinco dias 

- Creatinina maior que 5,7 miligramas por decilitro: 650 miligramas uma vez ao dia por até cinco dias 

 
ENDOVENOSO:  
 
Extração dentária em pacientes com hemofilia 
 
- Creatinina 1,36 - 2,83 miligramas por decilitro: dose de manutenção de 10 miligramas por kg por dose duas 

vezes ao dia 

- Creatinina 2,83 - 5,66 miligramas por decilitro: dose de manutenção de 10 miligramas por kg por dose uma vez 

ao dia 

- Creatinina maior que 5,66 miligramas por decilitro: dose de manutenção de 10 miligramas por kg por dose a cada 

48 horas ou 5 miligramas por kg por dose uma vez ao dia 

 
Cirurgia cardíaca: 
 
- Creatinina 1,6 - 3,3 miligramas por decilitro: reduzir a taxa de infusão para 1,5 miligrama por kg por hora 

(baseado na redução de 25% da dose de 2 miligramas por kg por hora) 

- Creatinina 3,3 - 6,6 miligramas por decilitro: reduzir a taxa de infusão para 1 miligrama por kg por hora (baseado 

na redução de 50% da dose de 2 miligramas por kg por hora) 

- Creatinina maior que 6,6 miligramas por decilitro: reduzir a taxa de infusão para 0,5 miligrama por kg por hora 

(baseado na redução de 75% da dose de 2 miligramas por kg por hora) 
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 Tempo de administração:  
- ENDOVENOSO direto (não diluído) não exceder 50 miligramas por minuto (1 mililitros por minuto) 

- Infusão ENDOVENOSO 5 - 30 minutos (máx.: 2,5 mililitros por minuto [C.:20 miligramas por mililitro] e 5 

mililitros por minuto [C.:10 miligramas por mililitro]) 

- ENDOVENOSO infusão contínua (máx.: 50 miligramas por minuto) 

Soluções e volumes compatíveis: 
Reconstituição: não se aplica 
 

Diluição: SG5%; SF0,9%; RL - (C.: 10 - 20 miligramas por mililitro) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  
(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  
(2 - 8ºC) 

Após reconstituição:  -   -  

 Após diluição: 4 horas 24 horas 

Recomendações específicas para o 
preparo e armazenamento: 

 - Não misture com sangue ou soluções contendo penicilina 

 - Não deve ser administrada em mesmo acesso que outros 

medicamentos 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: ampicilina, penicilina G potássio, penicilina G sódico, piperacilina - tazobactam 

Reações adversas: cefaleia, dor abdominal (oral), dor nas costas (oral), sinusite, hipotensão e bradicardia 

(infusão maior que 50 miligramas por minuto) 

Interações medicamentosas: complexo coagulante anti - inibidor (humano), derivados do estrogênio ou 

progesterona (contraceptivos) 

Monitorização: exame oftalmológico (acuidade visual, visão de cores, visão ocular e campos visuais) no início e 

em intervalos regulares durante o curso da terapia em pacientes em tratamento prolongado, sinais e sintomas de 

reações de hipersensibilidade, convulsões, eventos trombóticos e obstrução ureteral 

Observações: 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não foi evidenciado aumento de risco de efeitos adversos em lactentes 

cujas nutrizes receberam ácido tranexâmico (1,5 a 4 gramas por dia). Autores sugerem que ingestão do 

medicamento ocorra logo após a mamada, para minimizar a exposição ao lactente. Monitorar efeitos adversos no 

lactente 

1. Micromedex. Tranexamic acid: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 30 de outubro de 2018 
2. Up to Date. Tranexamic acid: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 30 de 

outubro de 2018 

3. TRANSAMIN®. Ácido tranexâmico. Responsável técnico Dra. Ana Luísa Coimbra de Almeida — CRF por RJ nº 13227. Zydus Nikkho 

Farmacêutica Ltda. 
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TRAVATAN® 

Princípio ativo: Travoprosta 

Classe terapêutica: antiglaucomatosos, prostaglandina oftálmica 

Apresentação: solução oftálmica estéril 0,004% - 0,04 miligrama por mililitro (2,5 mililitros) 

Via e formas de administração: tópica oftálmica 

Posologia: cada mililitro equivale a aproximadamente 38 gotas 

 

Adulto: 

- Hipertensão ocular e glaucoma: uma gota da solução no olho(s) afetado(s) uma vez ao dia à noite; máx.: uma 

gota por olho afetado 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: dor nos olhos, prurido ocular, olho seco, irritação ocular, hiperpigmentação da íris, 
desconforto ocular 

Interações medicamentosas:  

Monitorização: pressão intra - ocular 

Observações: 
- Após aberto, é válido por 60 dias 

- Aguardar 5 minutos para administrar qualquer outro medicamento oftalmológico 

- Remova as lentes de contato e aguarde 15 minutos até recolocá - las 

- Lave as mãos antes de usar, segure o frasco entre o polegar e o dedo indicador, utilizando o dedo indicador da 

outra mão para puxar a pálpebra inferior para formar uma bolsa para o colírio e incline a cabeça para trás. Aplique 

uma leve pressão no saco lacrimal durante e imediatamente após a instilação (por aproximadamente um minuto) 

ou instruir o paciente a fechar suavemente a pálpebra após a administração, para diminuir a absorção sistêmica 

 - Para evitar possível contaminação do frasco, mantenha a ponta do frasco longe do contato com qualquer 

superfície, inclusive a ocular 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Micromedex. Travoprost: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 30 de outubro de 2018 
2. Dynamed. Travoprost: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 30 de outubro de 2018 

3. Up to Date. Travoprost: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 30 de outubro de 

2018 

4. TRAVATAN®. Travoprosta. Responsável técnico Tatiana Torres Pubill – CRF - SP N° 41.752. Novartis Biociências S.A. 

  



 

845 
 

TRIANCIL® 

Princípio ativo: Triancinolona hexacetonida 

Classe terapêutica: glicocorticoide, anti – inflamatório, antiasmático 

Apresentação: suspensão injetável - 20 miligramas por mililitro (5 mililitros) 

Via e formas de administração: intra - articular 

Posologia: quando possível reduzir para a menor dose efetiva possível 

 

Pediatria e adulto: 

- Artrite juvenil idiopática ou outras condições reumáticas (criança e adolescente): quando articulações menores 2 

- 6 miligramas intra - articular e articulações maiores 10 - 20 miligramas intra - articular dose única a cada 3 - 

4 semanas 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Tempo de administração:  

Soluções e volumes 
compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição: lidocaína 1% ou 2% (que não contenha parabenos), água para 

injeção, SF0,9%, SG5% - na proporção de 1:1, 1:2 ou 1:4 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  
(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  
(2 - 8ºC) 

Após 
reconstituição: 

 -   -  

 Após diluição: 7 dias  -  

Recomendações específicas 
para o preparo e 
armazenamento: 

- A diluição deve ser determinada pela natureza da lesão, seu tamanho, 

a profundidade da injeção, o volume necessário e a localização da lesão 

- Não devem ser utilizados diluentes contendo conservantes como: 

metilparabeno, propilparabeno, fenol ou outros, uma vez que podem 

causar a floculação do esteroide 

- A aplicação intra - articular requer assepsia prévia do local com agente 

antisspético 

- Deve ser agitada suavemente para se obter uma suspensão 

homogênea antes da aplicação 

- Diluir antes da administração 

- Administre logo após a retirada do frasco para que não ocorra 

sedimentação na seringa 

- Utilize uma agulha de calibre ≥23 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 
mesmo horário ou misturados:  

Reações adversas: risco de eventos adversos de doses farmacológicas de glicocorticoides varia com a duração do 

tratamento, com a frequência de administração e com a dose administrada, é difícil estimar sua frequência. A 

injeção local de glicocorticoides reduz, mas não elimina o risco de efeitos sistêmicos 

Interações medicamentosas: desmopressina, tacrolimus (tópico) 

Monitorização: pressão intraocular (se terapia for maior do que 6 semanas), peso corporal, altura e crescimento 

(pediatria), supressão hipotálamo - pituitária - adrenal, pressão arterial, glicemia, potássio e cálcio sérico, 

hemograma, pesquisa de sangue oculto 

Observações: 

- Medicamento incluso nos critérios de Beers, não recomendado quando ≥65 anos 
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- TRIANCIL® é contraindicado em pacientes com tuberculose em atividade, ceratite herpética, micoses sistêmicas, 

infestação por Strongyloides stercoralis e psicose aguda 

- Risco potencial na gravidez (categoria D) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Triamcinolone: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 30 de outubro de 2018 
2. Dynamed. Triamcinolone: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - 

f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 30 de outubro de 2018 

3. Up to Date. Triamcinolone: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 30 de outubro 

de 2018 

4. TRIANCIL®. Triamcinolona. Responsável técnico Dra. Ana Luísa Coimbra de Almeida — CRF por RJ nº 13227. APSEN FARMACÊUTICA 

S/A 
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TRIDIL® 

Princípio ativo: Nitroglicerina 

Classe terapêutica: vasodilatador e antianginoso 

Apresentação: solução injetável - 5 miligramas por mililitro (5 mililitros e 10 mililitros) 

 Via e formas de administração: ENDOVENOSO 

Posologia:  

 

Neonatal: 

- Vasodilatação, no perioperativo de reparo em defeito cardíaco congênito: dose inicial 0,25 - 0,5 micrograma por 

kg por minuto ENDOVENOSO infusão contínua, titulando em 0,5 - 1 micrograma por kg por minuto a cada 3 

- 5 minutos; dose usual 1 - 3 micrograma por kg por minuto; máx.: 5 microgramas por kg por minuto 

 

Pediatria:  

- Insuficiência cardíaca, choque cardiogênico:  

 

Lactente e criança: dose inicial 0,25 - 0,5 micrograma por kg por minuto ENDOVENOSO infusão contínua, 

titulando em 1 micrograma por kg por minuto a cada 15 - 20 minutos conforme necessário; dose usual 1 - 5 

microgramas por kg por minuto; máx.: 10 microgramas por kg por minuto  

 

Adolescente: dose inicial 5 - 10 microgramas por kg por minuto ENDOVENOSO infusão contínua, titulando 

a cada 3 - 5 minutos conforme necessário; máx.: 200 microgramas por minuto 

 

Adulto:  

- Descompensação aguda da insuficiência cardíaca (off-label): dose inicial 10 - 20 microgramas por minuto 

ENDOVENOSO infusão contínua, titulando em 10 - 20 microgramas por minuto a cada 5 - 15 minutos; máx.: 

200 microgramas por minuto  

 

- Angina, doença arterial coronariana: 5 microgramas por minuto ENDOVENOSO infusão contínua, titulando 5 

microgramas por minuto a cada 3 - 5 minutos até 20 microgramas por minuto; se não ocorrer resposta clínica, 

pode - se aumentar 10 - 20 microgramas por minuto a cada 3 - 5 minutos; máx.: 400 microgramas por minuto 

*Se estiver armazenado em bolsa de PVC.: dose inicial 25 microgramas por minuto ENDOVENOSO infusão 

contínua, titulando de acordo resposta do paciente 

 

- Infarto agudo do miocárdio:10 - 20 microgramas por minuto ENDOVENOSO infusão contínua, titulando em 5 

- 10 microgramas por minuto em intervalos de 5 - 10 minutos conforme necessário de acordo com a resposta 

clínica e hemodinâmica 

 

- Hipertensão (grave ou de emergência): 5 - 100 microgramas por minuto ENDOVENOSO infusão contínua. 

Uma vez obtida diminuição parcial da pressão arterial reduza a dose 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Tempo de administração: ENDOVENOSO infusão contínua em BIC não exceder 200 microgramas por minuto 
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Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição:  

SF0,9%, SG5% - (C.: 32 - 400 microgramas por mililitro) 

RL – (C.: 200-400 microgramas por mililitro) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  
(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  
(2 - 8ºC) 

Após 
reconstituição: 

 -   -  

 Após diluição: 48 horas  -  

Recomendações específicas para 
o preparo e armazenamento: 

- DILUIR E ARMAZENAR APENAS EM RECIPIENTES DE VIDRO, cerca 

de 40 - 80% da quantidade total de nitroglicerina em uma solução 

diluída pode ser absorvida pelo tubo de PVC 

- Utilizar equipo PVC free 

- Evitar filtros, pois absorvem nitroglicerina 

- Não deve ser misturados com outros fármacos 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: alteplase, lansoprazol, levofloxacino, hidralazina, fenitoína 

Reações adversas: hipotensão, síncope, edema periférico, tontura, parestesia,  
Interações medicamentosas: derivados da ergotamina, inibidores da fosfodiesterase - 5,  

Monitorização: pressão arterial, frequência cardíaca, pressão capilar pulmonar 

Observações: 

- Medicamento incluso nos critérios de Beers, não recomendado quando ≥65 anos 

- Tolerência aos efeitos hemodinâmico e antiaginoso podem se desenvolver entre 24 - 48 horas de uso contínuo; 

para evitar tolerância, recomenda-se interrupção da vazão de 10 - 12 horas por dia 

- Quando utilizado por tempo prolongado, no momento da suspensão realizar desmame gradual para evitar reação 

de rebote 

- Alguns pacientes com pressões de enchimento ventricular esquerdo oupressão de oclusão capilar pulmonar nor 

mais ou diminuídas podem ser extremamente sensíveis aos efeitos da nitroglicerina, ocorrendo a possibilidade de 

responderem às dosagems baixas, como 5 microgramas por minuto 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; recomenda-se cautela quando utilizada por período prolongado e em 

doses elevadas; risco teórico de metemoglobinemia em lactentes 

1. Micromedex. Nitroglycerin: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 31 de outubro de 2018 
2. Dynamed. Nitroglycerin: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 

- 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 31 de outubro de 2018 

3. Up to Date. Nitroglycerin: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 31 de outubro 

de 2018 

4. TRIDIL®. Triamcinolona. Responsável técnico José Carlos Módolo - CRF - SP N.º 10.446. Cristália Prod. Quím. Farm. Ltda. 
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TRILEPTAL® 

Princípio ativo: Oxcarbazepina 

Classe terapêutica: anticonvulsivante 

Apresentação:  
TRILEPTAL®: comprimido revestido - 300 miligramas 

TRILEPTAL® SUSPENSÃO: suspensão oral 6% - 60 miligramas por mililitro (100 mililitros) 

Via e formas de administração: oral 

Posologia: as preparações de libertação imediata (suspensão oral e comprimidos) são intercambiáveis  

 

Pediatria: 

- Convulsões parciais em monoterapia:  

 

Criança ≥4 anos e adolescente ≤16 anos: 

 

Início com monoterapia em pacientes que não recebem medicamentos antiepilépticos concomitantes: dose 

inicial 8 - 10 miligramas por kg ao dia VIA ORAL em dose fracionada duas vezes ao dia, titulando a dose a cada 

três dias em 5 miligramas por kg por dia até atingir a dose de manutenção recomandada 

 

Dose de manutenção: 

 

20 a menor que 25 kg: 600 - 900 miligramas VIA ORAL em dose fracionada duas vezes ao dia 

25 a menor que 35 kg: 900 - 1.200 miligramas VIA ORAL em dose fracionada duas vezes ao dia 

35 a menor que 45 kg: 900 - 1.500 miligramas VIA ORAL em dose fracionada duas vezes ao dia 

45 a menor que 50 kg: 1.200 - 1.500 miligramas VIA ORAL em dose fracionada duas vezes ao dia 

50 a menor que 60 kg: 1.200 - 1.800 miligramas VIA ORAL em dose fracionada duas vezes ao dia 

60 a menor que 70 kg: 1.200 - 2.100 miligramas VIA ORAL em dose fracionada duas vezes ao dia 

≥70 kg: 1.500 - 2.100 miligramas por dia VIA ORAL em dose fracionada duas vezes ao dia 

 

Conversão de outros antiepilépticos para monoterapia: dose inicial 8 - 10 miligramas por kg por dia VIA ORAL 

dose total fracionada duas vezes ao dia, titulando em 10 miligramas por kg por dia em intervalos semanais até 

dose de manutenção recomendada. Reduzir simultaneamente a dose do(s) medicamento(s) antiepiléptico(s) 

concomitante(s) até suspensão completa em 3 - 6 semanas 

 

Adolescente ≥17 anos: 

 

Início com monoterapia empacientes que não recebem medicamentos antiepilépticos concomitantes: dose 

inicial de 300 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia, titulando em 300 miligramas por dia a cada três dias até 

dose de manutenção de 1.200 miligramas por dia dose total fracionada duas vezes ao dia 

 

Conversão de outros antiepilépticos para monoterapia: dose inicial 300 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia, 

titulando em 600 miligramas por dia em intervalos semanais até atingir a dose de manutenção de 2.400 

miligramas por dia em dose fracionada duas vezes ao dia. Reduzir simultaneamente a dose do(s) 

medicamento(s) antiepiléptico(s) concomitante(s) até suspensão completa em 3 - 6 semanas 
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- Convulsões parciais, terapia adjuvante: Oral: 

 

Criança 2 - 4 anos: 

 

Menor que 20 kg: dose inicial 8 - 10 miligramas por kg por dia VIA ORAL; dose total fracionada duas vezes ao 

dia; podendo considerar uma dose maior de 16 - 20 miligramas por kg por dia devido ao aumento da 

depuração nessa idade; titulando a dose lentamente ao longo de 2 - 4 semanas; máx.: 60 miligramas por kg 

por dia 

 

≥20 kg: dose inicial 8 - 10 miligramas por kg por dia (máx.: 600 miligramas por dia) VIA ORAL; em dose 

fracionada duas vezes ao dia,titulando a dose lentamente ao longo de 2 - 4 semanas; máx.: 60 miligramas por 

kg por dia 

 

Criança ≥4 anos e adolescente ≤16 anos: dose inicial 8 - 10 miligramas por kg por dia (máx.: 600 miligramas por 

dia) VIA ORAL em dose fracionada duas vezes ao dia, titulando a dose lentamente ao longo de 2 semanas para a 

dose alvo de manutenção, por peso 

 

Dose de manutenção: 

 

20 - 29 kg: 900 miligramas por dia VIA ORAL em dose fracionada duas vezes ao dia 

29,1 - 39 kg: 1.200 miligramas por dia VIA ORAL em dose fracionada duas vezes ao dia 

Maior que 39 kg: 1.800 miligramas por dia VIA ORAL em dose fracionada duas vezes ao dia 

 

Adolescente ≥17 anos: dose inicial 300 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia, titulando em incrementos ≤600 

miligramas por dia em intervalos semanais até atingir a dose de manutenção de 1.200 miligramas por dia dose 

total fracionada duas vezes ao dia 

 

- Ajuste posológico quando uso concomitente de indutores fortes da CYP3A4 ou glucuronosiltransferase 

(rifampicina, carbamazepina, fenitoína, fenobarbital) (criança ≥2 anos e adolescente): durante a titulação da 

oxcarbazepina, monitorizar as concentrações séricas do metabolito 10 - mono - hidroxi (ativo) 

 

Adulto: 

- Terapêutica adjuvante, crises parciais (epilepsia): dose inicial de 600 miligramas VIA ORAL; dose total fracionada 

duas vezes ao dia, titulando em até 600 miligramas por dia em intervalos semanais; máx.: 1.200 miligramas por 

dia, em dose fracionada duas vezes ao dia 

 

- Conversão de outros antiepilépticos para monoterapia, crises parciais (epilepsia):dose inicial 300 miligramas VIA 

ORAL duas vezes ao dia, titulando em 600 miligramas por dia em intervalos semanais até atingir a dose de 

manutenção de 2.400 miligramas por dia (dose total fracionada duas vezes ao dia). Reduzir simultaneamente a 

dose do(s) medicamento(s) antiepiléptico(s) concomitante(s) até suspensão complet em 3 - 6 semanas 

 

- Início com monoterapia empacientes que não recebem medicamentos antiepilépticos concomitantes, crises 

parciais (epilepsia): dose inicial 300 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia, titulando em 300 miligramas por dia 

a cada três dias até dose de manutenção de 1.200 miligramas por dia; dose total fracionada duas vezes ao dia 
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- Dor neuropática (off-label): dose inicial 300 miligramas por dia VIA ORAL, aumentando após 3 dias para 300 

miligramas duas vezes ao dia. E em seguida ajustar a dose base na resposta clínica e tolerabilidade adicionando 

300 miligramas a cada 5 dias até uma dose máxima de 900 miligramas duas vezes ao dia 

Ajuste renal: ClCr menor que 30 mililitros por minuto: a terapia deve ser iniciada com dose inicial mais baixa 

(metade da dose inicial usual) e titulada lentamente para alcançar a resposta clínica desejada 

Reações adversas: tontura, sonolência, cefaleia, ataxia, marcha anormal, fatiga, vertigem, vômito, náusea, dor 

abdominal, tremores, diplopia, nistagmo, distúrbios visuais 

Interações medicamentosas: dolutegravir, sofosbuvir, carbamazepina, simeprevir, sofosbuvir 
Monitorização: frequência, duração e gravidade das crises convulsivas, sintomas de depressão do sistema 

nervoso central (tontura, dor de cabeça, sonolência),hemograma, sódio sérico durante os primeiros três meses de 

terapia (especialmente quandouso concomitante de outros medicamentos que podem causar hiponatremia ou 

pacientes com sintomas de hiponatremia), função tireoidiana, reações de hipersensibilidade, sinais de 

comportamento suicida, níveis séricos de drogas antiepilépticas concomitantes durante a titulação 

Observações: 

- SUSPENSÃO:  

1) Antes de usar pela primeira vez, insira firmemente o adaptador de plástico fornecido pelo fabricante no 

gargalo da garrafa; cubra o adaptador com tampa resistente quando não estiver em uso 

2)Agitar bem a suspensão (durante pelo menos 10 segundos) antes de usar; usar seringa oral fornecida pelo 

fabricante para retirar a dose apropriada 

*A dose pode ser administrada diretamente da seringa ou misturada em uma pequena quantidade de água 

imediatamente antes do uso 

3) Após o uso, lavar a seringa oral com água morna e deixar secar completamente 

4)Descartar qualquer porção não utilizada 7 semanas após a primeira abertura do frasco 

- Medicamento incluso nos critérios de Beers, não recomendado quando ≥65 anos 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; único estudo não evidenciou efeitos adversos nos lactentes. Pico de 

concentração no plasma materno após 4 horas de uso 

1. Micromedex. Oxcarbazepine: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 31 de outubro de 2018 
2. Dynamed. Oxcarbazepine: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - 

f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 31 de outubro de 2018 

3. Up to Date. Oxcarbazepine: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 31 de 

outubro de 2018 

4. TRILEPTAL®. Oxcarbazepina. Responsável técnico Flavia Regina Pegorer – CRF - SP 18.150. Novartis Biociências S.A. 
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TROFODERMIN® 

Princípio ativo: Acetato de clostebol e sulfato de neomicina 

Classe terapêutica: esteroide, anti – infeccioso e ceratolíticos 

Apresentação:  
TROFODERMIN® VAGINAL: creme vaginal - 5 miligramas por grama e 5 miligramas por grama (45 gramas) mais 8 

aplicadores 

TROFODERMIN® DERMATOLÓGICO: creme demartológico - 5 miligramas por grama e 5 miligramas por grama (30 

gramas) 

Via e formas de administração:  
TROFODERMIN® VAGINAL: tópica genicológica 

TROFODERMIN® DERMATOLÓGICO: tópica dermatológica 

Posologia:  

 

Adulto: 

 - Tratamento tópico vaginal  de cervicites erosivas, após cauterização do colo do útero, vaginites e cervicites pós-

operatórias, vaginite ulcerativa, vaginites e cervicites pós-aplicação de rádio, colpoperineorrafias,  vaginites e 

cervicites pós-parto,e episiorrafias de cervicites erosivas (TROFODERMIN® VAGINAL): aplicar um aplicador cheio 

de creme, 1 - 2 vezes ao dia 

 

- Erosões, lesões ulcerativas cutâneas (úlceras de varizes, escaras de decúbito, úlceras traumáticas), intertrigo, 

fissuras dos seios, mastectomia com dificuldade de cicatrização, fissuras anais, queimaduras, feridas infectadas, 

cicatrização demorada, radiodermatites (TROFODERMIN® DERMATOLÓGICO): aplicar uma fina camada de creme, 

1 - 2 vezes ao dia, sobre a parte lesionada, após a limpeza da mesma 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: não foram encontradas reações adversas significativas 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: evolução do quadro 

Observações: 
- MODO DE USO, CREME GINECOLÓGICO: 

1) Retire a tampa 

2) Fure o lacre da bisnaga com o fundo da tampa 

3) Retire o aplicador do invólucro e atarraxe - o firmemente no bico da bisnaga aberta 

4) Segure com firmeza a bisnaga e o aplicador encaixado e aperte a bisnaga suavemente até que o 

êmbolus chegue ao topo. Retire o aplicador da bisnaga 

5) Aplicação: introduza cuidadosamente o aplicador carregado de creme na vagina, o mais profundo 

possível, preferencialmente na posição horizontal (deitada) com as pernas dobradas e empurre o êmbolus 

até esvaziar o aplicador 

- Risco potencial na gravidez (categoria D) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. TROFODERMIN®. Acetato de clostebol e sulfato de neomicina. Responsável técnico Edina S. M. Nakamura – CRF - SP nº 9258. Wyeth 

Indústria Farmacêutica Ltda. 
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TROMAXIL® 

Princípio ativo: Eritromicina 

Classe terapêutica: macrolídeo, anti-infeccioso 

Apresentação: pó liofilizado para solução injetável - 1.000 miligramas 

Via e formas de administração: ENDOVENOSO 
Posologia:  

 

Neonatal: 

 - Dosagem geral: 

 

Menor que 1 kg: 

 

≤14 dias: 10 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 12 horas 

15 - 28 dias: 10 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 8 horas 

 

1 - 2 kg: 

 

≤7 dias: 10 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 12 horas 

8 - 28 dias: 10 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 8 horas 

 

Maior que 2 kg: 

 

≤7 dias: 10 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 12 horas 

8 - 28 dias: 10 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 8 horas 

 

Pediatria:  

- Dosagem geral, infecção suscetível (lactente, criança e adolescente): 15 - 20 miligramas por kg por dia 

ENDOVENOSO dose total fracionada a cada 6 horas; máx.: 4.000 miligramas por dia 

 

- Pneumonia adquirida na comunidade (lactente maior que 3 meses, criança e adolescente), infecção atípica 

moderada a grave: 5 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 6 horas; máx.: 4.000 miligramas por dia 

 

Adulto:  

- Dosagem geral: 15 - 20 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO dose diária fracionada a cada 6 horas ou 500 

miligramas a 1 grama a cada 6 horas; máx.: 4 gramas por dia 

 

- Gastroparesia (off-label): 3 miligramas por kg ENDOVENOSO administrada durante 45 minutos a cada 8 horas 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste ou dose adicional 

Tempo de administração: infusão ENDOVENOSA em tempo maior que 60 minutos (intervalos não superiores a 6 

horas) 

* Quando indicado para gastroparesia, infudir em  45 minutos 
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Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: água para injeção - 20 mililitros (C.: 50 miligramas 

por mililitro) 

 

Diluição: SF0,9% - 1.000 miligramas por 20 mililitros em 230 

mililitros (C.: 4 miligramas por mililitro) ou 1.000 miligramas por 20 

mililitros em 480 mililitros (C.: 2 miligramas por mililitro) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  
(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  
(2 - 8ºC) 

Após reconstituição:  -   -  

 Após diluição:  -   -  

Recomendações específicas para o 
preparo e armazenamento: 

- Para resconstituição não use diluentes contendo conservantes 

ou sais inorgânicos 

- Utilizar imediatamente após a reconstituição 

- Também pode diluir solução reconstituída com SG5%, SG5% 

em RL ou SG5% em SF0,9%, desde que sejam tamponados pela 

adição de 1 mililitro de bicarbonato de sódio 4% por 100 

mililitros de solução 

- Não administrar ENDOVENOSO direto 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: ceftazidima, fluconazol, furosemida, heparina, linezolida, metoclopramida, 

vitamina complexo B e C 

Reações adversas: irritação local, uricária, reação de hipersensibilidade (doses ENDOVENOSAs muito rápidas 

podem causar dores nas veias, o que pode levar a flebite ou reações circulatórias) 

Interações medicamentosas: domperidona, fluconazol, ivabradina, agente com alto risco de prolongamento do 

intervalo QT, sinvastatina 
Monitorização: funções hepática e renal, frequência intestinal, pressão arterial, frequência cardíaca, hemograma, 

perda auditiva 

Observações: 

- Risco potencial na gravidez (categoria D) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Erythromycin: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 31 de outubro de 2018 
2. Dynamed. Erythromycin: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 

- 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 31 de outubro de 2018 

3. Up to Date. Erythromycin: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 31 de outubro 

de 2018 

4. TROMAXIL®. Eritromicina. Responsável técnico Raisa Ogawa Cavalcanti CRF - SP 67.679. Opem Representação Importadora 

Exportadora e Distribuidora Ltda. 
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TRUSOPT® 

Princípio ativo: Cloridrato de dorzolamida 

Classe terapêutica: inibidor da anidrase carbônica 

Apresentação: solução oftálmica 2% - 20 miligramas por mililitro (5 mililitros) 

Via e formas de administração: tópico oftálmico 

Posologia:  
 
Neonatal: 

- Redução da pressão intra - ocular (idade gestacional ≥36 semanas e idade pós - natal ≥7 dias): uma gota no 

o(s) olho(s) afetado(s) três vezes ao dia 

 

Pediatria: 

- Redução da pressão intra - ocular (lactente, criança e adolescente): uma gota no(s) olho(s) afetado(s) três vezes 

ao dia 

 

Adulto: 

- Pressão intra - ocular elevada: instile uma gota no(s) olho(s) afetado(s) três vezes ao dia 

Ajuste renal: uso não recomendado quando ClCr menor que 30 mililitros por minuto 

Reações adversas: cefaleia, queimação e ardência local, náusea, paladar amargo, ceratite pontilhada superficial, 
lacrimejamento, conjuntivite, inflamação palpebral, visão turva 
Interações medicamentosas: inibidores da anidrase carbônica 

Monitorização: exames oftalmológicos periódicos, pressão intra - ocular 

Observações: 

- Após aberto, válido por 28 dias 

- Lave as mãos antes de usar 

- Desenrosque a tampa girando na direção das setas na parte superior da tampa, puxe a pálpebra inferior 

levemente para baixo para formar uma bolsa para o colírio e incline a cabeça para trás. Administrea dose e em 

seguida aplique uma leve pressão no saco lacrimal imediatamente após a instilação (por aproximadamente 1 

minuto) ou instrua o paciente a fechar gentilmente a pálpebra para diminuir a absorção sistêmica de gotas 

oftálmicas 

- Evite o contato da ponta do recipiente com superfícies, pele ou olho 

- Retire as lentes de contato antes da administração e espere pelo menos 15 minutos após a instilação antes de 

reinserir as lentes de contato gelatinosas. Se mais de um medicamento oftálmico tópico estiver sendo usado, dê 

um intervalo de no mínimo 5 minutos entre as administrações 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Micromedex. Dorzolamide: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 31 de outubro de 2018 
2. Dynamed. Dorzolamide: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 

- 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 31 de outubro de 2018 

3. Up to Date. Dorzolamide: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 31 de outubro 

de 2018 

4. TRUSOPT®. Dorzolamida. Responsável técnico Kátia Esteves dos Santos - CRF - SP nº 36.165. Mundipharma Brasil Produtos Médicos e 

Farmacêuticos Ltda. 
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TYGACIL® 

Princípio ativo: Tigeciclina 

Classe terapêutica: glicilciclina por anti-infeccioso 

Apresentação: pó liofilizado para solução injetável - 50 miligramas 

Via e formas de administração: ENDOVENOSO 

Posologia: deve ser reservada para situações em que não exista uma terapia alternativa eficaz 
 
Pediatria: evitar uso em pacientes pediátricos menor que 8 anos devido a efeitos adversos no desenvolvimento 

dos dentes, a menos que não hajam alternativas disponíveis 

 

- Dosagem geral, infeção suscetível: duração da terapia dependente da gravidade, local da infecção, estado clínico 

e resposta à terapia 

 

Lactente e criança menor que 8 anos: dose de ataque 1,5 - 3 miligramas por kg ENDOVENOSO uma vez, 

seguido por dose de manutenção 1 - 2 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 12 horas; máx.: 50 

miligramas por dose (se optar pela não administração da dose de ataque, utilizar dose de manutenção de 2 

miligramas por kg a cada 12 horas) 

 

Criança com idade ≥8 anos e adolescente:  

 

8 - 11 anos: 1,2 - 2 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 12 horas; máx.: 50 miligramas por 

dose 

≥12 anos: 50 miligramas ENDOVENOSO a cada 12 horas 

 

Adulto:  

- Pneumonia adquirida na comunidade: dose inicial 100 miligramas ENDOVENOSO em dose única, seguido pela 

dose de manutenção 50 miligramas a cada 12 horas por 7 - 14 dias 

 

- Infecções intra - abdominais complicadas: dose inicial 100 miligramas ENDOVENOSO em dose única, seguida pela 

dose de manutenção 50 miligramas ENDOVENOSO a cada 12 horas por 5 - 14 dias 

 

- Infecções da estrutura da pele, complicadas: dose inicial 100 miligramas ENDOVENOSO dose única, seguido por 

dose de manutenção 50 miligramas ENDOVENOSO a cada 12 horas por 5 - 14 dias 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste ou dose suplementar 

Tempo de administração: infusão ENDOVENOSA em 30 - 60 minutos 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: SF0,9%, SG5%, RL - 5,3 mililitros (C.: 10 miligramas por 
mililitro) 

 
Diluição: SF0,9%, SG5%, RL - 100 mililitros(C.: 0,1 - 1 miligrama por 

mililitro) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  
(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  
(2 - 8ºC) 

Após 
reconstituição: 

6 horas  -  

 Após diluição: 24 horas 
48 horas (SF0,9%, 

SG5%) 

Recomendações específicas para 
o preparo e armazenamento: 

 - Preferenciar via exclusiva, mas se a mesma via ENDOVENOSA for 

usada para infusão seqüencial de vários medicamentos, lavar antes e 

após a infusão de tigeciclina SF0,9%, SG5% ou Ringer com lactato 
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 - No momento da reconstituição agite suavemente até o 

medicamento se dissolver adquirindo cor amarela a laranja 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: anfotericina B complexo lipídico, anfotericina B, clorpromazina, diazepam, 

esomeprazol, succinato de metilprednisolona, omeprazol, voriconazol 

Reações adversas: náusea, vômito, diarreia 

Interações medicamentosas:  

Monitorização: reações de hipersensibilidade, função hepática (linha de base e periódica), frequência intestinal, 

esmalte dentário (pacientes pediátricos menores que 8 anos) 

Observações: 

- Risco potencial na gravidez (categoria D) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Micromedex. Tigecycline: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 31 de outubro de 2018 
2. Dynamed. Tigecycline: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 31 de outubro de 2018 

3. Up to Date. Tigecycline: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 31 de outubro de 

2018 

4. TYGACIL®. Tigeciclina. Responsável técnico Edina S. M. Nakamura - CRF - SP nº 9258. Wyeth Indústria Farmacêutica Ltda. 
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TYLENOL® 

Princípio ativo: Paracetamol 

Classe terapêutica: analgésico não opióide, antipirético 

Apresentação:  

TYLENOL®: comprimido revestido - 750 miligramas 

TYLENOL® BEBÊ: suspensão oral - 100 miligramas por mililitro (15 mililitros) 

TYLENOL® CRIANÇA: suspensão oral - 32 miligramas por mililitro (60 mililitros) 

TYLENOL® GOTAS: solução oral - 200 miligramas por mililitro (15 mililitros) 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Neonatal: 

- Febre: 

 

Idade gestacional 28 - 32 semanas: 10 - 12 miligramas por kg por dose VIA ORAL a cada 6 - 8 horas; máx.: 40 

miligramas por kg por dia 

Idade gestacional 33 - 37 semanas ou recém - nascidos a termo menor que 10 dias: 10 - 15 miligramas por kg 

por dose VIA ORAL a cada 6 horas; máx.: 60 miligramas por kg por dia 

Neonato a termo ≥10 dias: 10 - 15 miligramas por kg por dose VIA ORAL a cada 4 - 6 horas; não exceda 5 

doses em 24 horas, máx.: 75 miligramas por kg por dia 

 

- Dor:  

 

Idade gestacional 28 - 32 semanas: 10 - 12 miligramas por kg por dose VIA ORAL a cada 6 - 8 horas; máx.: 40 

miligramas por kg por dia 

Idade gestacional 33 - 37 semanas ou recém - nascidos a termo menor que 10 dias: 10 - 15 miligramas por kg 

por dose VIA ORAL a cada 6 horas; máx.: 60 miligramas por kg por dia 

Neonato a termo ≥10 dias: 10 - 15 miligramas por kg por dose VIA ORAL a cada 4 - 6 horas; não exceda 5 

doses em 24 horas, máx.: 75 miligramas por kg por dia 

 

Pediatria: 

- Dor leve a moderada ou febre: a dose máxima diária deve ser limitada a ≤75 miligramas por kg por dia 

fracionada em ≤5 doses, não exceder 4,000 miligramas por dia e 1.000 miligramas por dose 

*A duração recomendada do tratamento (a menos que outra seja orientada pelo médico):quando febre usar por 

até 3 dias para todas as idades; quando dor (exceto dor de garganta), criança ≥12 anos e adolescente por 10 dias, 

criança por 5 dias e lactente por 3 dias; quando dor de garganta em crianças por 2 dias 

 

Peso (kg) (preferível) Idade Dosagem (miligramas) 

2,7 - 5,3 0 - 3 meses 40 

5,4 - 8,1 4 - 11 meses 80 

8,2 - 10,8 1 - 2 anos 120 

10,9 - 16,3 2 - 3 anos 160 

16,4 - 21,7 4 - 5 anos 240 

21,8 - 27,2 6 - 8 anos 320 

27,3 - 32,6 9 - 10 anos 400 

32,7 - 43,2 11 anos 480 
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Adulto: 

- Dor ou febre: 650 - 1000 miligramas VIA ORAL a cada 4 - 6 horas; máx.: 3.250 miligramas por dia e 1.000 

miligramas por dose 

Ajuste renal:  

Pediatria: TGF menor que 10 mililitros por minuto por m² ou hemodiálise intermitente ou diálise peritoneal: 

administrar a cada 8 horas 

 

Ajuste hepático: utilize com cautela, a terapia com baixas doses geralmente é bem tolerada na doença hepática 

por cirrose, entretanto, casos de hepatotoxicidade em doses diárias de paracetamol menor que 4.000 miligramas 

por dia foram relatados. Evite o uso crônico na insuficiência hepática.  

*Fatores como uso de álcool, estado nutricional e função renal também devem ser levados em consideração  

Reações adversas: não foram encontradas reações adversas significativas 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: dor, febre, função hepática 

Observações: 

- SUSPENSÃO e GOTAS: após aberto, válido por 12 meses sem exceder a data de validade descrita na embalagem 

- TYLENOL® GOTAS: NÃO administrar este medicamento diretamente na boca do paciente 

- O paracetamol tem sido associado a insuficiência hepática aguda, por vezes resultando em transplante de fígado 

e morte. A hepatotoxicidade é geralmente associada ao consumo excessivo 

- TYLENOL® BEBÊ e TYLENOL® contém açúcar, portanto, deve ser usado com cautela em portadores de Diabetes 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Acetaminophen (paracetamol): IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 31 de outubro de 2018 
2. Dynamed. Acetaminophen (paracetamol): EBSCO, 2018. Disponível em: 

http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess 

miligramasr03. Acesso em: 31 de outubro de 2018 

3. Up to Date. Acetaminophen (paracetamol): Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso 

em: 31 de outubro de 2018 

4. TYLENOL®. Paracetamol. Responsável técnico Marcos R. Pereira - CRF - SP n° 12.304. JANSSEN - CILAG FARMACÊUTICA LTDA. 

  



 

860 
 

TYLEX® 

Princípio ativo: Fosfato de codeína e paracetamol 

Classe terapêutica: analgésico opióide 

Apresentação: comprimido - 7,5 miligramas mais 500 miligramas e 30 miligramas mais 500 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia: doses adultas ≥60 miligramas codeína não proporcionam alívio proporcional da dor, mas prolongam a 

analgesia e estão associadas a um aumento apreciável da incidência de efeitos colaterais 

 

Adulto: 

- Manejo da dor: paracetamol (500 - 1.000 miligramas por dose) mais codeína (15 - 60 miligramas por dose) a 

cada 4 horas, conforme necessário, ajustando de acordo a gravidade da dor e resposta do paciente; máx.: 4.000 

miligramas de paracetamol e 360 miligramas de codeína em 24 horas 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: constipação, xerostomia, náusea, vômito, tontura, sonolência, hiperidrose 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: evolução do quadro, função hepática 

Observações: 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; efeitos adversos raros nos recém-nascidos 

1. Micromedex. Acetaminophen (paracetamol): IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 31 de outubro de 2018 
2. Dynamed. Acetaminophen (paracetamol): EBSCO, 2018. Disponível em: 

http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess 

miligramasr03. Acesso em: 31 de outubro de 2018 

3. Up to Date. Acetaminophen (paracetamol): Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso 

em: 31 de outubro de 2018 

4. TYLEX®. Codeína e paracetamol. Responsável técnico Marcos R. Pereira - CRF - SP n° 12.304. JANSSEN - CILAG FARMACÊUTICA LTDA. 
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ULTIVA® 

Princípio ativo: Cloridrato de remifentanila 

Classe terapêutica: analgésico opióide 

Apresentação: pó liofilizado para solução injetável - 2 miligramas 

Via e formas de administração: ENDOVENOSO 

Posologia:  

 

Neonatal:  

- Manutenção da anestesia com oxido nitroso (70%): 0,4 micrograma por kg por minuto ENDOVENOSO infusão 

contínua, variando em 0,4 - 1 micrograma por kg por minuto, doses suplementares de 1 micrograma por kg 

podem ser administradas (o clearance em neonatos é altamente variável, recomendável titular com cautela) 

 

- Analgesia por sedação em paciente em ventilação mecânica:  

 

Pré - termos: dose inicial 0,075 micrograma por kg por minuto ENDOVENOSO infusão contínua titulando 

de acordo efeito desejado; máx.: 0,94 micrograma por kg por minuto 

 

A termo: dose inicial 0,15 micrograma por kg por minuto ENDOVENOSO infusão contínua titulando de 

acordo efeito desejado; máx.: 0,5 micrograma por kg por minuto 

 

- Intubação endotraqueal (não emergente): 1 - 3 microgramas por kg por dose ENDOVENOSO, podendo repetir 

a dose a cada 2 - 3 minutos conforme necessário 

 

Pediatria: para uso de infusão ENDOVENOSA contínua em pacientes obesos (IMC maior que 30), a dose deve ser 

baseada no peso corporal ideal 

 

- Analgesia (pós - operatório); paciente ventilado mecanicamente (criança e adolescente 3 - 16 anos): 0,1 

micrograma por kg por minuto ENDOVENOSO infusão contínua com ou sem terapia adjuvante, titulandoaté 

efeito desejado 

 

- Analgesia por sedação em pacientes sob ventilação mecânica (lactente ≤2 meses): dose inicial 0,15 micrograma 

por kg por minuto ENDOVENOSO infusão contínua, titulando até efeito desejado; máx.: 0,5 micrograma por 

kg por minuto 

 

- Anestesia, manutenção da anestesia:  

 

Lactente 1 - 2 meses, manutenção da anestesia com óxido nitroso (70%): 0,4 micrograma por kg por minuto 

ENDOVENOSO infusão contínua, variando 0,4 - 1 micrograma por kg por minuto, podendo ser 

administrada uma dose suplementar ENDOVENOSO direto de 1 micrograma por kge necessário 

 

Lactente ≥3 meses, criança e adolescente, manutenção da anestesia com halotano, sevoflurano ou isoflurano: 

0,25 micrograma por kg por minuto, variando 0,05 - 1,3 micrograma por kg por minuto, podendo ser 

administrada uma dose suplementar ENDOVENOSO direto de 1 micrograma por kg a cada 2 - 5 minutos. 
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Considere aumentar os anestésicos concomitantes quando taxa de infusão maior que 1 micrograma por kg por 

minuto 

 

- Anestesia total ENDOVENOSA; com ou sem indução de propofo (lactente, criança e adolescente): dose de ataque 

(pode omitir se a indução com propofol for usada) 0,5 micrograma por kg por minuto ENDOVENOSO direto por 

3 minutos (dose total de 1,5 micrograma por kg) ou 1 micrograma por kg ao longo de 1 minuto, seguido por dose 

inicial de manutenção 0,05 - 0,1 micrograma por kg por minuto ENDOVENOSO infusão contínua, titulando em 

0,05 micrograma por kg por minuto a cada 3 minutos até efeito desejado, sendo a dose usual 0,2 - 0,5 

micrograma por kg por minuto tem sido utilizada em combinação com propofol (ENDOVENOSO direto ou infusão) 

 

- Intubação endotraqueal para procedimentos eletivos: 

 

Lactente, criança e adolescente: dose usual 1 - 4 microgramas por kg por dose ENDOVENOSO  

 

Criança com idade ≤7 anos: 4 microgramas por kg por dose INTRANASAL (usando formulação parenteral de 

100 microgramas por mililitro ; administrar metade da dose total em cada narina e aguarde 2 - 3 minutos 

antes de tentar a intubação 

 

- Sedação para procedimento (lactente, criança e adolescente): 0,5 micrograma por kg ENDOVENOSO com 

propofol 

 

Adulto: 

- Indução anestésica: 0,5 - 1 micrograma por kg por minuto ENDOVENOSO infusão contínua; se a intubação 

endotraqueal ocorrer em menor que 8 minutos, uma dose inicial de 1 micrograma por kg ENDOVENOSO direto 

pode ser administrada em 30 - 60 segundos. Para cirurgia de revascularização miocárdica é recomendado 1 

micrograma por kg por minuto ENDOVENOSO infusão contínua 

 

- Manutenção da anestesia: dose suplementar de 1 micrograma por kg ENDOVENOSO direto pode ser 

administrada a cada 2 - 5 minutosquando resposta da anestesia leve ou episódios transitórios de estresse cirúrgico 

intenso. Considere aumentar os anestésicos concomitantes com taxa de infusão maior que 1 micrograma por kg 

por minuto. Titulandoem 25 - 100% a cada 2 a 5 minutos de acordo efeito desejado 

 

Com óxido nitroso (66%): 0,4 micrograma por kg por minuto (intervalo de 0,1 - 2 microgramas por kg por 

minuto) ENDOVENOSO infusão contínua 

Com isoflurano: 0,25 micrograma por kg por minuto (intervalo de 0,05 - 2 microgramas por kg por minuto) 

ENDOVENOSO infusão contínua 

Com propofol: 0,25 micrograma por kg por minuto (intervalo de 0,05 - 2 microgramas por kg por minuto) 

ENDOVENOSO infusão contínua 

Cirurgia de revascularização miocárdica: 1 micrograma por kg por minuto (variação de 0,125 - 4 

microgramas por kg por minuto) ENDOVENOSO infusão contínua com dose suplementar de 0,5 - 1 

micrograma por kg ENDOVENOSO direto 

 

- Continuação como analgésico no pós - operatório imediato: 0,1 micrograma por kg por minuto (intervalo de 

0,025 - 0,2 micrograma por kg por minuto) ENDOVENOSO infusão contínua, sendo a taxa de infusão ajustada 
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a cada 5 minutos em 0,025 micrograma por kg por minuto (doses ENDOVENOSO direto não são recomendadas); 

taxas de infusão maior que 0,2 micrograma por kg por minuto estão associadas à depressão respiratória 

 

- Componente analgésico dos cuidados de anestesia monitorados: oxigênio suplementar é recomendado 

 

Dose única ENDOVENOSA administrada 90 segundos antes do anestésico local: 

 

Remifentanil sozinho: 1 micrograma por kg em 30 - 60 segundos ENDOVENOSO direto 

Com midazolam: 0,5 micrograma por kg em 30 - 60 segundos ENDOVENOSO direto 

 

Infusão contínua iniciada 5 minutos antes do anestésico local: 

 

Remifentanil sozinho: 0,1 micrograma por kg por minuto ENDOVENOSO infusão contínua 

Com midazolam: 0,05 micrograma por kg por minuto ENDOVENOSO infusão contínua 

 

Perfusão contínua administrada após anestesia local: 

 

Remifentanil sozinho: 0,05 micrograma por kg por minuto (intervalo de 0,025 - 0,2 micrograma por kg por 

minuto) ENDOVENOSO infusão contínua 

 

Com midazolam: 0,025 micrograma por kg por minuto (intervalo de 0,025 - 0,2 micrograma por kg por 

minuto) ENDOVENOSO infusão contínua 

 

*Após o bloqueio local ou anestésico, a taxa de infusão deve ser reduzida para 0,05 micrograma por kg por 

minuto, ajustandoa taxa em 0,025 micrograma por kg por minuto em intervalos de 5 minutos. Taxas de infusão 

maior que 0,2 micrograma por kg por minuto estão associadas à depressão respiratória 

 

- Pacientes criticamente enfermos (off-label): dose de ataque 1,5 micrograma por kg ENDOVENOSO direto, 

seguido por 0,008 - 0,25 micrograma por kg por minuto (ou 0,5 - 15 microgramas por kg por hora) 

ENDOVENOSO infusão contínua 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste; 30% é removido pela hemodiálise, contudo sua farmacocinética não é 

alterada na doença renal crônica 

 Tempo de administração: ENDOVENOSO direto 30 - 60 segundos (doses ≤1 micrograma por kg) e maior que 60 

segundos (maior que 1 micrograma por kg); ENDOVENOSO infusão contínua 
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Dose (micrograma 

por kg por minuto) 

Taxa de infusão (mililitro por kg por hora) 

20 microgramas 

por mililitro 

25 microgramas 

por mililitro 

50 microgramas 

por mililitro 

250 microgramas 

por mililitro 

0,0125 0,038 0,03 0,015 - 

0,025 0,075 0,06 0,03 - 

0,05 0,15 0,12 0,06 0,012 

0,075 0,23 0,18 0,09 0,018 

0,1 0,3 0,24 0,12 0,024 

0,15 0,45 0,36 0,18 0,036 

0,2 0,6 0,48 0,24 0,048 

0,25 0,75 0,6 0,3 0,06 

0,5 1,5 1,2 0,6 0,12 

0,75 2,25 1,8 0,9 0,18 

1 3 2,4 1,2 0,24 

1,25 3,75 3 1,5 0,3 

1,5 4,5 3,6 1,8 0,36 

1,75 5,25 4,2 2,1 0,42 

2 6 4,8 2,4 0,48 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: água para injeção, SG5%, SF0,9%, RL - 2 

mililitros (C.: 1 miligrama por mililitro) 

 

Diluição: SF0,9%, SG5%, RL - 4 - 100 mililitros (C.: 20 - 250 

microgramas por mililitro) 

Recomendações específicas para o preparo 

e armazenamento: 

- Após administração ENDOVENOSO DIRETO, deve - se lavar o 

acesso 

- Durate a reconstituição agite bem até dissolução completa do 

medicamento 

- Recomenda-se uma concentração final de 25 microgramas por 

mililitro quando a droga é usada para cuidados monitorados de 

analgesia e 20 - 25 microgramas por mililitro para pacientes 

pediátricos ≥1 ano de idade 

- O uso de soluções de 250 microgramas por mililitro da droga 

para infusão de doses de 0,0125 - 0,025 micrograma por kg por 

minuto não é recomendado 

- Compatível com propofol (Diprivan®) quando ambas as 

drogas são administradas em uma solução de infusão 

ENDOVENOSA contínuo concomitante 

Estabilidade  Temperatura ambiente 
Temperatura 

refrigeração 

 Após reconstituição 24 horas - 

 Após diluição 24 horas (4 horas em RL) - 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: anfotericina B complexo lipídico, daptomicina, pantoprazol,  
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Reações adversas: hipotensão, cefaleia, prurido, náusea, vômito, rigidez muscular (dose dependente) 

Interações medicamentosas: opióides 

Monitorização: status respitarório e cardíaco, pressão arterial, frequência cardíaca  

Observações: 

- Administrar doses rápidas de remifentanil ENDOVENOSO DIRETO apenas durante a fase de manutenção da 

anestesia geral 

- A administração prévia ou simultânea de propofol ou tiopental ou um agente bloqueador neuromuscular pode 

atenuar o desenvolvimento de rigidez 

- Para rigidez excessiva, considere diminuir a taxa de infusão ou descontinuar a infusão de remifentanil ou 

administrar um agente bloqueador neuromuscular ou naloxona 

- Devido à cessação rápida da ação de ULTIVA®, deixará de haver atividade opiácea residual no período de 5 - 10 

minutos após a descontinuação da administração 

- Medicamento incluso nos critérios de Beers, não recomendado quando ≥65 anos 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso criterioso durante a amamentação; por ter meia-vida curta e baixa biodisponibilidade, torna-se improvável a 

ocorrência de efeitos adversos nos pacientes 

1. Micromedex. Remifentanil: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 31 de outubro de 2018 
2. Dynamed. Remifentanil: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 

- 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 31 de outubro de 2018 

3. Up to Date. Remifentanil: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 31 de outubro 

de 2018 

4. ULTIVA®. Remifentanila. Responsável técnico Dra. Viviane Letícia Santiago Ferreira - CRF - ES 5139. Aspen Pharma Indústria 

Farmacêutica Ltda. 
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UNASYN® 

Princípio ativo: Sulbactam sódico mais ampicilina sódica 

Classe terapêutica: beta - lactâmico mais beta – lactamase, penicilina, anti-infeccioso 

Apresentação: pó liofilizado para solução injetável - 0,5 grama mais 1 grama (1,5 grama) e 1 grama mais 2 

gramas (3 gramas) 

Via e formas de administração: intramuscular ou ENDOVENOSA 

Posologia:  

 

Neonatal:  

- Infecção suscetível (exceto em sistema nervoso central): 

 

Neonato prematuro: 100 miligramas ENDOVENOSO de ampicilina por kg por dia doses fracionadas a cada 12 

horas 

 

Neonato a termo: 100 miligramas ENDOVENOSO de ampicilina por kg por dia em dose fracionada a cada 8 

horas por ≤ 8 dias 

 

Pediatria:  

- Dosagem geral, infecção suscetível (lactente, criança e adolescente): 

 

Infecção leve a moderada: 100 - 200 miligramas ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR de ampicilina por kg 

por dia em dose fracionada a cada 6 horas; máx.: 2.000 miligramas de ampicilina por dose 

 

Infecção grave: 200-400 miligramas ENDOVENOSO de ampicilina por kg por dia em dose fracionada a cada 6 

horas; máx.: 2.000 miligramas de ampicilina por dose 

 

- Endocardite, tratamento (criança e adolescente): 200 - 300 miligramas ENDOVENOSO de ampicilina por kg por 

dia em dose fracionada a cada 4 - 6 horas; máx.: 2.000 miligramas de ampicilina por dose; a depender do 

organismo usar em combinação com gentamicina, vancomicina ou rifampicinapor pelo menos 4 - 6 semanas (ou 

maior duração) 

 

- Infecção intra- abdominal complicada (lactente, criança e adolescente): 200 miligramas ENDOVENOSO de 

ampicilina por kg por dia em dose fracionada a cada 6 horas (devido às altas taxas de resistência à E. coli, não se 

recomenda para o tratamento de infecções intra - abdominais adquiridas na comunidade) 

 

- Doença inflamatória pélvica (adolescente): 3 gramas ENDOVENOSO de ampicilina mais sulbactam a cada 6 

horas com doxiciclina 

 

- Rinossinusite, infecção grave que requer hospitalização (criança e adolescente): 200 - 400 miligramas 

ENDOVENOSO de ampicilina por kg por dia em dose fracionada a cada 6 horas por 10 - 14 dias; máx.: 2.000 

miligramas de ampicilina por dose 

 

- Infecção da pele e estrutura da pele (criança e adolescente): 200 miligramas ENDOVENOSO de ampicilina por 
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kg por dia em dose fracionadas a cada 6 horas por até 14 dias; máx.: 2.000 miligramas de ampicilina por dose 

 

- Profilaxia cirúrgica (criança e adolescente): 50 miligramas ENDOVENOSO de ampicilina por kg por dose 60 

minutos antes do procedimento, repetindoapós 2 horas se procedimento demorado ou perda excessiva de sangue; 

máx.: 2.000 miligramas de ampicilina por dose 

 

Adulto: 

- Infecções suscetíveis: 1,5 - 3 gramas ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR a cada 6 horas; máx.: 12 gramas 

de ampicilina mais sulbactam por dia 

 

- Rinossinusite bacteriana aguda, infecção grave que requer hospitalização (off-label): 1,5 - 3 gramas 

ENDOVENOSO de ampicilina por sulbactam a cada 6 horas por 5 - 7 dias 

 

- Amnionite, colangite, diverticulite, endomiometrite (com doxiciclina), endoftalmite, epididimite por orquite, 

abscesso hepático (com metronidazol) ou peritonite: 3 gramas ENDOVENOSO de ampicilina mais sulbactam a 

cada 6 horas 

 

- Feridas de mordida (animal por humano) (off-label): 1,5 - 3 gramas ENDOVENOSO de ampicilina mais 

sulbactam a cada 6 horas (mordidas humanas) ou a cada 6 - 8 horas (animal) 

 

- Endocardite por Enterococcus (valva nativa ou protética; cepas produtoras de beta - lactamase resistentes à 

penicilina por suscetíveis ao aminoglicosídeo e vancomicina, tratamento (off-label): 3 gramas ENDOVENOSO de 

ampicilina mais sulbactam a cada 6 horas com um aminoglicosídeo concomitante por 6 semanas 

 

- Infecção da corrente sangüínea associada a cateter ENDOVENOSO, Acinetobacter spp (off-label): 3 gramas 

ENDOVENOSO de ampicilina por sulbactam a cada 6 horas 

 

- Celulite orbital: 3 gramas ENDOVENOSO de ampicilina mais sulbactama cada 6 horas 

 

- Osteomielite (pé diabético): 3 gramas ENDOVENOSO de ampicilina mais sulbactama cada 6 horas 

 

- Doença inflamatória pélvica (alternativa): 3 gramas ENDOVENOSO de ampicilina mais sulbactam a cada 6 

horas com doxiciclina oral ou ENDOVENOSA; a transição da terapia parenteral para a oral geralmente pode ser 

iniciada dentro de 24 - 48 horas até melhora clínica por uma duração total do tratamento de 14 dias 

 

- Peritonite associada à diálise peritoneal ambulatorial contínua: 

 

Intermitente: 3 gramas intraperitoneal de ampicilina mais sulbactam adicionados a troca a cada 12 horas; 

permitir que o medicamento permanceça por pelo menos 6 horas 

 

Contínuo: dose de ataque 1,5 gramas intraperitoneal de ampicilina mais sulbactam por litro de dialisado, 

seguido por dose de manutenção de 150 miligramas por litro de dialisato 

 

- Pneumonia, adquirida na comunidade (off-label): 1,5 - 3 gramas ENDOVENOSO a cada 6 horas por ≥5 dias (em 
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pacientes de UTI, use em combinação com azitromicina ou fluoroquinolona) 

 

- Pneumonia, adquirida em hospital ou associada ao ventilador devido a Acinetobacter (off-label): 3 gramas 

ENDOVENOSO de ampicilina mais sulbactam a cada 6 horas com duração da terapia de 7 dias 

 

- Profilaxia cirúrgica (perioperatória) (off-label): 3 gramas ENDOVENOSO de ampicilina mais sulbactam 60 

minutos antes da incisão cirúrgica, podendo ser repetidas em 2 horas se o procedimento demorado ou se houver 

perda excessiva de sangue  

 

- Infecções do sítio cirúrgico (intestinal ou do trato gastrointestinal) (off-label): 3 gramas ENDOVENOSO de 

ampicilina mais sulbactam a cada 6 horas em combinação com gentamicina ou tobramicina 

 

- Infecções do trato urinário, pielonefrite: 3 gramas ENDOVENOSO de ampicilina mais sulbactam a cada 6 

horas por 14 dias 

Ajuste renal:  

Pediatria:criança e adolescente 

- ClCr 15 - 29 mililitros por minuto por 

1,73 m²: a cada 12 horas 

 

- ClCr 5 - 14 mililitros por minuto por 1,73 

m²: a cada 24 horas 

Adulto:a estimativa da função renal deve ser feita usando a fórmula 

de Cockcroft - Gault 

 

- ClCr 15 - 29 mililitros por minuto por 1,73 m²: 1,5 - 3 gramas a 

cada 12 horas 

 

- ClCr 5 - 14 mililitros por minuto por 1,73 m²: 1,5 - 3 gramas a cada 

24 horas 

 

- Hemodiálise intermitente: 1,5 - 3 gramas a cada 12 - 24 horas, 

após as sessões 

 

- Terapia de substituição renal contínua:  

 

CVVH: dose inicial 3 gramas, manutenção 1,5 - 3 gramas a cada 8 - 

12 horas 

 

CVVHD: dose inicial 3 gramas, manutenção 1,5 - 3 gramas a cada 8 

horas 

 

CVVHDF: dose inicial 3 gramas, manutenção 1,5 - 3 gramas a cada 6 

- 8 horas 

 Tempo de administração: ENDOVENOSO direto 10 - 15 minutos; infusão ENDOVENOSA 10 - 15 minutos 

Soluções e volumes 

compatíveis: 

Reconstituição:  

 INTRAMUSCULAR : água para injeção, lidocaína 0,5% ou 2% - 3,2 mililitros 

(1,5 grama) e 6,4 mililitros (3 gramas) (C.: 375 miligramas por mililitro) 

estabilidade de 1 hora 

 

ENDOVENOSO: água para injeção - 3,2 mililitros (1,5 grama) e 6,4 mililitros 
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(3 gramas) (C.: 375 miligramas por mililitro) 

 

Diluição: SF0,9%, RL (C.: 3 - 45 miligramas por mililitro [2 - 30 miligramas 

de ampicilina e 1 - 15 miligramas de sulbactam por mililitro]) 

Estabilidade: 

 
 

Diluente Concentração 
Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura 

refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Água para injetáveis 
45 miligramas por mililitro 8 horas 48 horas 

30 miligramas por mililitro - 72 horas 

SF0,9% 
45 miligramas por mililitro 8 horas 48 horas 

30 miligramas por mililitro - 72 horas 

SG5% 
15 - 30 miligramas por mililitro 2 horas 4 horas 

3 miligramas por mililitro 4 horas - 

RL 45 miligramas por mililitro 8 horas 24 horas 

Recomendações específicas 

para o preparo e 

armazenamento: 

- As soluções após o preparo devem permanecer em repouso após a 

dissolução, para permitir que qualquer formação de espuma seja 

dissipada, a fim de permitir a inspeção visual para a solubilização 

completa 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: aminoglicosídeos, amiodarona, ciprofloxacino, ondansetrona 

Reações adversas: reação de hipersensibilidade, dor local (intramuscular) 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: hemograma, funções renal e hepática, frequência intestinal, sinais e sintomas de 

hipersensibilidade,  

Observações: 

- Algumas penicilinas mostraram inativaçãopor aminoglicosídeos in vitro, aguardar de 30 - 60 minutos entre as 

administrações 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Ampicillin and sulbactam: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 01 de novembro de 2018 
2. Dynamed. Ampicillin and sulbactam: EBSCO, 2018. Disponível em: 

http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess 

miligramasr03. Acesso em: 01 de novembrode 2018 

3. Up to Date. Ampicillin and sulbactam: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 01 

de novembrode 2018 

4. UNASYN®. Sulbactam e ampicilina. Responsável técnico Edina S. M. Nakamura – CRF - SP nº 9258. Wyeth Indústria Farmacêutica 

Ltda. 
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URBANIL® 

Princípio ativo: Clobazam 

Classe terapêutica: anticonvulsivante, benzodiazepínico 

Apresentação: comprimido - 10 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria: 

- Síndrome de Lennox – Gastaut (criança ≥2 anos e adolescente): 

 

≤30 kg: dose inicial 5 miligramas VIA ORAL uma vez por dia durante ≥1 semana, aumentando para 5 

miligramas 2 vezes por dia durante ≥1 semana, seguido de 10 miligramas 2 vezes por dia; máx.: 20 

miligramas por dia 

 

Maior que 30 kg: dose inicial 5 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia por ≥1 semana, aumentando para 10 

miligramas 2 vezes ao dia por ≥1 semana, seguido por 20 miligramas duas vezes ao dia; máx.: 40 miligramas 

por dia 

 

- Convulsões, generalizadas ou parciais, monoterapia ou terapia adjuvante: 

 

Lactente e criança menor que 2 anos: dose inicial 0,5 - 1 miligrama por kg por dia VIA ORAL doses dividiadas 2 

vezes ao dia, sendo a dose inicial máxima de 5 miligramas por dia, titulando lentamente a cada 5 - 7 dias; 

máx.: 10 miligramas por dia 

 

Criança 2 - 16 anos: dose inicial 5 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia,titulando lentamente a cada 5 dias, 

com dose usual 10 - 20 miligramas por dia ou 0,3 - 1 miligrama por kg por dia em dose fracionada duas vezes 

ao dia; máx.: 40 miligramas por dia 

 

Ajuste posológico para metabolizadores fracos do CYP2C19 (criança ≥2 anos e adolescente): 

 

≤30 kg: dose inicial 5 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia por ≥1 semana, aumentando para 5 miligramas 

duas vezes ao dia por ≥1 semana, seguido de 10 miligramas duas vezes ao dia com base na tolerabilidade e 

resposta 

 

Maior que 30 kg: dose incial 5 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia por ≥1 semana, aumentando para 5 

miligramas duas vezes ao dia por ≥1 semana, seguido de 10 miligramas duas vezes ao dia por ≥1 semana e 

aumentar para 20 miligramas duas vezes ao dia com base na tolerabilidade e resposta 

 

Adulto: 

- Lennox - Gastaut (adjunto):  

 

≤30 kg: dose inicial 5 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia por ≥1 semana, aumentando para 5 miligramas 

duas vezes ao dia por ≥1 semana, seguido de 10 miligramas duas vezes ao dia com base na tolerabilidade e 
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resposta 

 

Maior que 30 kg: dose incial 5 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia por ≥1 semana, aumentando para 5 

miligramas duas vezes ao dia por ≥1 semana, seguido de 10 miligramas duas vezes ao dia por ≥1 semana e 

para 20 miligramas duas vezes ao dia; com base na tolerabilidade e resposta 

 

Metabolizadores pobres CYP2C19: 

 

≤30 kg: dose inicial 5 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia por ≥1 semana, aumentando para 5 miligramas 

duas vezes ao dia por ≥1 semana, seguido de 10 miligramas duas vezes ao dia com base na tolerabilidade e 

resposta 

 

Maior que 30 kg: dose incial 5 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia por ≥1 semana, aumentando para 5 

miligramas duas vezes ao dia por ≥1 semana, seguido de 10 miligramas duas vezes ao dia por ≥1 semana e 

aumentar para 20 miligramas duas vezes ao dia com base na tolerabilidade e resposta 

 

- Epilepsia (adjuvante): dose incial de 5 - 15 miligramas por dia VIA ORAL, titulando a dose gradualmente com 

base na tolerância e controle de crises; máx.: 80 miligramas por dia 

*Metabolizadores fracos do CYP2C19: iniciar nas doses recomendadas mais baixas, titulando lentamente 

conforme tolerado até metade da dose máxima recomendada usual 

Ajuste renal: utilizar com cautela quando ClCr menor que 30 mililitros por minuto 

 

Ajuste hepático: 

 

- Insuficiência leve a moderada (Child - Pugh score 5 - 9): 

 

≤30 kg dose inicial 5 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia por ≥1 semana, aumentando para 5 miligramas 

duas vezes ao dia por ≥1 semana, seguidode 10 miligramas duas vezes ao dia com base na tolerabilidade e 

resposta 

 

Maior que 30 kg: dose inicial 5 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia por ≥1 semana, aumentando para 5 

miligramas duas vezes ao dia por ≥1 semana, seguido de 10 miligramas duas vezes ao dia por ≥1 semana e 20 

miligramas duas vezes ao dia com base na tolerabilidade e resposta 

 

- Comprometimento grave: use com extrema cautela, não foi estudado e o medicamento sofre extenso 

metabolismo hepático 

Reações adversas: sonolência, letargia, comportamento agressivo, irritabilidade, sialorreia, infecção do trato 

respiratório superior, febre, ataxia, sedação 

Interações medicamentosas: talidomida 

Monitorização: status respiratório e mental, sinais de comportamento suicida,hemograma, função hepática e 

função renal, função tireoidiana 

Observações: 

- Descontinuação da terapia: retirar gradualmente a dose diária total em 5 - 10 miligramas por dia semanalmente 

até ser descontinuada 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis; observar sedação no lactente 

1. Micromedex. Clobazam: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 01 de novembro de 2018 
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2. Dynamed. Clobazam: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 01 de novembro de 2018 

3. Up to Date. Clobazam: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 01 de novembrode 

2018 

4. URBANIL®. Clobazam. Responsável técnico Silvia Regina Brollo CRF - SP n° 9.815. Sanofi - Aventis Farmacêutica Ltda. 
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URSACOL® 

Princípio ativo: Ácido ursodesoxicólico 

Classe terapêutica: colagogos, colereticos, hepatoprotetores 

Apresentação: comprimido - 150 miligramas 

 Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria: 

- Atresia biliar, status pós procedimento de Kasai: 10 - 20 miligramas por kg VIA ORAL em dose fracionada em 2 a 

3 doses 

 

- Prurido secundário à colestase: Dados limitados disponíveis: 15  - 20 miligramas por kg VIA ORAL uma vez ao dia 

ou em dose fracionada duas vezes ao dia; doses de até 30 miligramas por kg por dia podem ser necessárias em 

alguns pacientes  

 

- Doença hepática relacionada à fibrose cística: Iniciar com 20 miligramas por kg VIA ORAL em dose fracionada 

duas vezes ao dia, ajustando a um intervalo de 10 - 30 miligramas por kg por dia em doses divididas com base na 

resposta do paciente  

 

- Colestase induzida por nutrição parenteral, tratamento: 30 miligramas por kg VIA ORAL em dose fracionada três 

vezes ao dia 

 

Adulto: 

- Dissolução de cálculos biliares: 5 - 10 miligramas por kg por dia VIA ORAL (dose usual 300 - 600 miligramas)em 

dose fracionada 2 - 3 vezes ao dia (após e durante as refeições e à noite) por 4 - 6 meses, podendo chegar a 12 

meses ou mais, ininterruptamente e deve ser prosseguido por 3 - 4 meses após o desaparecimento comprovado 

radiologicamente ou ecograficamente dos mesmos cálculos. O tratamento não deve ultrapassar 2 anos 

 

- Prevenção de cálculos biliares pós - cirurgia bariátrica (off-label): 500 - 600 miligramas VIA ORAL em dose 

fracionada 1 - 2 vezes ao dia por 6 meses 

 

- Prevenção de cálculos biliares: 300 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia 

 

- Cirrose biliar primária: 13 - 15 miligramas por kg por dia VIA ORAL em dose fracionada 2 - 4 vezes ao dia (com 

alimentos) 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: cefaleia, tontura, diarreia, constipação, dispepsia, náusea, dor nas costas, infecção do trato 

respiratório superior 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: marcadores de lesão e função hepática mensalemente por três meses e a cada 6 meses, nível 

basal de vitamina D 

Observações: 

- Este medicamento contém LACTOSE 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Micromedex. Ursodeoxycholic acid: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 01 de novembro de 2018 
2. Dynamed. Ursodeoxycholic acid: EBSCO, 2018. Disponível em: 

http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess 

miligramasr03. Acesso em: 01 de novembro de 2018 

3. Up to Date. Ursodeoxycholic acid: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 01 de 

novembrode 2018 

4. URBANIL®. Clobazam. Responsável técnico Juliana Paes de O. Rodrigues - CRF - SP 56.769. ZAMBON LABORATÓRIOS 

FARMACÊUTICOS LTDA. 
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VALIUM® 

Princípio ativo: Diazepam 

Classe terapêutica: ansiolítico, anticonvulsivante benzodiazepínico, hipnótico e sedativo 

Apresentação:  
VALIUM®: comprimido - 5 miligramas e 10 miligramas 

VALIUM® INJETÁVEL: solução injetável - 5 miligramas por mililitro (2 mililitros) 

Via e formas de administração: ENDOVENOSO ou intramuscular 
Posologia:  

 

Neonatal: 

- Status epilepticus (não recomendado como agente de primeira linha, somente após falha de múltiplos agentes; 

contém álcool benzílico): 0,1 - 0,3 miligrama por kg por dose ENDOVENOSO administrada em 3 - 5 minutos, a 

cada 15 - 30 minutos; máx.: 2 miligramas 

 

Pediatria: 

- Status epilepticus: 

 

Direcionada pelo peso (lactente maior que 30 dias, criança e adolescente): 0,1 - 0,3 miligrama por kg por dose 

ENDOVENOSO administrada em 3 - 5 minutos, a cada 5 - 10 minutos; máx.: 10 miligramas por dose 

 

Dosagem fixa: 

 

Lactente maior que 30 dias e criança menor que 5 anos: 0,2 - 0,5 miligrama ENDOVENOSO lento a cada 2 

- 5 minutos; máx.: 5 miligramas; repetindo em 2 - 4 horas, conforme necessário 

 

Criança ≥5 anos e adolescente: 1 miligrama ENDOVENOSO lento a cada 2 - 5 minutos; máx.: 10 

miligramas; repitindo em 2 - 4 horas, conforme necessário 

 

Retal (off-label): 0,2-0,5 miligrama por kg; máx.: 20 miligramas 

 

- Convulsão febril, profilaxia (criança): 1 miligrama por kg por dia VIA ORAL doses fracionadas a cada 8 horas; 

iniciar a terapia ao primeiro sinal de febre e continuar por 24 horas após a resolução da febre 

 

- Espasticidade por espasmos musculares: 

 

Dosagem geral (lactente ≥6 meses, criança e adolescente): dose inicial 1 - 2,5 miligramas VIA ORAL 3 - 4 

vezes ao dia, aumentando gradualmente conforme necessário e tolerado 

 

Espasticidade associada à paralisia cerebral: 

 

Dosagem baseada no peso (criança): 0,01 - 0,3 miligrama por kg por dia VIA ORAL em dose fracionada 2 - 

4 vezes ao dia 

 

Dosagem fixa em doses baixas (criança menor que 12 anos): 
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Menor que 8,5 kg: 0,5 - 1 miligrama VIA ORAL na hora de dormir 

8,5 - 15 kg: 1 - 2 miligramas VIA ORAL na hora de dormir 

 

Dosagem fixa (criança ≥5 anos e adolescente): dose inicial 1,25 miligrama VIA ORAL três vezes ao 

dia,titulando até 5 miligramas quatro vezes ao dia 

 

Espasmo associado ao tétano: 

 

Lactente maior que 30 dias e criança menor que 5 anos: 1 - 2 miligramas ENDOVENOSO ou 

INTRAMUSCULAR a cada 3 - 4 horas, conforme necessário 

 

Criança ≥5 anos e adolescente: 5 - 10 miligramas ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR a cada 3 - 4 

horas, conforme necessário 

 

Espasmo muscular por espasticidade associada à doença crônica ou terminal (lactente, criança e adolescente): 

0,12 - 0,8 miligrama por kg por dia VIA ORAL doses fracionadas a cada 6 - 12 horas; máx.: 10 miligramas por 

dose ou 

0,05 - 0,2 miligrama por kg por dose ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR a cada 6 - 12 horas; máx.: 0,6 

miligrama por kg cumulativa em 8 horas (em situações paliativas, a dose inicial habitual para criança menor 

que 5 anos é de 5 miligramas por dose e em criança ≥5 anos e adolescente é de 10 miligramas por dose) 

 

- Sedação, ansiólise e amnésia antes do procedimento: 

 

Lactente ≥6 meses: 0,2 - 0,3 miligrama por kg VIA ORAL 45 - 60 minutos antes do procedimento; máx.: 10 

miligramas por dose 

 

Criança: 0,2 - 0,5 miligrama por kg VIA ORAL 45 - 60 minutos antes do procedimento; máx.: 10 miligramas 

por dose 

 

Adolescente: 0,2 - 0,3 miligrama por kg VIA ORAL 45 - 60 minutos antes do procedimento; máx.: 10 

miligramas por dose 

 

Lactente e criança: dose inicial 0,05 - 0,1 miligrama por kg ENDOVENOSO administrada em 3 - 5 minutos, 

titulando lentamente até ao efeito desejado; máx.: 0,25 miligrama por kg 

 

Adolescente: 5 miligramas ENDOVENOSO podendo repetir com dose adicional de 2,5 miligramas, conforme 

necessário 

 

Adulto: 

- Retirada aguda de etanol:10 miligramas ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR inicialmente, administrando mais 

5 - 10 miligramas 3 - 4 horas depois, conforme necessário ou 10 miligramas VIA ORAL 3 - 4 vezes durante as 

primeiras 24 horas, seguida da diminuição para 5 miligramas 3 - 4 vezes ao dia, conforme necessário 
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- Ansiedade (sintomas por transtornos): 2 - 10 miligramas VIA ORAL 2 - 4 vezes ao dia, conforme necessário ou 2 

- 10 miligramas ENDOVENOSO ou INTRAMUSCULAR, repetindo em 3 - 4 horas, conforme necessário 

 

- Espasmo muscular: 2 - 10 miligramas VIA ORAL 3 - 4 vezes ao dia ou 5 - 10 miligramas ENDOVENOSO ou 

INTRAMUSCULAR, seguido de 5 - 10 miligramas em 3 - 4 horas, conforme necessário (doses maiores podem ser 

necessárias se associadas ao tétano) 

 

- Pré - operatório, ansiedade: 10 miligramas INTRAMUSCULAR antes da cirurgia 

 

- Sedação no paciente na UTI: dose de ataque 5 - 10 miligramas ENDOVENOSO, seguido dedose de manutenção 

0,03 - 0,1 miligrama por kg a cada 30 minutos a 6 horas 

 

- Convulsões, terapêutica adjuvante de manutenção: 2 - 10 miligramas VIA ORAL 2 - 4 vezes ao dia 

 

- Status epilepticus:0,15 - 0,2 miligrama por kg ENDOVENOSO ; máx.: 10 miligramas, podendo repetir uma vez 

 

- Relaxante muscular esquelético (terapia adjuvante): 2 - 10 miligramas VIA ORAL 3 - 4 vezes ao dia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste ou dose suplementar 

Tempo de administração: ENDOVENOSO direto (não diluído) maior que 3 minutos (não exceder 1 - 2 miligramas 

por minutos [pediatria] e 5 miligramas por minuto [adulto]) 

Soluções e volumes compatíveis: 
Reconstituição: não se aplica 
 
Diluição: SF0,9%, SG5% - máx.: 2 ampolas em 250 mililitros 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  
(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  
(2 - 8ºC) 

Após 
reconstituição: 

 -   -  

 Após diluição:  -   -  

Recomendações específicas para 

o preparo e armazenamento: 

- ORAL: administrar com água ou alimento 

- ENDOVENOSO: administrar preferencialmente em acesso calibroso; 

uso imediato após diluição 

- INTRAMUSCULAR : administrar em massa muscular profunda 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: atracúrio, ceftarolina, dexmedetomidina, diltiazem, fluconazol, linezolida, 

meropenem, pancurônio, cloreto de potássio, propofol, tirofibana 

Reações adversas: cansaço, sonolência e relaxamento muscular 
Interações medicamentosas: metronidazol, talidomida 
Monitorização: frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial, nível de consciência, enzimas 

hepáticas, hemograma 

Observações: 

- Medicamento incluso nos critérios de Beers, não recomendado quando ≥65 anos 

- Injeção rápida pode causar depressão respiratória ou hipotensão 

- A infusão contínua não é recomendada por causa da precipitação em fluidos ENDOVENOSOs e absorção do 

medicamento pelos recipientes de infusão e tubos 

- Medicamento vesicante, evitar extravasamento; se ocorrer, interromper a infusão imediatamente desconectando 

a bolsa e mantendo o acesso. Em seguida aspirar a solução extravasada (não lavar o acesso). Posteriormente 

retirar a agulha por cânula, elevar a extremidade e aplicar uma compressa fria e seca 

- O uso concomitante de benzodiazepínicos e opióides pode resultar em sedação profunda, depressão respiratória, 
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coma e morte; reserve a prescrição concomitante para pacientes quais as opções alternativas de tratamento são 

inadequadas, limitando as dosagens e durações ao mínimo necessário 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação em doses esporádicas 

1. Micromedex. Diazepam: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 01 de novembrode 2018 
2. Dynamed. Diazepam: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 01 de novembrode 2018 

3. Up to Date. Diazepam: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 01 de novembro

 de 2018 

4. VALIUM®. Diazepam. Responsável técnico Tatiana Tsiomis Díaz - CRF - RJ nº 6942. Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S.A. 

5. COMPAZ®. Diazepam. Responsável técnico Dr. José Carlos Módolo - CRF - SP nº 10.446. CRISTÁLIA - Produtos Químicos 

Farmacêuticos Ltda. 
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VALTREX® 

Princípio ativo: Cloridrato de valaciclovir 

Classe terapêutica: agente antiviral 

Apresentação: comprimido revestido - 500 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria: 

- Herpes labial (herpes labial), tratamento: 

 

Imunocompetentes (criança ≥12 anos e adolescente): 2.000 miligramas VIA ORAL a cada 12 horas por 1 dia (2 

doses), introduzir assim que iniciar os sintomas 

 

HIV - positivo (adolescente): 1.000 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia por 5 - 10 dias 

 

- Vírus do herpes simples, infecção genital (pacientes imunocompetentes):  

 

Primeiro episódio, tratamento (criança e adolescente): 20 miligramas por kg por dose VIA ORAL duas vezes ao 

dia, máx.: 1.000 miligramas por dose por 7 - 10 dias 

 

Episódios recorrentes, tratamento (criança e adolescente): introduzir assim que iniciar os sintomas (pródromo) 

ou a apresentação da lesão 

 

Menor que 50 kg: 20 miligramas por kg por dose VIA ORAL duas vezes ao dia; máx.: 1.000 miligramas por 

dose por 5 dias 

≥50 kg: 1.000 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia por 5 dias 

 

Terapia Supressiva (criança e adolescente): 20 miligramas por kg por dose VIA ORAL uma vez ao dia; máx.: 

1.000 miligramas por dose 

 

- Vírus do herpes simples, profilaxia em pacientes imunocomprometidos (criança e adolescente): 

 

Prevenção precoce da reativação: introduzir assim que iniciar os sintomase continuar até o transplante de 

medula ósseaou a resolução da mucosite  

 

Menor que 40 kg: 250 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia 

≥40 kg: 500 miligramas VIA ORAL 1 - 2 vezes ao dia; a dose duas vezes ao dia deve ser considerada em 

pacientes que são altamente suprimidos 

 

Prevenção de reativação tardia: continuar durante o primeiro ano após o transplante de medula óssea 

 

Menor que 40 kg: 250 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia 

≥40 kg: 500 miligramas VIA ORAL 1 - 2 vezes ao dia; a dose duas vezes ao dia deve ser considerada em 

pacientes que são altamente suprimidos 
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- Mononucleose (vírus de Epstein - Barr); tratamento (adolescente): 1.000 miligramas VIA ORAL três vezes ao dia 

(dados disponíveis limitados) 

 

- Varicela, profilaxia em pacientes imunocomprometidos (criança e adolescente): 

 

Dosagem pelo peso: 15 - 30 miligramas por kg por dose VIA ORAL três vezes ao dia  

 

Dosagem fixa: 

 

Menor que 40 kg: 250 - 500 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia 

≥40 kg: 500 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia 

 

Profilaxia pós - exposição: continue por 22 dias pós - exposição 

 

Menor que 40 kg: 500 miligramas VIA ORAL três vezes ao dia 

≥40 kg: 1.000 miligramas VIA ORAL três vezes ao dia 

 

- Varicela (catapora), tratamento em pacientes imunocompetentes (lactente ≥3 meses, criança e adolescente 

menor que 18 anos): 20 miligramas por kg por dose VIA ORAL três vezes ao dia por 5 dias; máx.: 1.000 

miligramas por dose, iniciar no prazo de 24 horas após o início da erupção cutânea 

* o uso rotineiro em crianças saudáveis geralmente não é recomendada; o tratamento é considerado em 

indivíduos de alto risco para possível curso moderado a severo (adolescente não vacinados, indivíduos com 

condições crônicas cutâneas ou pulmonares, em tratamento prolongado com salicilato ou recebendo 

corticosteroides de curta ação, intermitente ou aerossol 

 

Adulto: 

- Vírus do herpes simples, infecção mucocutânea: 

 

Genital:  

 

Pacientes imunocompetentes: 

 

Tratamento, episódio inicial: 1 grama VIA ORAL duas vezes ao dia por 7 - 10 dias, estendendo o tratamento 

se a lesão não estiver completamente cicatrizada após 10 dias 

 

Tratamento, episódio recorrente: 500 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia por três dias ou 1 grama uma 

vez ao dia por cinco dias, iniciado em até 1 dia do início da lesão ou durante o pródromo (quando aplicável) 

 

Terapia supressora: 500 miligramas ou 1 grama VIA ORAL uma vez ao dia por até 12 meses 

 

Pacientes imunocomprometidos (incluindo HIV positivo): 

 

Tratamento, episódio inicial ou recorrente: 1 grama VIA ORAL duas vezes ao dia por 5 - 10 dias, estendendo 



 

880 
 

o tratamento se as lesões não estiverem completamente cicatrizadas após 10 dias 

*Doença grave deve ser tratada com aciclovir ENDOVENOSO nos primeiros 2 - 7 dias,alterando para o 

valaciclovir quando as lesões começarem a regredir e manter a terapia pelo menos 10 dias e até a resolução 

completa 

 

Terapia supressiva: 500 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia 

 

Mulheres grávidas: 

 

Tratamento, episódio inicial: 1 grama VIA ORAL duas vezes ao dia por 7 - 10 dias, estendendo o tratamento 

se as lesões não estiverem completamente cicatrizadas após 10 dias 

 

Tratamento, episódio recorrente (sintomático): 500 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia por três dias ou 

1 grama uma vez ao dia por cinco dias 

 

Terapia supressora, se ocorrer a qualquer momento durante a gravidez: 500 miligramas VIA ORAL duas 

vezes ao dia, iniciando na 36ª semana de gestação e manter até o início do parto 

 

Orolabial: inicie no primeiro sintoma (formigueiro, comichão, ardor) 

 

Pacientes imunocompetentes: 

 

Tratamento, episódio inicial ou recorrente: 2 gramas VIA ORAL duas vezes ao dia por 1 dia 

 

Terapia supressiva: 500 miligramas ou 1 grama VIA ORAL uma vez por dia 

 

Pacientes imunocomprometidos (incluindo HIV positivos): 

 

Tratamento, episódio inicial ou recorrente: 1 grama VIA ORAL duas vezes ao dia por 5 - 10 dias 

 

Terapia supressiva: 500 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia 

 

- Vírus do herpes simples, prevenção em pacientes imunocomprometidos (off-label): 

 

Receptores de transplante hematopoiético soropositivos (alogênicos ou autólogos) ou pacientes soropositivos 

submetidos à terapia de indução de leucemia: 500 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia junto ao início da 

terapia de condicionamento e continuar até a recuperação da contagem de leucócitos ou resolução da mucosite, o 

que ocorrer mais tarde. A duração pode ser prolongada em pacientes com infecções recorrentes por herpes 

simples, com doença do enxerto contra o hospedeiro ou como profilaxia do vírus varicela zoster por até 1 ano 

 

Receptores de transplantes de órgãos sólidos (pacientes soropositivos que não necessitam de profilaxia para 

citomegalovírus): 500 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia por pelo menos um mês ou por 3 - 6 meses após o 

transplante durante os períodos de linfodepleção associados ao tratamento da rejeição 
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- Herpes zoster, tratamento: 

 

Pacientes imunocompetentes: 1 grama VIA ORAL três vezes ao dia por sete dias ao primeiro sinal ou sintoma 

(sendo mais eficaz quando iniciado ≤48 horas de início da erupção cutânea) ou iniciar maior que 72 horas após 

o início da erupção cutânea se novas lesões continuarem a aparecer 

 

Pacientes imunocomprometidos (incluindo HIV positivos): 

 

Dermatoma localizado agudo: 1 grama VIA ORAL três vezes ao dia por 7 - 10 dias, considerar duração mais 

longa se as lesões se resolverem lentamente 

 

Lesões cutâneas extensas ou envolvimento visceral: 1 grama VIA ORAL três vezes ao dia em um curso de 10 - 

14 dias 

*Os pacientes devem receber tratamento inicial com aciclovir ENDOVENOSO,alterando para o valaciclovir 

quando a melhora clínica 

 

- Varicela, tratamento (não complicado): 1 grama VIA ORAL três vezes ao dia, idealmente iniciado dentro de 24 

horas após o início dos sintomas (iniciar mais tarde caso paciente apresentar lesões cutâneas ativas), por 5 - 7 dias 

ou até que todas as lesões tenham crostas 

*Pacientes imunocomprometidos geralmente requerem aciclovir ENDOVENOSO 

 

- Vírus varicela zoster, prevenção em pacientes imunocomprometidos (off-label): 

 

Receptores de transplante hematopoiético (alogênicos e autólogos):  

 

Profilaxia pós - exposição (pacientes soronegativos que não podem receber imunoglobulina contra varicela - 

zoster e são expostos à varicela zoster, herpes zoster ou vacina que desenvolve erupção cutânea): 1 grama VIA 

ORAL três vezes ao dia, iniciando dentro de 96 horas (de preferência, até 48 horas) da exposição e manter por 

até 22 dias após a exposição 

 

Prevenção da reativação em pacientes soropositivos: 500 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia por um ano 

após o transplante, podendo prolongar em pacientes que necessitam de imunossupressão contínua 

 

Receptores de transplantes de órgãos sólidos (pacientes soropositivos que não necessitam de profilaxia para CMV): 

500 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia por 3 - 6 meses após o transplante e durante períodos de 

linfodepleção associada ao tratamento da rejeição 

Ajuste renal:  

Pediatria: 

 

Herpes labial (adolescente): 

 

- ClCr 30 - 49 mililitros por minuto: 1.000 miligramas a 

cada 12 horas porduas doses 

- ClCr 10 - 29 mililitros por minuto: 500 miligramas a 

Adulto: 

 

Herpes zoster, tratamento: 

 

- ClCr 30 - 49 mililitros por minuto: 1 grama a cada 12 

horas 

- ClCr 10 - 29 mililitros por minuto: 1 grama a cada 24 
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cada 12 horas porduas doses 

- ClCr menor que 10 mililitros por minuto: 500 

miligramas dose única 

 

Herpes genital (adolescente): 

 

Episódio inicial: 

 

- ClCr 10 - 29 mililitros por minuto: 1.000 miligramas a 

cada 24 horas 

- ClCr menor que 10 mililitros por minuto: 500 

miligramas a cada 24 horas 

 

Episódio recorrente: ClCr ≤29 mililitros por minuto: 500 

miligramas a cada 24 horas 

 

Terapia supressora: ClCr ≤29 mililitros por minuto: 

 

- Para dose habitual de 1.000 miligramas a cada 24 

horas, diminuir a dose para 500 miligramas a cada 24 

horas 

- Para dose usual de 500 miligramas a cada 24 horas, 

diminuir a dose para 500 miligramas a cada 48 horas 

 

Pacientes HIV positivo: 500 miligramas a cada 24 horas 

 

Hemodiálise (removido em aproximadamente 33% 

durante uma sessão de 4 horas): após a sessão 

horas 

- ClCr menor que 10 mililitros por minuto: 500 

miligramas a cada 24 horas 

 

Herpes vírus simples genital: 

 

Episódio inicial: 

 

- ClCr 10 - 29 mililitros por minuto: 1 grama a cada 24 

horas 

- ClCr menor que 10 mililitros por minuto: 500 

miligramas a cada 24 horas 

 

Episódio recorrente: ClCr menor que 29 mililitros por 

minuto, 500 miligramas a cada 24 horas 

 

Terapia supressora: ClCr menor que 29 mililitros por 

minuto, quando dose habitual de 1 grama cada 24 horas 

ou 500 miligramas a cada 12 horas, diminuir a dose 

para 500 miligramas a cada 24 horas; e quando dose 

usual de 500 miligramas a cada 24 horas, diminuir a 

dose para 500 miligramas a cada 48 horas 

 

Herpes vírus simples orolabial (pacientes 

imunocompetentes): 

 

- ClCr 30 - 49 mililitros por minuto: 1 grama a cada 12 

horas emduas doses 

- ClCr 10 - 29 mililitros por minuto: 500 miligramas a 

cada 12 horas em duas doses 

- ClCr menor que 10 mililitros por minuto: 500 

miligramas em dose única 

 

- Hemodiálise (removido em aproximadamente 33% 

durante uma sessão de 4 horas):após sessão 

 

- Diálise peritoneal ambulatorial crônica por diálise de 

hemofiltração arteriovenosa contínua: parâmetros 

farmacocinéticos semelhantes aos dos pacientes com 

doença renal terminal,assim a dose suplementar após 

sessão não é necessária 

Reações adversas: cefaleia, náusea, dor abdominal, alteração das enzimas hepáticas, nasofaringite 
Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: função renal, enzimas hepáticas, hemograma, uranálise 

Observações: 
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- Risco potencial na gravidez (categoria B) 
- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Valacyclovir: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 05 de novembro de 2018 
2. Dynamed. Valacyclovir: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 05 de novembro de 2018 

3. Up to Date. Valacyclovir: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 05 de 

novembrode 2018 

4. VALTREX®. Valaciclovir. Responsável técnico Edinilson da Silva Oliveira CRF - RJ Nº 18875. GlaxoSmithKline Brasil Ltda. 
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VANCOCINA CP® 

Princípio ativo: Cloridrato de vancomicina 

Classe terapêutica: glicopeptídeo por anti-infeccioso 

Apresentação: pó liofilizado para solução injetável - 500 miligramas 

Via e formas de administração: ENDOVENOSO, intratecal ou intraventricular 

Posologia:  

 

Neonatal: considerar prolongamento do intervalo entre as doses quando co - administrado com ibuprofeno ou 

indometacina ou em recém - nascidos com história de depressão ao parto, hipóxia por asfixia no nascimento ou 

cardiopatia congênita cianótica 

 

- Idade pós - natal ≤60 dias:  

 

Dosagem baseada na função renal: as concentrações séricas de creatinina em recém - nascidos, incluindo recém - 

nascidos de muito baixo peso, flutuam nos primeiros 5 - 7 dias de vida e geralmente não refletem a função renal, 

mas são influenciadas por fatores transplacentários maternos 

 

 Dose de ataque 20 miligramas por kg ENDOVENOSO uma vez, seguido da dose de manutenção: 

ENDOVENOSO  

 

Idade 

gestacional 
Creatinina sérica Dose 

≤28 

semanas 

Menor que 0,5 miligrama por decilitro 15 miligramas por kg por dose a cada 12 horas 

0,5 - 0,7 miligrama por decilitro 20 miligramas por kg por dose a cada 24 horas 

0,8 - 1 miligrama por decilitro 15 miligramas por kg por dose a cada 24 horas 

1,1 - 1,4 miligrama por decilitro 10 miligramas por kg por dose a cada 24 horas 

Maior que 1,4 miligrama por decilitro 15 miligramas por kg por dose a cada 48 horas 

Maior que 28 

semanas 

Menor que 0,7 miligrama por decilitro 15 miligramas por kg por dose a cada 12 horas 

0,7 - 0,9 miligrama por decilitro 20 miligramas por kg por dose a cada 24 horas 

1 - 1,2 miligrama por decilitro 15 miligramas por kg por dose a cada 24 horas 

1,3 - 1,6 miligrama por decilitro 10 miligramas por kg por dose a cada 24 horas 

Maior que 1,6 miligrama por decilitro 15 miligramas por kg por dose a cada 48 horas 

 

Dosagem baseada no peso corporal: ENDOVENOSO  

Peso corporal Idade pós - natal Dose 

Menor que 1,2 kg ≤28 dias 15 miligramas por kg por dose a cada 18 - 24 horas 

1,2 - 2 kg 
menor que 7 dias 10 - 15 miligramas por kg por dose a cada 12 - 18 horas 

≥7 dias 10 - 15 miligramas por kg por dose a cada 8 - 12 horas 

Maior que 2 kg 
menor que 7 dias 10 - 15 miligramas por kg por dose a cada 8 - 12 horas 

≥7 dias 10 - 15 miligramas por kg por dose a cada 6 - 8 horas 
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- Infecção do sistema nervoso central: 

 

Meningite: manter concentrações séricas mínimas de 15 - 20 microgramas por mililitro e para recém - nascidos 

menor que 2 kg, considere o uso de doses menores e intervalos mais longos 

 

Idade pós - natal ≤7 dias ≥2 kg: 20 - 30 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO em dose fracionada a cada 

8 - 12 horas 

 

Idade pós - natal maior que 7 dias e ≥2 kg: 30 - 45 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO doses 

fracionadas a cada 6 - 8 horas 

 

Infecção por shunt ventriculoperitoneal, ventriculite: 5 - 10 miligramas por diaintratecal por intraventricular 

 

*Ajuste da dose no comprometimento renal: considerar a administração de dose única com monitoramento da 

concentração sérica em vez de dosagem programada em pacientes com débito urinário menor que 1 mililitros 

por kg por hora ou se a creatinina sérica aumentar significativamente desde o início 

 

Pediatria: 

- Dosagem geral, infecção suscetível (lactente, criança e adolescente): 45 - 60 miligramas por kg por dia 

ENDOVENOSO doses fracionadas a cada 6 - 8 horas, sendo a dose e a frequência individualizadas com base nas 

concentrações séricas 

 

- Bacteremia (S. aureus resistente à meticilina) (lactente, criança e adolescente): 15 miligramas por kg por dose 

ENDOVENOSO a cada 6 horas por 2 - 6 semanas, dependendo da gravidade 

 

- Infecção óssea e articular: 

 

Osteomielite (S. aureus resistente à meticilina) (lactente, criança e adolescente): 15 miligramas por kg por 

dose ENDOVENOSO a cada 6 horas por um período mínimo de 4 - 6 semanas 

 

Artrite séptica (S. aureus resistente à meticilina) (lactente, criança e adolescente): 15 miligramas por kg por 

dose ENDOVENOSO a cada 6 horas por no mínimo 3 - 4 semanas 

 

- Infecção por Clostridium difficile, colite pseudomembr anosa (lactente, criança e adolescente): máx. 2.000 

miligramas por dia 

 

Infecção não grave, recidiva inicial ou primeira: 10 miligramas por kg por dose VIA ORAL quatro vezes ao dia 

por 10 dias; dose máxima: 125 miligramas por dose 

 

Infecção grave por fulminante inicial: 10 miligramas por kg por dose VIA ORAL quatro vezes ao dia por 10 

dias; dose máxima: 500 miligramas por dose (considerar associação de metronidazol ENDOVENOSO em 

pacientes graves) *Se o paciente for incapaz de tolerar a terapia oral, pode usar a administração nasogástrica 

 

Alternativa, via retal: considere o uso quando o íleo estiver presente. Enema retal 500 miligramas em 100 
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mililitros SF0,9%, sendo o volume determinado pela idade (1 - 3 anos, 50 mililitros; 4 - 9 anos, 75 mililitros; 

maior que 10 anos, 100 mililitros)quatro vezes ao dia com ou sem metronidazol ENDOVENOSO 

 

Segunda infecção ou recidiva subsequente:10 miligramas por kg por dose VIA ORAL quatro vezes ao dia por 

10 - 14 dias, seguido de 10 miligramas por kg por dose duas vezes ao dia por 7 dias, 10 miligramas por kg por 

dose uma vez ao dia por 7 dias e por fim 10 miligramas por kg por dose a cada 2 ou 3 dias por 2 - 8 semanas; 

máx.: 125 miligramas por dose 

 

 - Infecção do sistema nervoso central(lactente, criança e adolescente): 

 

Abscesso cerebral, empiema subdural, abscesso epidural espinhal (S. aureus resistente à meticilina): 15 

miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 6 horas por 4 - 6 semanas (combinado ou não com 

rifampina) 

 

Meningite: 15 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 6 horas (manter concentrações séricas 

mínimas de 15 - 20 microgramas por mililitro  

 

S. aureus resistente à meticilina: 15 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 6 horas por duas 

semanas (combinado ou nãocom rifampina) 

 

Infecção por shunt ventriculoperitoneal, ventriculite: 5 - 20 miligramas por dia intratecal por 

intraventricular, dose usual 10 - 20 miligramas por dia (devido ao menor volume de líquido cefalorraquidiano 

em lactente, algumas diretrizes recomendam diminuir a dose) 

 

 - Endocardite, tratamento (criança e adolescente): uma duração mais longa e antibióticos adicionais podem ser 

necessários dependendo do organismo e da presença de material protético, sendo a dose ajustada para atingir 

concentrações séricas mínimas de 10 - 15 microgramas por mililitro ou 15 - 20 microgramas por mililitro se houver 

falta de resposta ou identificação de organismos resistentes (MIC maior que 1 microgramas por mililitro) 

 

Terapia empírica por cultura negativa:60 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO doses fracionadas a cada 6 

horas; máx.: 2.000 miligramas por dia (em combinação com outros antibióticos) por pelo menos quatro semanas 

 

Streptococcus (incluindo enterococos): 40 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO doses fracionadas a cada 8 

- 12 horas por pelo menos 4 - 6 semanas 

 

S. aureus: 

 

Não resistente à meticilina: 40 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO doses fracionadas a cada 8 - 12 horas 

por pelo menos 4 - 6 semanas 

 

Resistente à meticilina: 40 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO doses fracionadas a cada 8 - 12 horas por 

pelo menos 6 semanas; máx.: 2.000 miligramas por dia 

 

 - Infecção intra- abdominal complicada (S. aureus resistente à meticilina) (lactente, criança e adolescente): 40 
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miligramas por kg por dia ENDOVENOSO doses fracionadas a cada 6 - 8 horas 

 

 - Peritonite (diálise peritoneal), tratamento (lactente, criança e adolescente): 

 

Intermitente: dose inicial 30 miligramas por kg intraperitoneal na bolsa de longapermanência, doses 

subseqüentes de 15 miligramas por kg por dose a cada 3 - 5 dias na bolsa de longapermanência 

 

Contínua: dose de ataque 1.000 miligramas intraperitoneal por litro de dialisato, seguido por dose de 

manutenção 25 miligramas por litro 

 

 - Pneumonia: 

 

Pneumonia adquirida na comunidade (lactente maior que 3 meses, criança e adolescente): 40 - 60 miligramas 

por kg por dia ENDOVENOSO a cada 6 - 8 horas por 7 - 21 dias, a dependendo da gravidade (para atingir AUC 

por MIC maior que 400, a posologia é recomendada para o tratamento de infecções moderadas a severas por S. 

aureus resistente à meticilina) 

 

Pneumonia associada a cuidados de saúde, S. aureus resistente à meticilina (lactente, criança e adolescente): 

60 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO em dose fracionada a cada 6 horas durante 7 - 21 dias 

 

 - Infecções da estrutura da pele e da pele, complicadas (S. aureus resistente à meticilinaou S. aureus sensíveis à 

meticilina em pacientes alérgicos à penicilina) (lactente, criança e adolescente): 

 

Infecção não necrotizante: 10 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 6 horas 

 

Infecção necrosante: 15 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 6 horas. Manter até que o 

desbridamento não seja necessário, observa-se a melhora clínica e o paciente esteja afebril por 48 - 72 horas 

 

 - Profilaxia cirúrgica (perioperatória) (lactente, criança e adolescente): 15 miligramas por kg por dose 

ENDOVENOSO 120 minutos antes da incisão cirúrgica (podendo ser administrado em combinação com outros 

antibióticos a depender do procedimento cirúrgico) 

 

Adulto: a dosagem inicial ENDOVENOSO em pacientes não obesos deve ser baseada no peso corporal real e as 

doses subsequentes ajustadas com base nas concentrações séricas e função renal 

 

 - Tratamento usual: 500 miligramas ENDOVENOSO a cada 6 horas ou 1 grama a cada 12 horas 

 

 - Bacteremia (off-label): 

 

Terapia empírica ou terapia específica de patógeno para S. aureus resistente à meticilina: 15 - 20 miligramas 

por kg por dose ENDOVENOSO a cada 8 a 12 horas; máx.: 2 gramas por dose (ajustando a dose para obter 

uma concentração mínima de 15 - 20 microgramas por mililitro) 

*Para infecções da corrente sanguínea relacionadas a cateteres, considere a terapia de bloqueio de cateter, 

além da terapia sistêmica 
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Terapia empírica ou terapia específica para patógenos para estafilococos coagulase - negativos resistentes à 

meticilina: 15 - 20 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 8 a 12 horas; máx.: 2 gramas por dose 

(ajustando a dose para obter uma concentração mínima de 15 - 20 microgramas por mililitro) 

*Para infecções da corrente sanguínea relacionadas a cateteres, considere a terapia de bloqueio de cateter, 

além da terapia sistêmica 

 

- Abscesso cerebral, abscesso epidural intracraniano ou abscesso epidural espinhal (off-label): 15 - 20 miligramas 

por kg por dose ENDOVENOSO a cada 8 a 12 horas; máx.: 2 gramas por dose (ajustando a dose para obter uma 

concentração mínima de 15 - 20 microgramas por mililitro) 

 

- Infecção por Clostridium difficile, colite pseudomembr anosa: 0,5-2 gramas VIA ORAL fracionados em 3-4 doses 

por 7-10 dias; dose usual de 125 miligramas 4 vezes ao dia por 7-10 dias 

 

Infecção não grave (leucócitos ≤15.000 células por mm3 e creatinina sérica menor que 1,5 miligrama por 

decilitro): 

 

Episódio inicial: 125 miligramas VIA ORAL quatro vezes ao dia por 10 dias 

 

Primeira recorrência: 

 

Se a vancomicina foi utilizada para o episódio inicial: 125 miligramas VIA ORAL quatro vezes ao dia por 

10 - 14 dias, depois 125 miligramas duas vezes ao dia por 7 dias, seguido de 125 miligramas uma vez ao 

dia por 7 dias e por fim 125 miligramas a cada 2 ou 3 dias por 2 - 8 semanas 

 

Se metronidazol foi usado para o episódio inicial: 125 miligramas VIA ORAL quatro vezes ao dia por 10 

dias 

 

Segunda ou recorrência subsequente: 125 miligramas VIA ORAL quatro vezes ao dia por 10 - 14 dias, 

depois 125 miligramas duas vezes ao dia por 7 dias, seguido de 125 miligramas uma vez ao dia por 7 dias e 

por fim 125 miligramas a cada 2 ou 3 dias por 2 - 8 semanas 

 

Infecção grave (leucócitos maior que 15.000 células por mm3 ou creatinina sérica ≥1,5 miligramas por decilitro): 

125 miligramas VIA ORAL quatro vezes ao dia 

 

Infecção fulminante (íleo, megacólon ou hipotensão por choque): 500 miligramas VIA ORAL ou via sonda 

nasogástrica quatro vezes ao dia associado a metronidazol ENDOVENOSO (se o íleo estiver presente, considere 

o enema de retenção de vancomicina) 

 

Alternativa, via retal (off-label): 500 miligramas em 100 mililitros de SF0,9% e manter retido pelo maior 

tempo possível, administrado a cada 6 horas. Use em combinação com vancomicina oral (se o íleo for 

parcial) ou no lugar de vancomicina oral (se o íleo estiver completo) associado ao metronidazol 

ENDOVENOSO 
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- Enterocolite por estafilocócica: : 0,5-2 gramas VIA ORAL fracionados em 3-4 doses por 7-10 dias 

 

- Endocardite, tratamento (off-label): 

 

Enterococcus (válvula nativa ou protética) (cepas resistentes à penicilina ou pacientes incapazes de tolerar beta - 

lactâmicos): 15 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 12 horas em combinação com gentamicina 

por 6 semanas; máx.: 2 gramas por dose (ajustando a dose para obter uma concentração mínima de 10 - 20 

microgramas por mililitro) 

 

S. aureus, resistente à meticilina ou sensível à meticilina quando hipersensibilidade beta - lactâmica grave 

(agente alternativo):  

 

Válvula nativa: 15 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 12 horas por 6 semanas; máx.: 2 

gramas por dose (ajustando a dose para obter uma concentração sérica mínima de 10 - 20 microgramas 

por mililitro) ou 15 - 20 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 8 - 12 horas por 6 semanas; 

máx.: 2 gramas por dose (ajustando a dose para obter uma concentração mínima de 15 - 20 microgramas 

por mililitro) 

 

Válvula protética: 15 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 12 horas; máx.: 2 gramas por 

dose (ajustando a dose para obter uma concentração mínima de 10 - 20 microgramas por mililitro) ou 15 - 

20 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 8 a 12 horas; máx.: 2 gramas por dose (ajustando a 

dose para obter uma concentração mínima de 15 - 20 microgramas por mililitro) com duração depelo 

menos 6 semanas (combinado com rifampicina durante toda a terapia e gentamicina nas primeiras 2 

semanas) 

 

Streptococcus do grupo viridans e S. bovis (válvula nativa ou protética) (penicilina ou intolerância à ceftriaxona): 

15 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 12 horas por 4 semanas (válvula nativa) ou 6 semanas 

(válvula protética); máx.: 2 gramas por dose (ajustando a dose para obter uma concentração mínima de 10 - 15 

microgramas por mililitro) 

 

- Infecção intra- abdominal (off-label): 15 - 20 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 8 - 12 horas; 

máx.: 2 gramas por dose (ajustando a dose para obter uma concentração mínima de 15 - 20 microgramas por 

mililitro) 

 

- Meningite bacteriana (off-label): 15 - 20 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 8 - 12 horas; máx.: 

2 gramas por dose (ajustando a dose para obter uma concentração mínima de 15 - 20 microgramas por mililitro) 

ou 500 miligramas a cada 6 horas ou 1 grama a cada 12 horas 

 

- Osteomielite (off-label): 15 - 20 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 8 - 12 horas ou 15 - 20 

miligramas por kg por dose a cada 12 horas; máx.: 2 gramas por dose (ajustando a dose para obter uma 

concentração mínima de 15 - 20 microgramas por mililitro) ou 500 miligramas a cada 6 horas ou 1 grama a cada 

12 horas 

 

- Profilaxia peri - operatória (off-label): 15 miligramas por kg; máx.: 2 gramas por dose 60 - 120 minutos antes da 
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incisão cirúrgica inicial(podendo ser administrado em combinação com outros antibióticos a depender do 

procedimento cirúrgico). As doses de vancomicina podem ser repetidas no intraoperatório em duas meias - vidas 

(aproximadamente 8 - 12 horas em pacientes com função renal normal) se o procedimento for demorado ou se 

houver perda excessiva de sangue  

*Casos em que uma extensão da profilaxia é justificada no pós - operatório, a duração total deve ser ≤24 horas  

 

- Peritonite, tratamento (pacientes em diálise ambulatorial contínua) (off-label): ajuste a dose para obter uma 

concentração mínima entre 15 - 20 microgramas por mililitro  

 

Intermitente (preferencial): 15 - 30 miligramas por kg intraperitoneal adicionado a uma troca de solução a 

cada 5 - 7 dias, mantendo por ≥6 horas; doses suplementares e monitoramento dos níveis séricos podem ser 

necessários para pacientes que recebem diálise peritoneal automatizada ou com função renal residual 

significativa 

 

Contínuo (todas as trocas): dose de ataque 30 miligramas por kg intraperitoneal adicionada à primeira troca 

de solução, dose de manutenção 1,5 miligramas por kg por solução para cada troca subsequente 

 

- Pneumonia, S. aureusresistente à meticilina:  

 

Pneumonia adquirida na comunidade (paciente hospitalizado): 15 - 20 miligramas por kg por dose 

ENDOVENOSO a cada 8 - 12 horas; máx.: 2 gramas por dose (ajuste a dose para obter uma concentração 

mínima de 15 - 20 microgramas por mililitro) 

 

Pneumonia adquirida no hospital ou pneumonia associada à ventilação mecânica: 15 - 20 miligramas por kg por 

dose ENDOVENOSO a cada 8 a 12 horas; máx.: 2 gramas por dose (ajustando a dose para obter uma 

concentração mínima de 15 - 20 microgramas por mililitro) ou 500 miligramas a cada 6 horas ou 1 grama a 

cada 12 horas 

 

- Infecções da pele e tecidos moles (paciente hospitalizado) (off-label): 15 miligramas por kg por dose 

ENDOVENOSO a cada 12 horas; máx.: 2 gramas por dose (ajustando a dose para obter uma concentração 

mínima de 10 - 15 microgramas por mililitro [infecção não complicada] ou 15 - 20 microgramas por mililitro 

[infecção complicada ou paciente grave]). Para terapia empírica de infecção necrosante, deve ser usado em 

combinação com outros agentes ou 500 miligramas a cada 6 horas ou 1 grama a cada 12 horas 

Ajuste renal: ORAL: não há necessidade de ajuste 

 

Pediatria: ENDOVENOSO: baseadas em doses de 10 miligramas por kg por dose a cada 6 horas ou 15 miligramas 

por kg por dose a cada 8 horas 

 

- TFG 30 - 50 mililitros por minuto por 1,73 m²: 10 miligramas por kg por dose a cada 12 horas 

- TFG 10 - 29 mililitros por minuto por 1,73 m²: 10 miligramas por kg por dose a cada 18 - 24 horas 

- TFG menor que 10 mililitros por minuto por 1,73 m²: 10 miligramas por kg por dose, realizar nova com base nas 

concentrações séricas 

- Hemodiálise intermitente: 10 miligramas por kg por dose,realizar nova com base nas concentrações séricas 

- Diálise peritoneal: 10 miligramas por kg por dose, realizar nova com base nas concentrações séricas 
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- Terapia de reposição renal contínua: 10 miligramas por kg por dose a cada 12 - 24 horas, monitorando as 

concentrações séricas 

 

Adulto: em pacientes críticos com insuficiência renal, a dose de ataque inicial (aproximadamente 25 miligramas 

por kg) não deve ser reduzida 

 

- Doença renal terminalem hemodiálise intermitente: após uma dose de 15 - 25 miligramas por kg, administrar 

500 - 1.000 miligramas ou 5 - 10 miligramas por kg após sessão 

 

- Diálise Peritoneal: 1 grama a cada 4 - 7 dias 

 

- Terapia de substituição renal contínua: 

 

- CVVH: dose de ataque 15 - 25 miligramas por kg, seguida de 1.000 miligramas a cada 48 horas ou 10 - 15 

miligramas por kg a cada 24 - 48 horas 

 

- CVVHD: dose de ataque 15 - 25 miligramas por kg, seguida de 1.000 miligramas a cada 24 horas ou 10 - 15 

miligramas por kg a cada 24 horas 

 

- CVVHDF: dose de ataque 15 - 25 miligramas por kg, seguida por 1.000 miligramas a cada 24 horas ou 7,5 - 10 

miligramas por kg a cada 12 horas 

TFG (mililitro 

por minuto por 

1,73mm3) 

Peso corporal atual 

Menor que 60 kg 60 - 80 kg 81 - 100 kg Maior que 100 kg 

Maior que 90 
750 miligramas a 

cada 8 horas 

1.000 miligramas 

a cada 8 horas 

1.250 miligramas 

a cada 8 horas 

1.500 miligramas a 

cada 8 horas 

50 - 90 
750 miligramas a 

cada 12 horas 

1.000 miligramas 

a cada 12 horas 

1.250 miligramas 

a cada 12 horas 

1.000 miligramas a 

cada 8 horas 

15 - 49 
750 miligramas a 

cada 24 horas 

1.000 miligramas 

a cada 24 horas 

1.250 miligramas 

a cada 24 horas 

1.500 miligramas a 

cada 24 horas 

Menor que 15a 750 miligramas 1.000 miligramas 1.250 miligramas 1.500 miligramas 

Verifique um nível aleatório de vancocinemia 24 horas após a dose. Se ≤20 microgramas por mililitro, 

repita a dosee se maior que 20 microgramas por mililitro, não reduza. Repita a verificação em 12 horas 

 Tempo de administração:  

- Infusão ENDOVENOSO em ≥60 minutos (para cada 500 miligramas); os efeitos adversos podem ser minimizados 

se a taxa de infusão for ≤10 miligramas por minuto 

 

- Intraventricular (dreno): prenda o dreno por 15 - 60 minutos antes de abrir para permitir que a solução de 

vancomicina se equilibre no líquido cefalorraquidiano 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: água para injeção - 10 mililitros (500 miligramas) 

com volume final de 10,2 mililitros 

 

Diluição:  
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- ENDOVENOSO: SF0,9%, SG5%, RL - 100 mililitros (500 

miligramas); quando restrição hídrica 10 miligramas por mililitro) 

 

- Técnica de bloqueio de cateter com antibiótico (off-label): prepare a 

solução de concentração final 5 miligramas por mililitro (pode ser 

combinada com heparina 5.000unidades por mililitro) e injetar em 

cada lúmen da porta de acesso do cateter usando um volume 

suficiente para encher (2 - 5 mililitros) com um tempo de 

permanência de 48 - 72 horas 

*Retirar a solução de bloqueio antes do uso do cateter e substituir 

por nova soluçao após o uso 

 

- INTRAVENTRICULAR (off-label): use apenas preparações sem 

conservantes - (C.: 2,5 - 10 miligramas por mililitro) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: 24 horas 72 horas 

 Após diluição: 24 horas 72 horas 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

- VIA ORAL : o pó reconstituído em 30 mililitros (cada 500 

miligramas) de água pode ser administrado oralmente; 

também pode ser administrada por sonda nasogástrica 

 

- VIA RETAL (off-label): administrada como um enema de 

retenção; 500 miligramas em 100 - 500 mililitros de SF0,9% 

(se o cloreto de sódio causar hipercloremia, usar solução com 

menor concentração de cloreto (Ringer Lactato) 

 

- Após reconstituição a solução pode apresenta - se incolor ou 

marron claro e após diluição incolor ou quase incolor 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: albumina humana, idarubicina, omeprazol, pantoprazol 

Reações adversas:  

VIA ENDOVENOSA: hipotensão (acompanhado de flushing (rubor)ramas), flebite, tremores, febre, reação de 

hipersensibilidade, eosinofilia, neutropenia 

 

 VIA ORAL : dor abdominal, disgeusia, náusea, edema periférico, fatiga, cefaleia, diarreia, flatulência, vômito, 

infecção do trato urinário, dor nas costas, febre 

 

*Se uma erupção maculopapular aparecer na face, pescoço, tronco ou membros superiores (síndrome do homem 

vermelho), aumento o tempo de infusão para 1 - 2 horas e aumente o volume de diluição. Hipotensão, choque e 

parada cardíaca (raros) também foram relatados com infusão rápida (a administração de anti - histamínicos antes 

da infusão pode prevenir ou minimizar essa reação) 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: função renal, uranálise, concentrações séricas de vancomicina, hemograma, audiograma (quando 
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emuso simultâneode terapia ototóxica),hidratação (manter o paciente hidratado) 

Observações: 

- Medicamento vesicante: se ocorrer extravasamento, interrompa a infusão imediatamente e desconecte o 

acessomantendo a cânula por agulha; aspire suavemente a solução extravasada (NÃO lave o acesso), removaa 

agulha por cânula, eleve a extremidade, aplique compressas quentes secas e o antídoto(hialuronidase intradérmica 

pode ser considerada para casos refratários) 

Hialuronidase: injete um total de 1 mililitros intradérmico (15unidades por mililitro) em um total decinco 

injeções separadas de 0,2 mililitros (usando uma seringa de tuberculina) ao longo do local de injeção e 

área edematosa 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Vancomycin: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 05 de novembro de 2018 
2. Dynamed. Vancomycin: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 05 de novembro de 2018 

3. Up to Date. Vancomycin: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 05 de novembro

 de 2018 

4. VANCOCINA®. Vancomicina. Responsável técnico Sidnei Bianchini Junior - CRF - SP Nº 63.058. Antibióticos do Brasil Ltda. 
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VASTAREL® MR 

Princípio ativo: Trimetazidina 

Classe terapêutica: antianginoso, vasodilatador 

Apresentação: comprimido revestido de liberação prolongada - 35 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Adulto: 

- Terapêutica adjuvante para o tratamento sintomático da angina de peito estável em pacientes intolerantes ou não 

tratados com terapia antiangina de primeira linha: 35 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia (pela manhã e a 

noite); máx.: 70 miligramas por dia 

Ajuste renal: se ClCr 30 - 60 mililitros por minuto administrar 35 miligramas uma vez ao dia (preferencialmente 

pela manhã) e contraindicado quando ClCr menor que 30 mililitros por minuto 

Reações adversas: tontura, cefaleia, dor abdominal, diarreia, dispepsia, náusea, vômito, astenia 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: evolução do quadro 

Observações: 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Micromedex. Trimetazidine: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 05 de novembro de 2018 
2. Up to Date. Trimetazidine: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 05 de 

novembrode 2018 

3. VTGPREX®. Valaciclovir. Responsável técnico Patrícia Kasesky de Avellar - CRF - RJ n.º 6350. Laboratórios Servier do Brasil Ltda. 
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VENALOT® 

Princípio ativo: Cumarina e troxerrutina 

Classe terapêutica: antivaricoso de ação sistêmica 

Apresentação: comprimido revestido de liberação prolongada - 15 miligramas mais 90 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Adulto: 

- Tratamento de síndromes varicosas, varizes, hemorroidas e úlceras das pernas; flebites, tromboflebites, 

periflebites, síndromes pós - flebíticas; estases linfáticas, linfangites, linfadenites, linfedemas; estases venosas, 

edemas, arterites; profilaxia da trombose pré e pós - operatória e na gravidez; profilaxia e tratamento de edemas 

e estases linfáticas pós-operatórias e pós - traumáticas; braquialgias, cervicalgias, lombalgias: 1 - 2 comprimidos 

VIA ORAL três vezes ao dia 

Ajuste hepático: contraindicado em hepatopatias graves ou progressivas 

Reações adversas: não foram encontradas reações adversas significativas 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: evolução do quadro 

Observações: 

- O uso do medicamento deve ser interrompido se aparecerem sintomas como náuseas acompanhadas de urticária, 

urina escura ou icterícia 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. VENALOT®. Cumarina e troxerrutina. Responsável técnico Carla A. Inpossinato CRF - SP nº 38.535. Takeda Pharma Ltda. 
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VERTIX® 

Princípio ativo: Dicloridrato de flunarizina 

Classe terapêutica: bloqueador do canal de cálcio, vaso dilatador 

Apresentação: comprimido revestido - 10 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Adulto, menor que 65 anos: 

- Profilaxia da enxaqueca: 10 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia ao deitar (a incidência de efeitos adversos pode 

ser reduzida se permitir dois dias consecutivos sem uso do medicamento por semana). Se não houver melhora 

significativa após 3 meses de terapia, interrompa o uso 

 

- Vertígio: 20 miligramas VIA ORAL três vezes ao dia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: sonolência, anxiedade, depressão, tontura, reação extrapiramidal, fatiga, insônia, disfunção 

motora, sedação, desordens do sono, vertigio 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: sintomas extrapiramidais, depressivos ou fatigantes; evolução do quadro 

Observações: 

- Este produto contém o corante amarelo de TARTRAZINA que pode causar reações de natureza alérgica, entre as 

quais asma brônquica, especialmente em pessoas alérgicas ao ácido acetilsalicílico 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Micromedex. Flunarizine: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 05 de novembro de 2018 
2. Up to Date. Flunarizine: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 05 de novembro

 de 2018 

3. VERTIX®. Flunarizina. Responsável técnico Gabriela Mallmann CRF - SP nº 30.138. Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A. 
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VERUTREX® CREME 

Princípio ativo: Ácido fusídico 

Classe terapêutica: anti-infeccioso tópico 

Apresentação: creme demartológico - 20 miligramas por grama (15 gramas) 

Via e formas de administração: tópico externo 

Posologia:  

 

Pediatria e adulto: 

- Infecções cutâneas: aplique uma pequena quantidade na área afetada 2 - 3 vezes ao dia por 7 - 14 dias. Se for 

utilizado um curativo de gaze, a frequência de aplicação pode ser reduzida para uma ou duas vezes ao dia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: não foram encontradas reações adversas significativas 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: evolução do quadro 

Observações: 

- Não use perto dos olhos 

- Crosta de impetigo contagiosa não precisa ser removida antes da aplicação de creme 

- Quando indicado, a incisão e a drenagem das lesões infectadas devem preceder a aplicação do creme 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso compatível com a amamentação; não há absorção sistêmica. Recomenda-se que não seja aplicado na área 

dos seios durante a lactação 

1. Up to Date. Fusidic acid: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 05 de novembro

 de 2018 

2. VERUTEX®. Ácido fusílico. Responsável técnico Patricia Racy Dias CRF - SP 31.855. LEO Pharma Ltda. 
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VFEND® 

Princípio ativo: Voriconazol 

Classe terapêutica: triazol por antifúngico 

Apresentação:  

VFEND®: comprimido revestido - 200 miligramas 

VFEND® INJETÁVEL: pó liofilizado para solução injetável - 200 miligramas 

Via e formas de administração:  

VFEND® INJETÁVEL: ENDOVENOSO 

VEFED®: oral 

Posologia:  

 

Neonatal: 

- Infecção fúngica grave; tratamento: dose usual 12 - 24 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO doses 

fracionadas a cada 8 - 12 horas 

 

Pediatria:devido ao possível tempo de trânsito gástrico encurtado em Lactente e crianças menor que 12 anos, a 

absorção de comprimidos pode ser diferente de adultos, assim recomenda-se que recebam apenas a formulação 

da suspensão oral 

 

- Dosagem geral, infecção suscetível: 

 

Lactente e criança menor que 2 anos: dose inicial 9 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 12 

horas, seguida de monitorização das concentrações séricas mínimas tipicamente iniciadas após 3 a 5 dias, 

ajustando a dose para atingir a dose vale alvo de maior que 1 micrograma por mililitro; dose usual 12 - 71 

miligrama por kg por dia doses fracionadas a cada 12 horas 

 

Criança de 2 a menor que 12 anos: dose de ataque 9 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 12 

horas para 2 doses no dia 1, seguido de dose de manutenção8 miligramas por kg por dose a cada 12 horas, 

monitorando as concentrações séricas para manter entre maior que 2 microgramas por mililitro  

 

Criança ≥12 anos e adolescente ≤14 anos: 

 

Menor que 50 kg: dose de ataque 9 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 12 horas para 2 

doses, seguida de uma dose de manutenção de 4 - 8 miligramas por kg por dose a cada 12 horas 

 

≥50 kg: dose de ataque 6 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 12 horas para 2 doses, 

seguida de uma dose de manutenção de 3 - 4 miligramas por kg por dose a cada 12 horas 

 

Menor que 50 kg: 9 miligramas por kg por dose VIA ORAL a cada 12 horas; máx.: 350 miligramas por 

dose 

 

≥50 kg: 200 miligramas VIA ORAL a cada 12 horas 

 



 

899 
 

Adolescente ≥15 anos: 

 

 ENDOVENOSO : dose de ataque 6 miligramas por kg por dose a cada 12 horas para 2 doses, seguida de 

uma dose de manutenção de 3 - 4 miligramas por kg por dose a cada 12 horas 

 

ORAL: 200 miligramas a cada 12 horas 

 

- Candidíase, profilaxia para pacientes com alto risco de candidíase invasiva: 

 

Criança de 2 a menor que 12 anos: dose de ataque 9 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 12 

horas para 2 doses no dia 1, seguidas de uma dose de manutenção de 8 miligramas por kg por dose a cada 12 

horas 

 

Criança ≥12 anos e adolescente ≤14 anos:  

 

Menor que 50 kg: 

 

ENDOVENOSO : dose de ataque 9 miligramas por kg por dose a cada 12 horas para 2 doses, seguida 

de dose de manutenção de 8 miligramas por kg por dose a cada 12 horas 

 

ORAL: 9 miligramas por kg por dose a cada 12 horas; máx.: 350 miligramas por dose 

 

≥50 kg: 

 

ENDOVENOSO : 4 miligramas por kg por dose a cada 12 horas 

 

ORAL: 200 miligramasa cada 12 horas 

 

Adolescente ≥15 anos: 

 

ENDOVENOSO : 4 miligramas por kg por dose a cada 12 horas 

 

ORAL: 200 miligramas a cada 12 horas 

 

- Candidíase invasiva; tratamento: o voriconazol é considerado uma terapia alternativa e oferece pouca vantagem 

sobre o fluconazol como terapia de primeira linha de candidemia 

 

Criança 2 a menor que 12 anos: 

 

 ENDOVENOSO : dose de ataque 9 miligramas por kg por dose a cada 12 horas para 2 doses no dia 1, 

seguidas de uma dose de manutenção de 8 miligramas por kg por dose a cada 12 horas 

 

Criança ≥12 anos e adolescente ≤14 anos: 
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Menor que 50 kg: 

 

ENDOVENOSO : dose de ataque 9 miligramas por kg por dose a cada 12 horas para 2 doses, seguida 

de uma dose de manutenção de 8 miligramas por kg por dose a cada 12 horas 

 

ORAL: 9 miligramas por kg por dose a cada 12 horas; máx.: 350 miligramas por dose 

 

≥50 kg: 

 

ENDOVENOSO :dose de ataque 400 miligramas (6 miligramas por kg por dose) a cada 12 horas por 2 

doses, seguida de 200 miligramas (3 miligramas por kg por dose) a cada 12 horas 

 

ORAL: 200 miligramas (3 miligramas por kg por dose) a cada 12 horas 

 

Adolescente ≥15 anos: 

 

ENDOVENOSO : dose de ataque 400 miligramas (6 miligramas por kg por dose) a cada 12 horas por 2 

doses, seguidas por 200 miligramas (3 miligramas por kg por dose) a cada 12 horas 

 

ORAL: 200 miligramas (3 miligramas por kg por dose) a cada 12 horas 

 

- Candidíase, endocardite por dispositivos cardíacos implantáveis: o voriconazol só deve ser utilizado como 

terapêutica de descalonamento gradual em pacientes clinicamente estáveis, com cultura negativa, após 

terapêutica inicial 

 

Criança ≥12 anos e adolescente ≤14 anos:  

 

Menor que 50 kg: 9 miligramas por kg por dose VIA ORAL a cada 12 horas; máx.: 350 miligramas por 

dose 

 

≥50 kg: 200 - 300 miligramas (3 - 4 miligramas por kg por dose) VIA ORAL duas vezes ao dia 

 

Adolescente ≥15 anos: 200 - 300 miligramas (3 - 4 miligramas por kg por dose) VIA ORAL duas vezes ao dia 

 

- Candidíase, esofágica, refratária a fluconazol: duração de 14 - 21 dias 

 

Criança de 2 a menor que 12 anos: dose de ataque 9 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 12 

horas para 2 doses, seguida de uma dose de manutenção 8 miligramas por kg por dose a cada 12 horas  

 

Criança ≥12 anos e adolescente ≤ 14 anos:  

 

Menor que 50 kg: 

 

ENDOVENOSO :dose de ataque 9 miligramas por kg por dose a cada 12 horas para 2 doses, seguida de 
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dose de manutenção de 8 miligramas por kg por dose a cada 12 horas 

 

ORAL: 9 miligramas por kg por dose a cada 12 horas; máx.: 350 miligramas por dose 

 

≥50 kg: 200 miligramas (3 miligramas por kg por dose) ENDOVENOSO ou VIA ORAL duas vezes ao dia 

 

Adolescente ≥15 anos: 200 miligramas (3 miligramas por kg por dose) ENDOVENOSO ou VIA ORAL duas 

vezes ao dia 

 

- Candidíase, orofaríngea, refratária a fluconazol: duração de até 28 dias 

 

Criança ≥12 anos e adolescente ≤14 anos:  

 

Menor que 50 kg: 9 miligramas por kg por dose VIA ORAL a cada 12 horas; máx.: 350 miligramas por 

dose 

≥50 kg: 200 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia 

 

Adolescente ≥15 anos: 200 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia 

 

Adulto: 

- Aspergilose invasiva, incluindo infecção disseminada e extrapulmonar; tratamento:  

 

ENDOVENOSO:dose inicial 6 miligramas por kg, a cada 12 horas, para 2 doses, seguido por dose de 

manutenção de 4 miligramas por kg a cada 12 horas 

 

ORAL: 

Menor que 40 kg: 100 miligramas a cada 12 horas, titulando em 50 miligramas por dose 

 

≥40 kg: 200 miligramas a cada 12 horas, titulando em 100 miligramas por dose 

 

- Candidemia em pacientes não neutropénicos e infecções disseminadas por Candida em pele, abdómen, rim, 

parede da bexiga e feridas: duração de pelo menos 14 dias após a resolução dos sintomas ou após a última 

cultura positiva, o que for mais longo 

 

ENDOVENOSO: dose inicial 6 miligramas por kg a cada 12 horas para 2 doses, seguido por dose de 

anutenção de 3 - 4 miligramas por kg a cada 12 horas 

 

Oral: 

Menor que 40 kg: 100 miligramas a cada 12 horas, titulando em 50 miligramas por dose 

 

≥40 kg: 200 miligramas a cada 12 horas, titulando em 100 miligramas por dose 

 

- Candidíase esofágica: duração de pelo menos 14 dias e por pelo menos 7 dias após a resolução dos sintomas 

Menor que 40 kg: 100 miligramas VIA ORAL a cada 12 horas, titulando em 50 miligramas por dose; máx.: 
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300 miligramas por dia 

 

≥40 kg: 200 miligramas VIA ORAL a cada 12 horas, titulando em 100 miligramas por dose; máx.: 600 

miligramas por dia 

 

- Candidíase orofaríngea (refratária ao fluconazol) (off-label): 200 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia por 

até 28 dias 

 

- Terapia antifúngica empírica (febre neutropênica) (off-label): dose inicial 6 miligramas por kg ENDOVENOSO a 

cada 12 horas para 2 doses, seguida por dose de manutenção de 4 miligramas por kg a cada 12 horas. Considerar 

terapia VIA ORAL de 200 - 300 miligramas a cada 12 horas ou 3 - 4 miligramas por kg a cada 12 horas 

 

- Ajuste posológico em pacientes com resposta inadequada: 

 

ENDOVENOSO : pode ser aumentada de 3 miligramas por kg a cada 12 horas para 4 miligramas por kg a 

cada 12 horas, dependendo da condição 

 

ORAL: pode ser aumentada de 200 miligramas a cada 12 horas para 300 miligramas a cada 12 horas em 

pacientes com peso ≥40 kg (ou 150 miligramas a cada 12 horas em pacientes com menos de 40 kg), 

dependendo da condição 

 

- Ajuste de dosagem em pacientes incapazes de tolerar o tratamento: 

 

ENDOVENOSO : pode ser reduzida de 4 miligramas por kg a cada 12 horas para 3 miligramas por kg a cada 

12 horas, dependendo da condição 

 

ORAL: pode ser reduzida em 50 miligramas a uma dosagem mínima de 200 miligramas a cada 12 horas em 

pacientes com peso ≥40 kg (ou 100 miligramas a cada 12 horas em pacientes menor que 40 kg), dependendo 

da condição 

Ajuste renal:  

ORAL: sem necessidade de ajuste ou dose suplementar 

 

PARENTERAL: quando ClCr menor que 50 mililitros por minuto, devido à acumulação do veículo ENDOVENOSO 

(ciclodextrina), há recomendaçãoda utilização de voriconazol oral, a menos que uma avaliação do risco por 

benefício justifique a utilização de voriconazol ENDOVENOSO; se a terapia parenteral for utilizada, monitorize a 

creatinina sérica e mude para o voriconazol oral, quando possível 

 

Terapia de substituição renal contínua (CVVH, CVVHD e CVVHDF): dose de ataque de 400 miligramas a 

cada 12 horas para 2 doses, seguida por 200 miligramas a cada 12 horas 

 

Ajuste hepático: quando disfunção leve e moderado (Child - Pugh classe A ou B) manter a dose de ataque 

padrão e reduza a dose de manutenção em 50%; e quando disfunção severa deve ser usado somente se o 

benefício superar o risco, monitorando de perto a toxicidade 

Tempo de administração: infusão ENDOVENOSA em 1 - 2 horas, não exceder 3 miligramas por kg por hora 
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Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: água para injeção - 19 mililitros (C.: 10 miligramas 

por mililitro) 

 

Diluição: SF0,9%, SG5%, RL - 100 mililitros (C.: ≥0,5 miligramas 

por mililitro e ≤5 miligramas por mililitro) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - 24 horas 

 Após diluição: - 24 horas 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

ORAL: administrar pelo menos uma hora antes ou uma hora 

depois da refeição, mantendo hidratação adequada a menos 

que seja instruído a restringir a ingestão de líquidos 

 

ENDOVENOSO:  

- Não infundir concomitantemente em mesmoacesso ou 

cânula que outros medicamentos enutrição parenteral; não 

infudir concomitantemente, mesmo em acesso diferente, 

eletrólitos concentrados ou hemoderivados 

 

- No momento da reconstituição o frasco deve ser agitado 

até que todo o pó seja dissolvido e após diluição descarte 

qualquer porção não utilizada da solução reconstituída 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: tigeciclina 

Reações adversas: alucinação, distúrbios visuais, aumento da creatinina 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: eletrólitos séricos, função renal e hepático, atividade visual, campo visual e percepção de cores 

se o curso do tratamento continuar maior que 28 dias, função pancreática em pacientes com risco de pancreatite 

aguda, exame de pele corporal anualmente ou com maior frequência se ocorrerem lesões 

Observações: 

- Se uma dose for perdida, tome a dose esquecida assim que possível; no entanto, se tiver maior que 6 horas 

desde a dose perdida, tome a próxima dose prevista no momento apropriado 

- Risco potencial na gravidez (categoria D) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis; avaliar risco benefício 

1. Micromedex. Voriconazole: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 05 de novembro de 2018 
2. Dynamed. Voriconazole: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 

- 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 05 de novembro de 2018 

3. Up to Date. Voriconazole: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 05 de 

novembro de 2018 

4. VFEND®. Voriconazol. Responsável técnico Edina S. M. Nakamura – CRF - SP nº 9258. Wyeth Indústria Farmacêutica Ltda. 
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VIBRAMICINA® 

Princípio ativo: Cloridrato de doxiciclina 

Classe terapêutica: derivado de tetraciclina, anti-infeccioso 

Apresentação: comprimido revestido - 100 miligramas 

 Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria: 

- Dosagem geral (criança ≥8 anos e adolescente): 2,2 miligramas por kg por dose VIA ORAL a cada 12 horas; 

máx.: 200 miligramas por dia 

 

- Infecções por Clamídia, não complicadas (transmitidas sexualmente C. trachomatis) (adolescente): 100 

miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia por 7 dias 

 

- Malária (criança ≥8 anos e adolescente): 

 

Profilaxia: 2,2 miligramas por kg por dose VIA ORAL uma vez ao dia, iniciando 1 - 2 dias antes de viajar para a 

área endêmica, continuando diariamente durante a viagem e por 4 semanas após deixar a área; máx.: 100 

miligramas por dia 

 

Tratamento: 2,2 miligramas por kg por dose VIA ORAL duas vezes ao dia por 7 dias; máx.: 100 miligramas por 

dose.Para casos não complicados, recomenda-se a terapia combinada com sulfato de quinina e em casos graves 

terapia combinada com gluconato de quinidina deve ser usada 

 

- Pneumonia adquirida na comunidade; infecção atípica presumida ou comprovada (Mycoplasma pneumoniae, 

Chlamydophila pneumoniae) (criança ≥8 anos e adolescente): 1 - 2 miligramas por kg por dose VIA ORAL duas 

vezes ao dia por 10 dias 

 

- Infecções da pele por tecidos moles; S. aureus resistentes a meticilina ou celulite adquirida na comunidade 

(purulenta) (criança com idade ≥8 anos e adolescente): 

 

≤45 kg: 2 miligramas por kg por dose VIA ORAL a cada 12 horas por 5 - 10 dias 

 

Maior que 45 kg: 100 miligramas VIA ORAL duas vezes por dia durante 5 - 10 dias 

 

Adulto: 

- Dosagem geral: 100 a 200 miligramas por dia VIA ORAL em dose fracionada em 1 a 2 doses 

 

- Acne vulgar (moderada a grave, inflamatória) (off-label): 100 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia, como 

adjuvante da terapêutica tópica da acne 

 

- Celulite leve a moderada (tratamento ambulatorial; cobertura empírica de S. aureus resistentes a meticilina) (off-

label): 100 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia por 5 - 14 dias (é necessário um agente adicional [amoxicilina, 
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cefalexina] para cobertura de estreptococos beta - hemolíticos) 

 

- Cólera (Vibrio cholerae), tratamento (terapia adjuvante para pacientes gravemente doentes): 300 miligramas VIA 

ORAL dose única 

 

- Malária  (Quimioprofilaxia em viajantes): 100 miligramas por dia VIA ORAL; iniciar 1 a 2 dias antes de viajar para 

a área endêmica.  Continuar usando diariamente durante a viagem e por 4 semanas depois de deixar a área 

endêmica 

 

- Pneumonia adquirida na comunidade (agente alternativo): 100 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia por 5 - 7 

dias. Para terapia empírica em pacientes internados, use em combinação com outro agente apropriado (beta - 

lactam antipneumocócico) 

 

- Infecções sexualmente transmissíveis: 

 

Cervicite ou uretrite: 

 

Chlamydia trachomatis: 100 miligramas VIA ORAL duas vezes por dia durante 7 dias (considerar 

tratamento concomitante para gonorreia com uma dose única de ceftriaxona com base em fatores de risco 

individuais, se a prevalência local for elevada ( maior que 5%) ou se diplococos gram - negativos 

intracelulares na coloração de gram 

 

Neisseria gonorreia (agente alternativo [devido a resistência]; reserva para pacientes com intolerância à 

azitromicina): 100 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia durante 7 dias em combinação com uma dose 

única de ceftriaxona 

 

Epididimite, aguda (off-label): 100 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia por 10 dias com dose única de 

ceftriaxona 

 

Sífilis, pacientes alérgicos à penicilina: 

 

Sífilis precoce (primária, secundária e latente precoce): 100 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia por 14 

dias 

Sífilis tardia (latente tardia): 100 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia por 28 dias 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: reação de hipersensibilidade, cefaleia, náusea, vômito, reação de fotosensibilidade 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: função renal e hepático, hemograma, frequência intestinal 

Observações: 

- Administrar com quantidades adequadas de líquido (para evitar irritação na garganta); evitar antiácidos, fórmulas 

infantis, leite, produtos lácteos e ferro 1 hora antes ou 2 horas após a administração de doxiciclina, podendo ser 

administrado com alimentos para diminuir o desconforto gastrointestinal 

- Risco potencial na gravidez (categoria D) 

- Uso criterioso durante a amamentação; meia-vida longa. Possibilidade de mancha nos dentes 
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1. Micromedex. Doxycycline: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 05 de novembro de 2018 
2. Dynamed. Doxycycline: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 05 de novembro de 2018 

3. Up to Date. Doxycycline: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 05 de novembro

 de 2018 

4. VIBRAMICINA®. Doxiciclina. Responsável técnico Edina S. M. Nakamura – CRF - SP nº 9258. Wyeth Indústria Farmacêutica Ltda. 
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VIEKIRA® PAK 

Princípio ativo: Ombitasvir, veruprevir, ritonavir mais dasabuvir 

Classe terapêutica: antiviral por inibidor da protease NS3 (anti - HCV) por inibidor da polimerase (anti - HCV); 

inibidor do citocromo P - 450; inibidor da RNA polimerase NS5B, inibidor de NS5A 

Apresentação: comprimido revestido - 12,5 miligramas, 75 miligramas, 50 miligramas mais 250 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Adulto: 

- Hepatite C crônica (mono - infectada ou co - infectada pelo HCV por HIV - 1):  

 

Genótipo 1a, não tratado previamente ou tratado com peginterferon por ribavirina sem cirrose (com ribavirina 

concomitante) (regime alternativo): 2 comprimidos de ombitasvir por paritaprevir por ritonavir todas as manhãs e 

1 comprimido de dasabuvir duas vezes por dia durante 12 semanas 

 

Genótipo 1b, tratamento - ingénuo ou peginterferon por ribavirina - experimentado sem cirrose ou com cirrose 

compensada (Child - Pugh classe A) (regime alternativo): 2 comprimidos de ombitasvir por paritaprevir por 

ritonavir todas as manhãs 1 comprimido de dasabuvir duas vezes por dia durante 12 semanas 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

 

Ajuste hepático: contraindicado quando disfunção hepática moderada a severa (Child - Pugh classe B ou C) 

Reações adversas: insônia, náusea, prurido, astenia, fadiga, anemia, 

Interações medicamentosas: atovastatina, budesonida, inibidores fortes do CYP2C8, indutores moderado e 

fortes do CYP3A4, domperidona, derivados de ergotamina, etinilestradiol, flucatisona (nasal), ivabradina, lopinavir, 

midazolam, nimodipino, sinvastatina, tacrolimus, ticagrelor, vincristina 

Monitorização: função hepática basal e durante as primeiras 4 semanas de terapia, depois periodicamente 

durante a terapia,RNA - HCV sérico no início e no final do tratamento, durante o acompanhamento do tratamento e 

quando clinicamente indicado; em pacientes com cirrose, monitorar os sinais e sintomas clínicos de 

descompensação hepática; antígeno de superfície da hepatite B (HBsAgramas) e anticorpo do núcleo da hepatite B 

(anti - HBc) antes do início; em pacientes com evidência sorológica de infecção pelo vírus da hepatite B (VHB), 

monitorar os sinais clínicos e laboratoriais de exacerbação de hepatite ou reativação do VHB durante o tratamento 

e durante o acompanhamento pós - tratamento 

Observações: 

- Hepatotoxicidade durante o tratamento: 

 

TGP maior que 10 vezes o limiar basal (persistente): considerar a descontinuação do tratamento 

 

Aumento do TGP com sinais ou sintomas de inflamação hepática, aumentando a bilirrubina direta, a 

fosfatase alcalina ou RNI: interromper a terapia 

 

Evidência de descompensação hepática: suspenda a terapia 

 

- Administrar com as refeições, o comprimido de ombitasvir por paritaprevir por ritonavir uma vez por dia pela 

manhã e o comprimido de dasabuvir duas vezes ao dia, manhã e noite 

- Risco potencial na gravidez (categoria D) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis; avaliar risco benefício 

1. Micromedex. Ombitasvir, paritaprevir, ritonavir, plus dasabuvir: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 05 de novembro de 2018 
2. Dynamed. Ombitasvir, paritaprevir, ritonavir, plus dasabuvir: EBSCO, 2018. Disponível em: 

http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess 

miligramasr03. Acesso em: 05 de novembro de 2018 

3. Up to Date. Ombitasvir, paritaprevir, ritonavir, plus dasabuvir: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: 

https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 05 de novembro de 2018 

4. VIEKIRA®. Ombitasvir por veruprevir por ritonavir mais dasabuvir. Responsável técnico Carlos E. A. Thomazini CRF - SP nº 24762. 

AbbVie Farmacêutica Ltda. 
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VITA E® 

Princípio ativo: Acetato de racealfatocoferol 

Classe terapêutica: suplemento alimentar, vitamina 

Apresentação: cápsula gelatinosa mole - 400 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Adulto: 

- Suplemento dietético: 400 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia; máx.: 2 cápsulas. Ingerir a cápsula com um 

pouco de líquido, sem mastigá - la, de preferência junto com alimentos gordurosos 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: não foram encontradas reações adversas significativas 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização:  

Observações: 

- Este produto contém o corante amarelo de TARTRAZINA que pode causar reações de natureza alérgica, entre as 

quais asma brônquica, especialmente em pessoas alérgicas ao ácido acetilsalicílico 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso compatível com a amamentação; excretada no leite; risco teórico de toxicidade cujas mães consomem altas 

doses 

1. VITA E®. Acetato de racealfatocoferol. Responsável técnico CaGabriela Mallmann - CRF - SP nº 30.138. Aché Laboratórios 

Farmacêuticos S.A. 
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VITAMINA C 

Princípio ativo: Ácido ascórbico (vitamina C) 

Classe terapêutica: monovitaminas, suplemento nutricional 

Apresentação:  

CEWIN®: comprimido efervescente - 500 miligramas 

VITAMINA C® INJETÁVEL: solução injetável - 100 miligramas por mililitro (5 mililitros) 

Via e formas de administração:  

CEWIN®: oral 

VITAMINA C® INJETÁVEL: ENDOVENOSO ou intramuscular 

Posologia:  

 

Neonatal: 

- Ingestão adequada: 40 miligramas por dia VIA ORAL uma vez ao dia (aproximadamente 6 miligramas por kg por 

dia)  

 

- Nutrição parenteral, exigência de manutenção: 

 

Pré - termo: 15 - 25 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO  

 

Termo: 80 miligramas ENDOVENOSO por dia 

 

Pediatria: 

- Ingestão adequada: 

1 - 6 meses: 40 miligramas por dia VIA ORAL (aproximadamente 6 miligramas por kg por dia) 

7 - 12 meses: 50 miligramas por dia VIA ORAL (aproximadamente 6 miligramas por kg por dia) 

1 - 2 anos: 15 miligramas por dia VIA ORAL uma vez ao dia 

4 - 8 anos: 25 miligramas por dia VIA ORAL uma vez ao dia 

9 - 13 anos: 45 miligramas por dia VIA ORAL uma vez ao dia 

14 - 16 anos: meninos 75 miligramas por dia e meninas 65 miligramas por dia VIA ORAL  

 

- Nutrição parenteral, exigência de manutenção: 

 

Lactente: 15 - 25 miligramas por kg por dia ENDOVENOSO; máx.: 80 miligramas por dia 

 

Criança e adolescente: 80 miligramas ENDOVENOSO por dia 

 

- Escorbuto (lactente, criança e adolescente): dose inicial 100 miligramas por dose VIA ORAL, ENDOVENOSO ou 

INTRAMUSCULAR três vezes ao dia por 1 semana (300 miligramas por dia) seguido de 100 miligramas uma vez 

ao dia até normalização da saturação tecidual, geralmente 1 - 3 meses 
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Adulto: 

- Deficiência de ácido ascórbico: 70 - 150 miligramas INTRAMUSCULAR ou ENDOVENOSO uma vez ao dia é uma 

dose protetora média; doses de 3 - 5 vezes a ingestão diária recomendada podem ser adequadas para condições 

com maiores exigências 

 

- Queimaduras: 1 - 2 gramas INTRAMUSCULAR ou ENDOVENOSO uma vez ao dia para queimaduras graves; 

dose pode ser determinada pela extensão da lesão tecidual 

 

- Nutrição parenteral, necessidade de manutenção: 200 miligramas ENDOVENOSO uma vez ao dia 

 

- Escorbuto: 100 - 300 miligramas por dia VIA ORAL uma vez ao dia ou 300 - 1.000 miligramas 

INTRAMUSCULAR ou ENDOVENOSO uma vez ao dia; dose e duração da terapia devem ser individualizadas 

 

- Cicatrização de feridas: 300 - 500 miligramas INTRAMUSCULAR ou ENDOVENOSO por dia durante 7 - 10 dias 

pré e pós - operatório 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Tempo de administração: infusão ENDOVENOSA ≥10 minutos em grande volume 

 

- Lactente 5 meses a menor que 12 meses: 1,3 miligramas por minuto 

- Criança ≥1 ano a menor que 11 anos: 3,3 miligramas por minuto 

- Criança ≥11 anos, adolescente e adulto: 33 miligramas por minuto 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição: SG5%, SF0,9%, RL - 20 - 500 mililitros (C.: 1 - 25 

miligramas por mililitro) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição:  -   -  

 Após diluição: 24 horas  -  

Recomendações específicas para o preparo e 

armazenamento: 

- Dentre as parenterais dar preferência a via 

intramuscular 

 

- Após diluição proteger a solução da luz e durante a 

administração utilizar equipofotosensível 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: etomidato, tiopental 

Reações adversas: hiperoxalúria (altas doses), tontura e desmaio (infusão rápida) 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: função renal (altas doses), hemograma (pacientes com deficiência de Glicose 6 fosfato 

Desidrogenase) 

Observações: 

- PARENTERAL: use somente em circunstâncias que a via oral não é possível 

- Risco potencial na gravidez (categoria A) 
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- Uso compatível com a amamentação 

1. Up to Date. Vitamin C (ascorbic acid): Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em 06 

de dezembro de 2018 

2. Micromedex. Vitamin C (ascorbic acid): IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 30 de agosto de 2018 

3. Dynamed. Vitamin C (ascorbic acid): EBSCO, 2018. Disponível em: 

http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess 

miligramasr03. Acesso em: 06 de novembro de 2018 

4. CEWIN® Vitamina C, ácido ascórbico. Responsável técnico Silvia Regina Brollo CRF - SP 9.815. Sanofi - Aventis Farmacêutica Ltda. 

5. CEVITA®. Ácido ascórbico. Responsáel técnico: Andreia Cavalcante Silva CRF - GO no 2.659. LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A 
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VYTORIN® 

Princípio ativo: Ezetimiba e sinvastatina 

Classe terapêutica: antilipêmico, inibidor da absorção de colesterol e inibidor da HMG - CoA redutase 

Apresentação: comprimido - 10 miligramas mais 10 miligramas e 10 miligramas mais 20 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria: um regime de dosagem conservador mais baixo pode ser necessário em populações de pacientes 

predispostas a miopatia, incluindo pacientes de ascendência chinesa ou aqueles em uso simultâneo de outros 

agentes hipolipemiantes (derivados de niacina, ácido fíbrico), amiodarona, amlodipina, diltiazem, dronedarona, 

ranolazina, verapamil 

 

- Hipercolesterolemia familiar heterozigótica (criança ≥10 anos e adolescente) (homens e mulheres na pós - 

menarca): dose inicial 10 miligramas de ezetimiba e 10 - 20 miligramas sinvastatina VIA ORAL uma vez ao dia à 

noite; dose máxima: 10 miligramas deezetimiba e 40 miligramas de sinvastatina  

 

Adulto: 

- Hipercolesterolemia familiar homozigótica: 10 miligramas de ezetimiba e40 miligramas de sinvastatina VIA ORAL 

uma vez ao dia à noite 

 

- Hiperlipidemia primária: dose inicial 10 miligramas de ezetimiba e 10 - 20 miligramas de sinvastatina VIA ORAL 

uma vez ao dia à noite. Inicie nos pacientes que necessitem de maior que 55% de redução do LDL - colesterol10 

miligramasde ezetimiba e 40 miligramas de sinvastatina uma vez por dia à noite 

Ajuste renal:  

PEDIATRIA: não são recomendados para pacientes pediátricos com doença renal crônica, independentemente da 

gravidade da elevação do LDL 

 

ADULTO: quando TFG menor que 60 mililitros por minuto por 1,73 m² utilizar 10 miligramas de ezetimiba e20 

miligramas de sinvastatina uma vez ao dia à noite (doses mais altas devem ser usadas com cautela) 

Reações adversas: cefeleia, aumento de TGP ou TGO, aumento de creatinofosfoquinase sanguínea 

Interações medicamentosas: benzafibratos, claritromicina, ciclosporina, inibidores fortes da CYP3A4, 

eritromicina, gemfibrozil, inibidor de protease,  

Monitorização:  

 PEDIATRIA: níveis de TGP, TGO (níveis basais antes do início do tratamento a após 4 semanas de terapia) e 

creatinofosfoquinase, painel lipídico de jejum;se não houver sintomas de miopatia ou anormalidades laboratoriais, 

monitore painel lipídico, TGP e TGO a cada 3 - 4 meses durante o primeiro ano e depois a cada 6 meses a partir de 

então 

 

 ADULTO: 

 

Painel lipídico (colesterol total, HDL, LDL, triglicerídeos): basal, perfil em jejum dentro de 4 - 12 semanas após 

o início ou ajuste da dose e, posteriormente, a cada 3 - 12 meses. Quando dois níveis consecutivos de LDL 

forem menor que 40 miligramas por decilitro, considere diminuir a dose 
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Níveis de transaminases hepáticas: basal e, posteriormente, se os sintomas sugerirem hepatotoxicidade 

durante a terapia,função hepática 

 

Creatinofosfoquinase: basal é razoável para alguns indivíduos. Posteriormente solicitar para qualquer paciente 

com sintomas sugestivos de miopatia 

 

Avaliar apresentação de Diabetes Mellitus durante a terapia.Se se desenvolver, continue a terapia com estatina 

e incentive a adesão a uma dieta saudável, atividade física, peso corporal saudável e a cessação do tabagismo 

 

Se o paciente desenvolver um estado confusional ou um comprometimento da memória, pode avaliar o 

paciente por causas alternativas, sistêmicas ou neuropsiquiátricas e a possibilidade de efeitos adversos 

associados ao tratamento com estatinas 

Observações: 

- Ajuste de dose em relação a medicamentos concomitantes: 

 

Amiodarona: dose máxima diária de sinvastatina de é de 20 miligramas por dia 

Diltiazem ou verapamil: dose máxima diária de sinvastatina é de 10 miligramas por dia 

 

- Risco potencial na gravidez (categoria X): é contraindicado em mulheres grávidas ou mulheres que possam 

engravidar 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis; pode reduzir a absorção de colesterol pelo 

lactente 

1. Micromedex. Ezetimibe and simvastatin: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 05 de novembro de 2018 
2. Dynamed. Ezetimibe and simvastatin: EBSCO, 2018. Disponível em: 

http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess 

miligramasr03. Acesso em: 05 de novembro de 2018 

3. Up to Date. Ezetimibe and simvastatin: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 

05 de novembro de 2018 

4. VYTORIN®. Ezetimibae simvastatina. Responsável técnico Fernando C. Lemos - CRF - SP no 16.243. Merck Sharp & Dohme 

Farmacêutica Ltda. 
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XALATAN® 

Princípio ativo: Latanoprosta 

Classe terapêutica: antiglaucoma, prostaglandina 

Apresentação: solução oftálmica estéril 0,005% - 50 microgramas por mililitro (2,5 mililitros) 

Via e formas de administração: tópico oftálmico 

Posologia: cada mililitro corresponde a aproximadamente 33 gotas 

 

Pediatria e adulto: 

- Redução da pressão intra - ocular (lactente, criança e adolescente): 1 gota no(s) olho(s) afetado (s) uma vez ao 

dia à noite 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: sensação de corpo estranho no(s) olho(s), dor, ardência, hiperemia local, aumento no 

comprimento dos cílios 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: pressão intraocular, evolução do quadro 

Observações:  

- MODO DE USO: 

1) Lave as mãos antes de usar 

2) Desparafuse a tampa girando na direção das setas na parte superior da tampa 

3) Com o de do indicador, puxe a pálpebra inferior levemente para baixo para formar uma bolsa para o 

colírio e incline a cabeça para trás 

4) Aplique uma leve pressão no saco lacrimal imediatamente após a instilação por aproximadamente 1 

minuto ou instrua o paciente a fechar gentilmente a pálpebra após a administração para diminuir a 

absorção sistêmica de gotas oftálmicas  

- Evite o contato da ponta do recipiente com, superfícies, pele ou o olho 

- Retire as lentes de contato antes da administração e espere pelo menos 15 minutos antes de reinseri - las 

- Se mais de um medicamento oftálmico tópico estiver sendo usado, separe a administração por pelo menos 5 

minutos 

- Conservar a solução sob refrigeração; após aberta armazene em temperatura ambiente por até 10 

semanas 

- Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Micromedex. Latanoprost: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 06 de novembro de 2018 
2. Dynamed. Latanoprost: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 06 de novembrode 2018 

3. Up to Date. Latanoprost: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 06 de novembro

 de 2018 

4. XALATAN®. Latanoprosta. Responsável técnico Edina S. M. Nakamura – CRF - SP nº 9258. Wyeth Indústria Farmacêutica Ltda. 

 

  



 

915 
 

XARELTO® (MAR) 

Princípio ativo: Rivaroxabana 

Classe terapêutica: anticoagulante, inibidor do fator Xa 

Apresentação: comprimido revestido - 10 miligramas ou 15 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Adulto: 

- Fibrilação atrial (FA) não valvular: 20 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia com a refeição da noite 

 

Pós - intervenção coronária percutânea com colocação de stent e FA não valvular (off-label): uso como 

alternativa à terapia antitrombótica tripla (ou seja, terapia antiplaquetária dupla mais varfarina) em 

pacientes com níveis variados de trombose e risco de sangramento (pacientes com história de ataque 

isquêmico transitório ou acidente vascular cerebral foram excluídos do ensaio clínico) 

15 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia junto a refeição em combinação com clopidogrel. Após a 

conclusão deste regime, deve ser alterado para a dose recomendada de rivaroxabana para FA não 

valvular 

 

- Tromboembolismo venoso (TEV): 

 

Trombose venosa profunda (TVP) ou tratamento de embolia pulmonar (EP): como terapia inicial, sem tratamento 

prévio com anticoagulante parenteral (em pacientes hemodinamicamente estáveis sem carga extensa de coágulos) 

ou como transição de um anticoagulante parenteral 

 

15 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia com as refeições por 21 dias, seguidos por 20 miligramas uma 

vez ao dia (em pacientes com câncer ativo, a rivaroxabana não foi bem estudado) 

 

Duração da terapia: 

 

TEV provocado: 3 meses (desde que o fator de risco que provocou não esteja mais presente) 

 

EP ou TVP não provocado (proximal ou isolada distal): ≥3 meses, dependendo do risco de 

recorrência de TEV e sangramento 

 

- Profilaxia de tromboembolismo venoso: 

 

Artroplastia total do quadril ou do joelho (alternativa à heparina de baixo peso molecular): 10 miligramas VIA 

ORAL uma vez ao dia, iniciada pelo menos 6 - 10 horas após a cirurgia ou quando a hemostasia estabelecida 

 

Duração: a duração ideal da profilaxia é desconhecida, mas geralmente é administrada por um período mínimo de 

10 - 14 dias e pode ser prolongada por até 35 dias 

 

* Em pacientes com baixo risco de TEV submetidos a artroplastia eletiva e unilateral, uma abordagem alternativa é 
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dar 10 miligramas uma vez por dia durante 5 dias e depois alternar para aspirina por um período adicional de 30 

dias para quadril ou 9 dias para joelho 

 

- Transição entre anticoagulantes: 

 

Transição de outro anticoagulante para rivaroxabana: 

 

Heparina de baixo peso molecular ou fondaparinux (dose terapêutica): iniciar a rivaroxabana dentro de 2 

horas antes da próxima dose programada do agente parenteral 

 

Heparina não fracionada: iniciar rivaroxabana quando a infusão de anticoagulante parenteral for 

interrompida 

 

Varfarina: descontinuar a varfarina e iniciar a rivaroxabana assim que o RNI cair para menor que 3 

 

Transição do rivaroxaban para outro anticoagulante: 

 

Para infusão contínua de heparina não fracionada, heparina de baixo peso molecular ou fondaparinux: 

iniciar o anticoagulante parenteral quando a próxima dose de rivaroxabana estiver programada para ser 

administrada 

 

Para a varfarina: sobrepor a rivaroxabana à varfarina por dois ou mais dias ou interromper a rivaroxabana, 

iniciar varfarina simutâneamente e fazer ponte com um anticoagulante parenteral, se indicado, até que o 

RNI desejado seja atingido 

 

Transição entre anticoagulantes orais diretos (DOACs): iniciar novo DOAC quando a próxima dose do DOAC 

anterior foi programada para ser administrada 

Ajuste renal:  

- Fibrilação atrial não valvular: quando ClCr 15 - 50 mililitros por minuto, utilizar 15 miligramas uma vez ao dia; 

descontinuar o uso em pacientes que desenvolvem insuficiência renal aguda. Quando ClCr menor que 15 mililitros 

por minuto recomenda-se evitar o uso 

 

- Intervenção pós - operatória com colocação de stent e fibrilação atrial não valvular (regime alternativo) (off-

label): quando ClCr 30 - 50 mililitros por minuto, usar 10 miligramas uma vez ao dia. Quando ClCr menor que 30 

mililitros por minuto evite o uso 

 

- Tromboembolismo venoso: quando ClCr menor que 30 mililitros por minuto,evite o uso 

 

- Profilaxia de TEV na artroplastia total de quadril ou joelho: quando ClCr menor que 30 mililitros por minuto, evite 

o uso 

Reações adversas: hemorragia 

Interações medicamentosas: outros anticoagulantes, indutores da CYP3A4, inibidores fortes da CYP3A4,  

Monitorização: hemograma, função renal, sinais e sintomas de sangramento 

Observações:  
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- Em pacientes com um IMC maior que 40 kg por m2 ou peso maior que 120 kg, a diretriz da Sociedade 

Internacional de Trombose e Hemostasia (2016) sugere evitar o uso de rivaroxabana 

- Doses ≥15 miligramas devem ser administradas com a refeição 

- O comprimido de XARELTO® triturado pode ser administrado por sonda gástrica, devendo se confirmar o 

posicionamento da sonda antes da administração. O comprimido triturado deve ser administrado em uma pequena 

quantidade de água, deve - se lavar após a administração 

- Risco potencial na gravidez: contraindicado durante toda a gravidez 

- Uso criterioso durante a amamentação; avaliar risco benefício; excretado no leite materno em quantidades 

pequenas 

1. Micromedex. Rivaroxaban: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459 / ND_PG / evidencexpert / ND_B / evidencexpert / ND_AppProduct / evidencexpert por ND_T por Rivaroxaban por 

PFActionId por pf.HomePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 06 de novembrode 2018 
2. Dynamed. Latanoprost: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 06 de novembrode 2018 

3. Up to Date. Rivaroxaban: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 06 de 

novembro de 2018 

4. XARELTO®. Rivaroxabana. Responsável técnico Dra. Dirce Eiko Mimura CRF - SP nº 16532. Bayer S.A. 
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XYLESTESIN® 

Princípio ativo:  

 XYLESTESIN® GELEIA, XYLESTESIN® sem vasoconstritor, XYLESTESIN® SPRAY: cloridrato de lidocaína 

 XYLESTESIN® com vasoconstritor: cloridrato de lidocaína mais hemitartarato de epinefrina 

Classe terapêutica: anestésico local, agente antiarrítmico classe I - B 

Apresentação:  

XYLESTESIN® GELEIA, SERINGA: geleia estéril 2% (seringa preenchida) - 20 miligramas por grama (10 gramas) 

XYLESTESIN® GELEIA, BISNAGA: geleia estéril 2% - 20 miligramas por grama (30gramas) 

XYLESTESIN® sem vasoconstritor: solução injetável 1% e 2% - 10 miligramas por mililitro e 20 miligramas por 

mililitro (20 mililitros)  

XYLESTESIN® SPRAY: solução spray 10% - 100 miligramas por mililitro (50 mililitros) 

XYLESTESIN® com vasoconstritor: solução injetável 2% - 20 miligramas por mililitro mais 5 microgramas por 

mililitro (20 mililitros) 

XYLESTESIN® ISOBÁRICO: solução injetável 2% - 20 miligramas por mililitro (5 mililitros) sem conservantes 

Via e formas de administração:  

XYLESTESIN® GELEIA, SERINGA e XYLESTESIN® GELEIA, BISNAGA: uretral 

XYLESTESIN® sem vasoconstritor e XYLESTESIN® com vasoconstritor: parenteral - anestesia locorregional 

(injeção percutânea, por anestesia regional ENDOVENOSA [técnicas de bloqueio de nervo periférico como o plexo 

braquial e intercostal e por técnicas neurais centrais, como os bloqueios epidural lombar e caudal]) 

XYLESTESIN® SPRAY: anestesia tópica  

XYLESTESIN® ISOBÁRICO: ENDOVENOSO ou intramuscular 

Posologia:  

 

Neonatal: 

 - Arritmias ventriculares, fibrilação ventricular refratária a choque ou taquicardia ventricualar sem pulso: dose de 

ataque 1 miligrama por kg por dose ENDOVENOSO direto, seguido com 20 - 50 microgramas por kg por 

minuto ENDOVENOSO infusão contínua; não exceda 20 microgramas por kg por minuto em pacinetes com 

choque, doença hepática, parada cardíaca ou insuficiência cardíaca congestiva. Pode repetir a dose em bolus se o 

atraso entre o início do bolus e o início da infusão for maior que 15 minutos 

 

- Convulsões neonatais refratárias: dose de ataque 2 miligramas por kg ENDOVENOSO direto durante 10 

minutos, seguido por perfusão contínua: 

 

Normotérmico, prematuros (idade ≥25 semanas) e recém - nascidos a termo: 

 

0,8 - 1,5 kg: 5 miligramas por kg por hora ENDOVENOSO infusão contínua por 4 horas, seguido de 2,5 

miligramas por kg por hora por 6 horas e por fim 1,25 miligrama por kg por hora por 12 horas 

 

Maior que 1,5 a menor que 2 kg: 6 miligramas por kg por hora ENDOVENOSO infusão contínua por 4 
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horas, seguido de 3 miligramas por kg por hora por 6 horas e por fim 1,5 miligrama por kg por hora por 12 

horas 

 

2 a menor que 2,5 kg: 6 miligramas por kg por hora ENDOVENOSO infusão contínua por 4 horas, seguido 

de 3 miligramas por kg por hora por 12 horas e por fim 1,5 miligrama por kg por hora por 12 horas 

 

≥2,5 kg: 6 - 7 miligramas por kg por hora ENDOVENOSO infusão contínua por 4 horas, seguido de 3,5 

miligramas por kg por hora por 12 horas e por fim 1,75 ou 2 miligramas por kg por hora por 12 horas 

 

Hipotermia terapêutica, recém - nascidos a termo: 

 

2 a menor que 2,5 kg: 6 miligramas por kg por hora ENDOVENOSO infusão contínua por 3,5 horas, 

seguido de 3 miligramas por kg por hora por 12 horas e por fim 1,5 miligrama por kg por hora por 12 

horas 

 

≥2,5 kg: 7 miligramas por kg por hora ENDOVENOSO infusão contínua durante 3,5 horas, seguido de 3,5 

miligramas por kg por hora durante 12 horas e por fim 1,75 miligrama por kg por hora durante 12 horas 

 

 

Pediatria:  

- Arritmias ventriculares, fibrilação ventricular refratária a choque ou taquicardia ventricualar sem pulso (lactente, 

criança e adolescente): dose de ataque 1 miligrama por kg por dose ENDOVENOSO direto, seguido de 20 - 50 

microgramas por kg por minuto ENDOVENOSO infusão contínua; não exceder 20 microgramas por kg por 

minutoem pacinetes com choque, doença hepática, parada cardíaca ou insuficiência cardíaca congestiva. Pode 

repetir a dose em bolus se o atraso entre o início do bolus e o início da infusão for maior que 15 minutos 

 

- Anestesia local injetável: a dose varia de acordo com o procedimento, o grau de anestesia necessária, a 

vascularização do tecido, a duração da anestesia necessária e a condição física do paciente 

 

Infiltração cutânea (criança e adolescente): soluções com concentração menor que 2% devem ser utilizadas 

para permitir volumes maiores; máx.: 5 miligramas por kg por dose. Não repetir dentro de 2 horas 

 

- Anestesia tópica: aplicar a geleia na área afetada ≤4 vezes ao dia, conforme necessário; máx.: 4,5 miligramas 

por kg, não excedendo 300 miligramas 

 

Adulto: 

- Antiarrítmico (off-label): 

 

Fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso (após tentativas de desfibrilação, reanimação 

cardiopulmonar e administração de vasopressores), alternativa à amiodarona: dose inicial 1 - 1,5 miligrama por 

kg ENDOVENOSO direto. Se houver fibrilação ventricular refratária ou taquicardia ventricular sem pulso, repita 

0,5 - 0,75 miligrama por kg ENDOVENOSO direto a cada 5 - 10 minutos; máx. cumulativa: 3 miligramas por 

kg. Seguido de 1 - 4 miligramas por minuto ENDOVENOSO contínua após o retorno da perfusão. Se 

reaparecimento de arritmia durante infusão contínua, fazer 0,5 miligramas por kg ENDOVENOSO direto e 
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reavaliar infusão 

 

Taquicardia ventricular monomórfica hemodinamicamente estável: 1 - 1,5 miligrama por kg ENDOVENOSO 

direto, repitir com 0,5 - 0,75 miligrama por kg a cada 5 - 10 minutos, conforme necessário; máx. cumulativa: 3 

miligramas por kg. Seguido de 1 - 4 miligramas por minuto (14 - 57 microgramas por kg por minuto) 

ENDOVENOSO infusão contínua 

 

*Reduzir a infusão de manutenção em pacientes com insuficiência cardíaca congestiva, choque ou doença 

hepática, iniciando a infusão com 10 microgramas por kg por minuto; máx.: 1,5 miligrama por minuto ou 

20 microgramas por kg por minuto 

 

- Anestesia local injetável: varia de acordo com o procedimento, grau de anestesia necessária, vascularização do 

tecido, duração da anestesia necessária e condição física do paciente 

 

Infiltração cutânea: máx.: 4,5 miligramas por kg por dose não excedendo 300 miligramas.Não repitir dentro 

de 2 horas 

 

 - Anestesia uretral: 

 

Uretra Masculina (bisnaga):  

1 - Lavar e desinfetar o meato 

2 - Retirar o cone plástico estéril do seu invólucro e atarraxá - lo ao tubo 

3 - Introduzir a extremidade do cone no meato e fixá - lo pelos dedos colocados no sulco bálano - prepucial 

4 - Injetar espremendo a bisnaga lentamente até que o paciente tenha a sensação de tensão ou até ter usado 

quase a metade do conteúdo da bisnaga (15 gramas) 

5 - Aplicar uma pinça peniana por alguns minutos, após o qual o restante da geleia pode ser instilado. A anestesia 

é suficiente para cateterismos 

6 - Quando a anestesia é especialmente importante, por exemplo, durante sondagem ou cistoscopia, pode - se 

instilar o restante da geleia, pedindo ao paciente que se esforce como se fosse urinar. A geleia passará à uretra 

posterior. Aplica - se uma pinça peniana e espera - se por 5 - 10 minutos. Um pouco de geleia pode ser aplicada 

na sonda ou no cistoscópio servindo como lubrificante 

 

Uretra Masculina (seringa): 

1 - Lavar e desinfetar o meato 

2 - Retirar a seringa estéril do seu invólucro e retirar a tampa no momento da aplicação 

3 - Introduzir a extremidade da seringa no meato e fixá - lo pelos dedos colocados no sulco bálano - prepucial 

4 - Injetar o conteúdo da seringa lentamente até que o paciente tenha a sensação de tensão 

5 - Aplicar uma pinça peniana por alguns minutos, após o qual o restante da geleia pode ser instilado. A anestesia 

é suficiente para cateterismos 

6 - Quando a anestesia é especialmente importante, por exemplo, durante sondagem ou cistoscopia, pode - se 

instilar o restante da geleia, pedindo ao paciente que se esforce como se fosse urinar. A geleia passará à uretra 

posterior. Aplica - se uma pinça peniana e espera - se por 5 - 10 minutos. Um pouco de geleia pode ser aplicada 

na sonda ou no cistoscópio servindo como lubrificante 
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Uretra Feminina:instilar 3 - 5 gramas da geleia. Para obter - se a anestesia adequada, deve - se aguardar alguns 

minutos para realizar o exame 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste ou dose suplementar 

Tempo de administração:  

 - ENDOVENOSO direto não exceder 0,35 - 0,7 miligrama por kg por minuto ou 25 - 50 miligramas por 

minuto (qual for menor) 

*Quando situações agudas ENDOVENOSO direto rápido tem sido utilizada 

 

 - ENDOVENOSO infusão contínua em BIC 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição:  

PEDIATRIA: SF0,9%, SG5% (C.: 8 miligramas por mililitro) 

 

ADULTO: SF,9%, SG5% 1000 - 2000 miligramas em 250 mililitros 

(C.: 4 - 8 miligramas por mililitro) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 

 Após diluição: 24 horas - 

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

- Quando administração por via parenteral, não misturar 

lidocaína com outros medicamentos 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: tartarato de metoprolol 

Reações adversas: tromboflebite, eritema e petéquias 

Interações medicamentosas: saquinavir 

Monitorização: ECG continuamente, local de infusão (se infusões prolongadas), EEG contínuo, função hepática 

Observações: 

- Quando grandes volumes são necessários, somente soluções com vasoconstritor devem ser usadas, exceto 

naqueles casos em que as drogas vasopressoras são contraindicadas 

- Nenhuma das apresentações acima é indicada para raquianestesia 

- XYLESTESIN® GELEIA: o aplicador uretral, o conteúdo da bisnaga e seringa são estéreis, usar de uma só vez 

- Risco potencial na gravidez (categoria B) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Lidocaine: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 06 de novembrode 2018 
2. Dynamed. Lidocaine: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 06 de novembrode 2018 

3. Up to Date. Lidocaine: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 06 de novembro

 de 2018 

4. XYLESTESIN®. Lidocaínda mais epinefrina. Responsável técnico Dr. José Carlos Módolo CRF - SP N.º 10.446. Cristália Produtos 

Químicos Farmacêuticos Ltda. 

5. XYLESTESIN®. Lidocaínda. Responsável técnico Dr. José Carlos Módolo CRF - SP N.º 10.446. Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos 

Ltda. 
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ZENTEL® 

Princípio ativo: Albendazol 

Classe terapêutica: anti - helmintico 

Apresentação:  

 ZENTEL®: comprimido mastigável - 400 miligramas 

 ZENTEL® SUSPENSÃO: suspensão oral - 40 miligramas por mililitro (10 mililitros)  

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria: 

- Neurocisticercose (Taenia solium, tênia da carne de porco) (criança e adolescente): os pacientes devem receber 

corticosteróide concomitante durante a primeira semana de terapia com albendazol e terapia anticonvulsivante, 

conforme necessário 

 

Menor que 60 kg: 7,5 miligramas por kg por dose VIA ORAL duas vezes ao dia por 8 - 30 dias; máx.: 400 

miligramas por dose 

 

≥60 kg: 400 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia por 8 - 30 dias 

 

- Ancylostoma duodenale ou Necator americanus (ancilostomídeos): 

 

Lactente ≥3 meses: 200 miligramas VIA ORAL em dose única 

 

Criança ≤2 anos: 200 miligramas VIA ORAL em dose única; podendo repetir após 3 semanas 

 

Criança maior que 2 anos e adolescente: 400 miligramas VIA ORAL dose única; podendo repetir após 3 

semanas 

 

- Ascaridíase (vermes intestinais):  

 

Criança ≤2 anos: 200 miligramas VIA ORAL dose única; podendo repetir após 3 semanas 

 

Criança maior que 2 anos e adolescente: 400 miligramas VIA ORAL dose única; podendo repetir após 3 

semanas 

 

- Giardíase (Giardia duodenalis) (criança ≥2 anos e adolescente): 10 miligramas por kg por dia VIA ORAL uma vez 

ao dia por 5 dias; máx.: 400 miligramas por dose 

 

- Estrongiloidíase (Strongyloides stercoralis):  

 

Criança ≤10 kg: 200 miligramas VIA ORAL uma vez por dia durante 3 dias; podendo repetir o curso após 3 

semanas 
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Criança maior que 10 kg e adolescente: 400 miligramas VIA ORAL duas vezes ao dia por 7 dias 

 

Adulto: 

- Neurocisticercose parenquimatosa:  

 

Menor que 60 kg: 15 miligramas por kg por dia VIA ORAL em dose fracionada duas vezes ao dia por 8 - 30 

dias; máx.: 800 miligramas por dia  

 

≥60 kg: 800 miligramas por dia VIA ORAL em dose fracionada duas vezes ao dia por 8 a 30 dias 

 

- Larva migrans cutânea (off-label): 400 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia por 3 dias 

 

- Giardia duodenalis (giardíase) (off-label): 400 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia por 5 dias 

 
 

Indicações Idade Dose Período 

Ascaris lumbricóides 

Necator 

americanusTrichuris 

trichiura 

Adulto e criança maior 

que 2 anos de idade 

400 miligramas (1 comprimido de 400 

miligramas) ou 10 mililitros da 

suspensão a 4% 

Dose única 

Enterobius 

vermicularis** 

Ancylostoma duodenale 

Adulto e criança maior 

que 2 anos de idade 

400 miligramas (1 comprimido de 400 

miligramas) ou 10 mililitros da 

suspensão a 4% 

Dose única 

Strongyloides stercoralis 

Taenia sp. 

Hymenolepis nana* 

Adulto e criança maior 

que 2 anos de idade 

400 miligramas (1 comprimido de 400 

miligramas) ou 10 mililitros da 

suspensão a 4% 

1 dose por 

dia durante 

3 dias 

Giardíase (Giardia 

lamblia, G. duodenalis, 

G. intestinalis) 

Criança de 2 - 12 

anos de idade 

400 miligramas (1 comprimido de 400 

miligramas) ou 10 mililitros da 

suspensão a 4% 

1 dose por 

dia durante 

5 dias 

Larva migrans cutânea 
Adulto e criança maior 

que 2 anos de idade 

400 miligramas (1 comprimido de 400 

miligramas) ou 10 mililitros da 

suspensão a 4% 

1 dose por 

dia durante 

1 - 3 dias 

Opistorquíase 

(Opisthorchis viverrini) 

Adulto e criança maior 

que 2 anos de idade 

400 miligramas (1 comprimido de 400 

miligramas) ou 10 mililitros da 

suspensão a 4% 

2 doses por 

dia durante 

3 dias 

*Em casos comprovados de contaminação por Hymenolepis nana, recomenda-se um segundo ciclo de 

tratamento em 10 a 21 dias. Se o paciente não apresentar melhora após três semanas, um segundo ciclo 

de tratamento pode ser necessário 

**Com o objetivo de obter cura completa no caso de infestação pelo Enterobius vermicularis, deve - se 

prescrever medidas de higiene tanto para os pacientes quanto para os indivíduos que utilizam a moradia 

dos pacientes 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 

Reações adversas: cefaleia, aumentos das enzimas hepáticas 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 
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Monitorização: função hepática, hemograma no início de cada ciclo e a cada duas semanas durante a terapia 

(monitoramento mais freqüente para pacientes com doença hepática), amostras fecais para óvulos e parasitas, 

teste de gravidez, exame oftalmológico para lesões retinianas (pacientes com neurocisticercose) 

Observações:  

- Administrar com uma refeição rica em gorduras indicação para uma infecção sistêmica. A administração com o 

estômago vazio pode ser apropriada para tratar uma infecção intraluminal sem envolvimento sistêmico 

- Risco potencial na gravidez (categoria: C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Albendazole: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459 / ND_PG / evidencexpert / ND_B / evidencexpert / ND_AppProduct / evidencexpert por ND_T por Rivaroxaban por 

PFActionId por pf.HomePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 06 de novembrode 2018 
2. Dynamed. Albendazole: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 06 de novembrode 2018 

3. Up to Date. Albendazole: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 06 de novembro

 de 2018 

4. ZENTEL®. Albendazol. Responsável técnico Dra. Dirce Eiko Mimura CRF - SP nº 16532. GlaxoSmithKline Brasil Ltda. 
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ZESTRIL® 

Princípio ativo: Lisinopril di - hidratado 

Classe terapêutica: anti – hipertensivo, inibidor da enzima conversora de angiotensina II 

Apresentação: comprimido - 5 miligramas, 10 miligramas e 20 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria: 

- Hipertensão: utilize uma dose inicial menor em pacientes com hiponatremia, hipovolemia, insuficiência cardíaca 

congestiva grave, função renal diminuída ou naqueles que recebem diuréticos, titulando de acordo resposta 

 

Criança menor que 6 anos: dose inicial 0,07 miligrama por kg por dose VIA ORAL uma vez por dia; máx. inicial: 

5 miligramas por dia e máx.: 0,6 miligrama por kg por dia ou 40 miligramas por dia 

 

Criança ≥6 anos e adolescente: dose inicial 0,07 miligrama por kg por dose VIA ORAL uma vez ao dia; máx. 

inicial: 5 miligramas por dia e máx.: 0,6 miligrama por kg por dia ou 40 miligramas por dia 

 

- Proteinúria (criança ≥2 anos e adolescente): dose inicial 0,1 - 0,2 miligrama por kg por dose VIA ORAL uma vez 

ao dia, titulando em intervalos de 1 - 2 semanas até dose alvo de 0,4 miligrama por kg por dose uma vez ao dia; 

máx.: 40 miligramas por dia 

 

 Adulto: 

- Hipertensão: dose inicial 5 - 10 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia, avaliando a resposta a cada 4 - 6 semanas 

e titular em incrementos 5 - 10 miligramas ou dobrar a dose; até 40 miligramas uma vez ao dia 

 

- Infarto do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST: os pacientes devem estar hemodinamicamente 

estáveis antes do início 

Dose inicial 2,5 - 5 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia, iniciada dentro de 24 horas após a apresentação, 

titular lentamente até 10 miligramas por dia ou mais, conforme tolerado sob monitoramento rigoroso para 

evitar hipotensão; máx.: 40 miligramas por dia 

Ajuste renal:  

PEDIATRIA: quando ClCr menor que 30 mililitros por minuto por 1,73 mm², seu uso não é recomendado 

 

ADULTO:  

 

- TFG 10 - 50 mililitros por minuto: 50 - 75% da dose usual 

- TFG menor que 10 mililitros por minuto: 25 - 50% da dose usual 

- Hemodiálise intermitente: administrar após a sessão 

- Terapia de substituição renal contínua: 50 - 75% da dose habitual 

Reações adversas: reação de hipersensibilidade, hipotensão, tontura, alteração da função renal, síncope 

Interações medicamentosas: sacubitril 

Monitorização: pressão arterial, função renal, proteinúria, potássio sérico, leucograma (especialmente durante os 

primeiros 3 meses de terapia para pacientes com insuficiência renal ou doença vascular do colágeno), sinais e 
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sintomas de angioedema e reações anafilactóides, hipovolemia e hipotensão postural ao iniciar a terapia ou ajuste 

Observações:  

- Risco potencial na gravidez (categoria: C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis 

1. Micromedex. Albendazole: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459 / ND_PG / evidencexpert / ND_B / evidencexpert / ND_AppProduct / evidencexpert por ND_T por Rivaroxaban por 

PFActionId por pf.HomePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 06 de novembro de 2018 
2. Dynamed. Albendazole: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 06 de novembro de 2018 

3. Up to Date. Albendazole: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 06 de novembro

 de 2018 

4. ZENTEL®. Albendazol. Responsável técnico Dra. Dirce Eiko Mimura CRF - SP nº 16532. GlaxoSmithKline Brasil Ltda. 
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ZOCOR® 

Princípio ativo: Sinvastatina 

Classe terapêutica: inibidor da HMG- CoA redutase, antilipêmico 

Apresentação: comprimido revestido - 10 miligramas, 20 miligramas e 40 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria: um regime de dosagem conservador mais baixo pode ser necessário em populações de pacientes 

predispostas a miopatia, incluindo pacientes de ascendência chinesa ou aqueles em uso simultâneo de outros 

agentes hipolipemiantes (derivados de niacina, ácido fíbrico), amiodarona, amlodipina, diltiazem, dronedarona, 

ranolazina, verapamil 

 

- Hipercolesterolemia familiar heterozigótica (criança e adolescente 10 - 17 anos): dose inicial 10 miligramas VIA 

ORAL uma vez ao dia à noite, titulando em intervalos de 4 semanas ou mais ; até dose máx.: 40 miligramas por 

dia 

 

- Hiperlipidemia (criança e adolescente): 

 

Criança ≥4 anos a menor que 10 anos: dose inicial 5 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia à noite aumentando 

para 10 miligramas uma vez ao dia após 4 semanas e para 20 miligramas uma vez ao dia após outras 4 

semanas, conforme tolerado; máx.: 20 miligramas ao dia 

 

Criança ≥10 anos e adolescente: dose inicial 10 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia à noite aumentando para 

20 miligramas uma vez ao dia após 6 semanas e para 40 miligramas uma vez ao dia após outras 6 semanas, 

conforme tolerado; máx.: 40 miligramas ao dia 

 

 Adulto: sinvastatina de 80 miligramas é limitada a pacientes que fazem uso por mais de 12 meses consecutivos 

sem evidência de miopatia e não façam uso de medicamentos que interajam ou seu uso concomitante seja 

contraindicado com a  sinvastatina 

 

- Hipercolesterolemia familiar homozigótica: 40 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia à noite 

 

- Prevenção de eventos cardiovasculares, hiperlipidemias: dose inicial 10 - 20 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 

à noite, dose usual 5 - 40 miligramas por dia 

 

Quando requer apenas uma redução moderada do LDL - C.: iniciar com 5 - 10 miligramas VIA ORAL uma vez 

ao dia à noite; ajustando para alcançar a meta recomendada 

 

Quando requer redução maior que 40% do LDL - C.: iniciar com 40 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia à 

noite; ajustando para alcançar a meta recomendada 

 

Pacientes com doença coronariana aguda ou com alto risco de eventos cardiovasculares: iniciar com 40 

miligramas VIA ORAL uma vez ao dia à noite 
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- Prevenção de doença cardiovascular por reduzir o risco de doença cardiovascular aterosclerótica: 

 

Prevenção primária: 

 

LDL - C ≥190 miligramas por decilitro: terapia de alta intensidade necessária; usar terapia com estatinas 

alternativas (atorvastatina ou rosuvastatina) 

 

Diabetes tipo 1 ou 2 e idade entre 40 - 75 anos: terapia de intensidade moderada, 20 - 40 miligramas VIA 

ORAL uma vez ao dia 

 

Diabetes tipo 1 ou 2, idade entre 40 - 75 anos e um risco estimado de 10 anos de ASCVD ≥7,5%: terapia 

de alta intensidade necessária; usar terapia com estatinas alternativas (atorvastatina ou rosuvastatina) 

 

Idade entre 40 - 75 anos e um risco estimado de 10 anos para ASCVD ≥7,5%: terapia de moderada a alta 

intensidade, 20 - 40 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia ou considerar o uso de terapia com estatina de 

alta intensidade (atorvastatina ou rosuvastatina) 

 

Prevenção secundária: 

 

O paciente com doença cardiovascular aterosclerótica clínica (doença coronariana, AVC por AIT ou doença 

arterial periférica supostamente de origem aterosclerótica) ou pós - revascularização miocárdica e: 

 

Idade ≤75 anos: terapia de alta intensidade necessária; usar terapia com estatinas alternativas 

(atorvastatina ou rosuvastatina) 

 

Idade maior que 75 anos ou não candidato a terapia de alta intensidade: terapia de intensidade moderada, 

20 - 40 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 

Ajuste renal: quando insuficiênco severa, iniciar com 5 miligramas 

Reações adversas: dor de cabeça, dor abdominal, constipação 

Interações medicamentosas: claritromicina, ciclosporina, inibidores forte da CYP3A4, eritromicina, gemfibrozil, 

inibidores de protease,  

Monitorização:  

 

PEDIATRIA: níveis de TGP, TGO (níveis basais antes do início do tratamento a após 4 semanas de terapia) e 

creatinofosfoquinase, painel lipídico de jejum; se não houver sintomas de miopatia ou anormalidades laboratoriais, 

monitore painel lipídico, TGP e TGO a cada 3 - 4 meses durante o primeiro ano e depois a cada 6 meses a partir de 

então 

 

 ADULTO: 

 

Painel lipídico (colesterol total, HDL, LDL, triglicerídeos): basal, perfil em jejum dentro de 4 - 12 semanas 

após o início ou ajuste da dose e, posteriormente, a cada 3 - 12 meses. Quando dois níveis consecutivos de 

LDL forem menor que 40 miligramas por decilitro, considere diminuir a dose 
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Níveis de transaminases hepáticas: basal e, posteriormente, se os sintomas sugerirem hepatotoxicidade 

durante a terapia, função hepática 

 

Creatinofosfoquinase: basal é razoável para alguns indivíduos. Posteriormente solicitar para qualquer 

paciente com sintomas sugestivos de miopatia 

 

Avaliar apresentação de Diabetes Mellitus durante a terapia. Se houver desenvolvimento, continue a terapia 

com estatina e incentive a adesão a uma dieta saudável, atividade física, peso corporal saudável e a 

cessação do tabagismo 

 

Se o paciente desenvolver um estado confusional ou um comprometimento da memória, pode avaliar o paciente 

por causas alternativas, sistêmicas ou neuropsiquiátricas e a possibilidade de efeitos adversos associados ao 

tratamento com estatinas 

Observações:  

- Pode ser tomado sem levar em conta as refeições, mas deve ser realizada com a refeição da noite ou hora de 

dormir 

- Ajuste de dose em relação a medicamentos concomitantes: 

 

Amiodarona: dose máxima diária de sinvastatina de 20 miligramas por dia 

Diltiazem ou verapamil: dose máxima diária de sinvastatina 10 miligramas por dia 

 

- Risco potencial na gravidez (categoria: X) 

- Uso criterioso durante a amamentação; não há dados disponíveis; pode reduzir a absorção de colesterol pelo 

lactente 

1. Micromedex. Simvastatin: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459 / ND_PG / evidencexpert / ND_B / evidencexpert / ND_AppProduct / evidencexpert por ND_T por Rivaroxaban por 

PFActionId por pf.HomePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 06 de novembro de 2018 
2. Dynamed. Simvastatin: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 06 de novembro de 2018 

3. Up to Date. Simvastatin: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 06 de novembro

 de 2018 

4. ZOCOR®. Sinvastatina. Responsável técnico Fernando C. Lemos - CRF - SP nº 16.243. Merck Sharp & Dohme Farmacêutica Ltda. 
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ZOLOFT® 

Princípio ativo: cloridrato de sertralina 

Classe terapêutica: antidepressivo, inibidor seletivo da receptação de serotonina 

Apresentação: comprimido revestido - 50 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria: 

- Depressão:  

 

Criança 6 - 12 anos: dose inicial 12,5 - 25 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia, titulando se clinicamente 

necessário em 25 - 50 miligramas por dia em intervalos de pelo menos 1 semana, dose usual 25 - 200 

miligramas por dia; máx.: 200 miligramas por dia (evitar dosagem excessiva) 

 

Adolescente 13 - 17 anos: dose inicial 25 - 50 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia,titulando se clinicamente 

necessário em 50 miligramas por dia em intervalos de pelo menos 1 semana, dose usual 25 - 200 miligramas 

por dia; máx.: 200 miligramas por dia 

 

- Transtorno obsessivo - compulsivo:  

 

Criança 6 - 12 anos: dose inicial 25 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia, titulando se clinicamente necessário 

em 25 - 50 miligramas por dia em intervalos de pelo menos 1 semana, dose usual: 25 - 200 miligramas por 

dia; máx.: 200 miligramas por dia (evitar dosagem excessiva) 

 

Adolescente 13 - 17 anos: dose incial 50 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia, titulando se clinicamente 

necessário em 50 miligramas por dia em intervalos de pelo menos 1 semana, dose usual: 25 - 200 miligramas 

por dia; máx.: 200 miligramas por dia 

 

 Adulto:  

- Transtorno depressivo maior (unipolar): dose inicial 50 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia, titulando com base 

na resposta e tolerabilidade em 25 - 50 miligramas uma vez por semana;máx.: 200 miligramas por dia 

 

- Transtorno obsessivo - compulsivo: dose inicial 50 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia, titulando com base na 

resposta e tolerabilidade em 25 - 50 miligramas uma vez por semana; máx.: 200 miligramas por dia 

 

- Transtorno do pânico: dose inicial 25 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia por 3 - 7 dias, titulando para 50 

miligramas por dia e posteriormente aumentando com base na resposta e tolerabilidade em incrementos de 25 - 

50 miligramas em intervalos de ≥1 semana; máx.: 200 miligramas por dia 

 

- Transtorno de ansiedade social: dose inicial 25 - 50 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia, aumentando após 

aproximadamente 6 semanas com base na resposta e tolerabilidade em incrementos de 25 - 50 miligramas em 

intervalos de ≥1 semana; máx.: 200 miligramas por dia 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste 
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Reações adversas: insônia, tontura, fatiga, sonolência, náusea, diarreia, xerostomia 

Interações medicamentosas: azul de metileno, inibidores da monoaminoxidase,  

Monitorização: peso e crescimento em crianças se terapia de longo prazo, ácido úrico, hemograma, função 

hepática, sódio sérico, débito urinário, agravamento da depressão, probabilidade de suicídio e dos comportamentos 

associados (especialmente no início da terapia ou quando as doses são aumentadas ou diminuídas) 

Observações:  

- Descontinuação da terapia: reduzir gradualmente a dose para minimizar a incidência de sintomas de abstinência 

e permitir a detecção de sintomas reemergentes. Recomenda-se a redução da terapia em várias semanas com a 

consideração da meia - vida do antidepressivo; sendo que com que possuem os meia - vida mais curta há uma 

necessidade de ser mais conservador. Além disso, para pacientes tratados a longo prazo, recomenda-se a redução 

gradual de 4 - 6 meses. Se ocorrerem sintomas de abstinência intoleráveis após uma redução da dose, considere 

retomar a dose anterior ou diminuir a dose a uma taxa mais gradual 

- Quando alternar para inibidores da monoaminoxidase (iMAO): aguarde 14 dias entre a suspensão do iMAO e o 

início da venlafaxina ou permita que decorram 7 - 14 dias entre a interrupção da venlafaxina e o início doiMAO de 

acordo com a rotulagem do fabricante 

- Uso com outros inibidores da MAO (linezolida ou azul de metileno parenteral) é contraindicado; mas se for 

necessário tratamento urgente e os benefícios potenciais ultrapassam os riscos potenciais, interrompa 

imediatamente a sertralina e administre linezolida ou azul de metileno parenteral, monitorandosinais e sintomas 

para síndrome serotoninérgica por 2 semanas ou até 24 horas após a última dose de linezolida ou azul de metileno, 

o que ocorrer primeiro. Retomar a sertralina 24 horas após a última dose 

- Risco potencial na gravidez (categoria: X) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Sertraline: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459 / ND_PG / evidencexpert / ND_B / evidencexpert / ND_AppProduct / evidencexpert por ND_T por Rivaroxaban por 

PFActionId por pf.HomePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 06 de novembro de 2018 
2. Dynamed. Sertraline: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 06 de novembro de 2018 

3. Up to Date. Sertraline: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 06 de novembro

 de 2018 

4. ZOCOR®. Sertraline. Responsável técnico Edina S. M. Nakamura – CRF - SP nº 9258. Wyeth Indústria Farmacêutica Ltda. 
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ZYBAN® 

Princípio ativo: cloridrato de bupropiona 

Classe terapêutica: antidepressivo, inibidor da recaptação de dopamina 

Apresentação: comprimido revestido de liberação lenta - 150 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Adulto:  

- Transtorno depressivo maior (unipolar): dose inicial 150 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia pela manhã, 

aumentar se tolerado para dose alvo de 150 miligramasduas vezes ao dia após 3 dias 

 

- Adjuvante paraparar de fumar (usado como monoterapia ou em combinação com terapia de reposição de 

nicotina) (adolescente ≥14 anos e ≥40,5 kg): dose inicial 150 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia por 3 dias, 

aumentar para 150 miligramas duas vezes ao dia (respeitando um intervalo mínimo de 8 horas entre doses 

sucessivas); máx.: 300 miligramas por dia 

 

*A terapia deve iniciar pelo menos uma semana antes da data de término da meta, sendo as datas de fim de 

alvos geralmente na segunda semana de tratamento. Se o paciente parar de fumar após 7 - 12 semanas, 

considerar a terapia de manutenção contínua com base no risco individual do paciente 

Ajuste: utilize com cautela quando disfunções renal ou hepática, sendo a dose máx. na última de 150 miligramas 

por dia 

Reações adversas: taquicardia, insônia, cefaleia, agitação, tontura, diaforese, perda de peso, xerostomia, 

constipação, náusea, vômito, tremores, visão borrada, nasofaringe, faringite, renite 

Interações medicamentosas: inibidores da monoaminoxidase, tamoxifeno,  

Monitorização: peso corporal,nível de consciência para depressão, ideação suicida (especialmente no início da 

terapia ou quando as doses aumentam ou diminuem), ansiedade, funcionamento social, mania, ataques de pânico, 

pressão arterial (basal e periodicamente, especialmente quando usado em conjunto com a reposição transdérmica 

de nicotina), funções renal e hepática 

Observações:  

- Quando alternar para inibidores da monoaminoxidase (iMAO): aguarde 14 dias entre a suspensão do iMAO e o 

início da venlafaxina ou permita que decorram 7 - 14 dias entre a interrupção da venlafaxina e o início doiMAO de 

acordo com a rotulagem do fabricante 

- Descontinuação da terapia:reduza gradualmente a dose (durante 2 - 4 semanas) para permitir a detecção de 

sintomas reemergentes. Sintomas de abstinência decorrentes de interrupção abrupta são improváveis porque a 

bupropiona tem atividade serotoninérgica mínima 

- Medicamento incluso nos critérios de Beers, não recomendado quando ≥65 anos 

- Risco potencial na gravidez (categoria: C) 

- Uso criterioso durante a amamentação; risco de redução de produção láctea. Relato de convulsão no lactente 

1. Micromedex. Bupropion: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459 / ND_PG / evidencexpert / ND_B / evidencexpert / ND_AppProduct / evidencexpert por ND_T por Rivaroxaban por 

PFActionId por pf.HomePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 06 de novembro de 2018 
2. Dynamed. Bupropion: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 06 de novembro de 2018 

3. Up to Date. Bupropion: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 06 de novembro

 de 2018 

4. ZYBAN®. Bupropiona. Responsável técnico Edinilson da Silva Oliveira CRF - RJ Nº 18875. GlaxoSmithKline Brasil Ltda. 
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ZYLORIC® 

Princípio ativo: Alopurinol 

Classe terapêutica: antigotoso, redutor do ácido úrico sérico 

Apresentação: comprimido - 100 miligramas e 300 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia: doses diárias maior que 300 miligramas devem ser administradas em dose fracionada  

 

Pediatria:  

- Hiperuricemia associada ao tratamento quimioterápico: manter hidratação adequada, iniciar o alopurinol 1 - 2 

dias antes do início da quimioterapia de indução, podendo continuar por 3 - 7 dias após a quimioterapia: 

 

Crianças <6 anos: 150 miligramas, VIA ORAL, por dia 

 

Criança 6 - 10 anos: 300 miligramas VIA ORAL por dia 

 

Crianças maior que 10 anos e adolescente: 600 - 800 miligramas VIA ORAL em dose fracionada 2 - 3 vezes ao 

dia durante 2 - 3 dias 

 

Adulto: 

- Gota, tratamento (terapia crônica de redução de uratos): no início da terapia de redução de uratopode precipitar 

nas crises agudas de gota; a profilaxia farmacológica com colchicina ou um AINE é geralmente recomendada para 

os primeiros 3 - 6 meses, uma vez que a meta de urato sérico é alcançada 

 

Dose inicial 100 miligramas VIA ORAL uma vez por dia; titulando em incrementos de 100 miligramas a cada 2 - 

4 semanas para atingir o nível de ácido úrico sérico desejado. Dose de manutenção usual são ≥300 miligramas 

por dia; máx.: 800 miligramas por dia 

 

- Nefrolitíase, prevenção de cálculos recorrentes de cálcio ou ácido úrico: 

 

Devido aos cálculos de oxalato de cálcio: 300 miligramas por dia VIA ORAL em dose única diária ou fracionada 

2 - 3 vezes ao dia conforme necessário para mel horar a tolerabilidade gastrointestinal 

 

Devido aos cálculos de ácido úrico (off-label): 300 miligramas por dia VIA ORAL em dose única diária ou 

fracionada 2 - 3 vezes ao dia conforme necessário para mel horar a tolerabilidade gastrointestinal; o uso é 

reservado para pacientes que continuam com doença ativa apesar da terapia de alcalinização urinária e 

aumento da hidratação 

 

- Síndrome de lise tumoral, prevenção: pacientes com risco intermediário para síndrome de lise tumoral e sem 

hiperuricemia preexistente (ácido úrico sérico ≥8 miligramas por decilitro [476micromoles por litro]): 300 

miligramas por m2 por dia ou 10 miligramas por kg por dia VIA ORAL em dose fracionada a cada 8 horas; máx.: 

800 miligramas por dia. Iniciar a terapia 1 - 2 dias antes do início da quimioterapia de indução e continuar por até 

3 - 7 dias após a quimioterapia até a normalização das evidências laboratoriais (ácido úrico sérico, LDH sérica) 
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Ajuste renal:  
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Pediatria: 

- ClCr 30 - 50 mililitros por minuto por 1,73m²: 50% da 

dose normal 

 

- TFG 10 - 29 mililitros por minuto por 1,73m²: 50% da 

dose normal 

 

- TFG menor que 10 mililitros por minuto por 1,73m²: 30% 

da dose normal 

 

- Hemodiálise intermitente: 30% da dose normal 

 

- Diálise peritoneal: 30% da dose normal 

 

- Terapia de substituição renal contínua: 50% da dose 

normal 

Adulto: 

- ClCr 10 - 20 mililitros por minuto: 200 miligramas 

por dia 

 

- ClCr 3 - 10 mililitros por minuto: 100 miligramas 

por dia (máx.: 100 miligramas por dia) 

 

- ClCr menor que 3 mililitros por minuto: 100 

miligramas por dia em intervalos prolongados 

(máx.: 100 miligramas por dia) 

 

- Hemodiálise: Iniciar com 100 miligramas em dias 

alternados após a diálise, aumente cuidadosamente 

para 300 mg com base na resposta. Se a diálise for 

diária, um adicional de 50% da dose pode ser 

necessário após a diálise 

 

- Síndrome de lise tumoral, prevenção: redução da 

dose de 50% na insuficiência renal 

 

Reações adversas: exacerbação da crise de gota 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: hemograma, níveis séricos de ácido úrico a cada 2 - 5 semanas durante o ajuste da dose até 

atingir o nível desejado e a cada 6 meses, função hepática (periodicamente em pacientes com doença hepática 

preexistente), função renal, tempo de protrombina (periodicamente em pacientes que fazem uso de varfarina), 

estado de hidratação, sinais e sintomas de hipersensibilidade e hepatotoxicidade 

Observações:  

- A ingestão de líquidos deve ser suficiente para produzir urina neutra ou levemente alcalina (preferencialmente) e 

uma produção diária de urina de pelo menos 2 litros no adultos 

- Risco potencial na gravidez (categoria: C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Allopurinol: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459 / ND_PG / evidencexpert / ND_B / evidencexpert / ND_AppProduct / evidencexpert por ND_T por Rivaroxaban por 

PFActionId por pf.HomePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 06 de novembro de 2018 
2. Dynamed. Allopurinol: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 06 de novembro de 2018 

3. Up to Date. Allopurinol: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 06 de novembro

 de 2018 

4. ZYLORIC®. Allopurinol. Responsável técnico Viviane L. Santiago Ferreira CRF - ES nº 5139. Aspen Pharma Indústria Farmacêutica Ltda. 
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ZYPREXA® 

Princípio ativo: Olanzapina 

Classe terapêutica: antipsicótico de 2ª geração 

Apresentação: comprimido revestido - 2,5 miligramas, 5 miligramas e 10 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria:  

- Transtorno bipolar I (episódios agudos maníacos ou mistos): 

 

Criança 4 menor que 6 anos: dose inicial de 1,25 miligrama VIA ORAL uma vez ao dia, aumentando a dose em 

intervalos semanais de acordo com a resposta e tolerabilidade para a dose alvo de 10 miligramasuma vez ao 

dia 

 

Criança 6 - 12 anos: dose inicial 2,5 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia, titulando em incrementos de 2,5 - 5 

miligramas em intervalos semanais para dose alvo de 10 miligramas uma vez ao dia; máx.: 20 miligramas por 

dia 

 

Adolescente: dose inicial 2,5 - 5 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia, titulando em incrementos de 2,5 - 5 

miligramas em intervalos semanais para a dose alvo de 10 miligramas uma vez ao dia; máx.: 20 miligramas 

por dia 

 

- Esquizofrenia (criança ≥8 anos e adolescente): dose inicial 2,5 - 5 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia, 

titulando em incrementos de 2,5 - 5 miligramas em intervalos semanais para a dose alvo de 10 miligramas uma 

vez ao dia; máx.: 20 miligramas por dia 

 

- Anorexia nervosa (criança ≥9 anos e adolescente): dose inicial de 2,5 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia, 

titulando até doses finais de 5 - 10 miligramas uma vez ao dia; intervalo reportado: 1,25 - 12,5 miligramas por 

dia; entretanto, tem sido sugerido que doses mais altas ( maior que 2,5 miligramas uma vez ao dia) podem não 

estar associadas a maior eficácia 

 

Adulto: 

- Esquizofrenia: dose inicial 5 - 10 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia, titulando para 10 miligramas uma vez ao 

dia dentro de 5 - 7 dias, seguido por ajuste de 5 miligramas por dia em intervalos de 1 semana; máx.: 20 

miligramas por dia.Dose de manutenção usual 10 - 20 miligramas uma vez ao dia 

 

*Pacientes com risco especial: dose inicial 5 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia em pacientes debilitados, 

com predisposição a reações hipotensivas, que apresentam uma combinação de fatores que podem resultar no 

metabolismo mais lento da olanzapina (pacientes do sexo feminino que não fumam e ≥65 anos) ou quem pode 

ser mais farmacodinamicamente sensível à olanzapina; aumentando a dose com cuidado, conforme 

clinicamente indicado 

 

- Bipolar I (episódios agudos mistos ou maníacos):  

 

Monoterapia: dose inicial 10 - 15 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia, titulando em 5 miligramas por dia em 

intervalos não inferiores a 24 horas;dose de manutenção ususal 5 - 20 miligramas por dia; máx.: 20 miligramas 

por dia 

 

Terapêutica combinada (com lítio ou valproato): dose inicial 10 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia, dose usual: 

5 - 20 miligramas por dia 

 

- Depressão: 

 

Depressão associada ao transtorno bipolar (em combinação com fluoxetina): dose inicial5 miligramas VIA ORAL 

à noite, ajustando conforme tolerado para o intervalo normal de 5 - 12,5 miligramas por dia 
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Depressão resistente ao tratamento (em combinação com fluoxetina): dose inicial 5 miligramas VIA ORAL à 

noite, ajustando conforme tolerado para o intervalo de 5 - 20 miligramas por dia 

 

*Doentes com risco especial: dose inicial recomendadade 2,5 - 5 miligramas VIA ORAL uma vez por dia em 

pacientes debilitados, com predisposição a reações hipotensivas, que apresentam uma combinação de fatores 

podendo resultar no metabolismo mais lento da olanzapina (pacientes do sexo feminino que não fumam e ≥65 

anos) ou quem pode ser mais farmacodinamicamente sensível à olanzapina; aumentando a dose com cuidado, 

conforme clinicamente indicado 

Ajuste renal: sem necessidade de ajuste ou dose suplementar 

Reações adversas: hipotensão ortostática, sonolência, reação extrapiramidal, acatisia, síndroma parkisoniana - 

like, tontura, cefaleia, fatiga, insônia, aumento da prolactina, ganho de peso, aumento de apetite, xerostomia, 

dispepsia, constipação, aumentos dos marcadores hepáticos, fraqueza 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

Monitorização: evolução do quadro, hemograma, perfil lipídico e glicemia em jejum, HbcA1c (antes do 

tratamento, aos 3 meses, depois anualmente), transaminases hepáticas, peso, IMC, circunferência da cintura, 

pressão arterial ortostática,nível de consciência, escala de movimento involuntário anormal, sintomas 

extrapiramidais 

Observações:  

- Descontinuação da terapia: redução gradual dos antipsicóticos para evitar sintomas de abstinência e minimizar o 

risco de recaída, sendo o risco de sintomas de abstinência maior com antipsicóticos altamente anticolinérgicos ou 

dopaminérgicos. Ao interromper a terapia antipsicótica em pacientes com esquizofrenia, recomenda-se uma 

redução gradual ao longo de 6 - 24 meses ouredução em 10% a cada mês. A continuação de agentes 

antiparkinsoni anos por um breve período após a descontinuação pode prevenir sintomas de abstinência. Ao trocar 

antipsicóticos, três estratégias têm sido sugeridas: titulação cruzada (descontinuação gradual do primeiro 

antipsicótico enquanto aumenta gradualmente o novo), sobreposição e redução gradual (mantendo a dose do 

primeiro antipsicótico, aumentando gradualmente o novo, e então desmamando o primeiro) e mudança abrupta 

(descontinuar abruptamente o primeiro antipsicótico e aumentar gradualmente o novo ou iniciá - lo com uma dose 

de tratamento) 

- Medicamento incluso nos critérios de Beers, não recomendado quando ≥65 anos 

- Risco potencial na gravidez (categoria: C) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Olanzapine: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459 / ND_PG / evidencexpert / ND_B / evidencexpert / ND_AppProduct / evidencexpert por ND_T por Rivaroxaban por 

PFActionId por pf.HomePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 06 de novembro de 2018 
2. Dynamed. Olanzapine: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 06 de novembro de 2018 

3. Up to Date. Olanzapine: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 06 de novembro

 de 2018 

4. ZYPREXA®. Olanzapina. Responsável técnico Márcia A. Preda – CRF - SP nº 19189. ELI LILLY DO BRASIL LTDA. 
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ZYRTEC® 

Princípio ativo: Dicloridrato de cetirizina 

Classe terapêutica: anti - histaminico 

Apresentação: comprimido revestido - 10 miligramas 

Via e formas de administração: oral 

Posologia:  

 

Pediatria: 

 

- Urticária crônica:  

 

Lactente 6 a menos que 12 meses: 2,5 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 

 

Criança 12-23 meses: dose inicial 2,5 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia; podendo a dose ser 

aumentada para 2,5 miligrama duas vezes ao dia 

 

Criança de 2-5 anos: dose inicial 2,5 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia; podendo a dose ser aumentada 

para 2,5 miligramas duas vezes ao dia ou 5 miligramas uma vez por dia; máx.: 5 miligramas ao dia 

 

- Rinite alérgica perene:  

 

Lactente 6 a menos que 12 meses: 2,5 miligrama VIA ORAL uma vez ao dia 

 

Criança de 12-23 meses:  Iniciar com 2,5 miligramas,VIA ORAL, 1 ao dia; a dose pode ser aumentada para 

2,5 miligramas, VIA ORAL, 2 vezes ao dia 

 

- Sintomas alérgicos, rinite alérgica: 

 

Criança 2-5 anos: dose inicial 2,5 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia; podendo a dose ser aumentada 

para 2,5 miligramas duas vezes ao dia ou 5 miligramas uma vez ao dia; máx.: 5 miligramas ao dia 

 

Criança ≥ 6 anos e adolescente: 5-10 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia 

 

Adulto:  

- Alergias respiratórias superiores, urticária: 5 - 10 miligramas VIA ORAL uma vez ao dia, dependendo da 

gravidade dos sintomas; máx.: 10 miligramas por dia 

Ajuste renal:  
- TFG ≤50 mililitros por minuto: 5 miligramas uma vez ao dia 
 
- Hemodiálise intermitente: 5 miligramas uma vez ao dia, 5 miligramas 3 vezes por semana também pode ser 
eficaz 

 
- Diálise peritoneal: 5 miligramas uma vez ao dia 
Reações adversas: sonolência, cefaleia, insônia, fatiga 

Interações medicamentosas: glicopirolato, ipratrópio, citrato/cloreto de potássio, talidomida,  

Monitorização: evolução do quadro, nível de sedação e efeitos anticolinérgicos 

Observações:  

- Risco potencial na gravidez (categoria: B) 

- Uso compatível com a amamentação 

1. Micromedex. Cetirizine: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459 / ND_PG / evidencexpert / ND_B / evidencexpert / ND_AppProduct / evidencexpert por ND_T por Rivaroxaban por 

PFActionId por pf.HomePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 06 de novembro de 2018 
2. Dynamed. Cetirizine: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 06 de novembro de 2018 

3. Up to Date. Cetirizine: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 06 de novembro

 de 2018 
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4. ZYRTEC®. Cetirizina. Responsável técnico Edinilson da Silva Oliveira CRF - RJ Nº 18875. GlaxoSmithKline Brasil Ltda. 

ZYVOX® 

Princípio ativo: Linezolida 

Classe terapêutica: oxazolidinona, anti-infeccioso 

Apresentação: solução para infusão - 2 miligramas por mililitro (300 mililitros) 

 Via e formas de administração: ENDOVENOSO 

Posologia:  

 

Neonatal: 

 - Dosagem geral, infecção suscetível: 

 

Menor que 1 kg: 

 

Idade pós - natal ≤14 dias: 10 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 12 horas 

Idade pós - natal 15 - 28 dias: 10 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 8 horas 

 

1 - 2 kg: 

 

Idade pós - natal ≤7 dias: 10 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 12 horas 

Idade pós - natal 8 - 28 dias: 10 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 8 horas 

 

Maior que 2 kg: 10 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 8 horas 

 

 - Bacteriemia, com duração de 10 - 28 dias, dependendo do microorganismo; pneumonia adquirida na 

comunidade ou no hospital, com duração 10 - 14 dias; infecções da pele e da estrutura da pele, complicadas e 

descomplicadas,duração 10 - 14 dias; infecção por Enterococcus faecium resistente à vancomicina (VREF), 

duração de 14 - 28 dias: 

 

Idade gestacional menor que 34 semanas: 

 

Idade pós - natal menor que 7 dias: 10 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 12 horas 

Idade pós - natal ≥7 dias: 10 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 8 horas 

 

Idade gestacional ≥ 34 semanas e idade pós - natal de 0 - 28 dias: 10 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO 

a cada 8 horas 

 

Pediatria:  

 - Dosagem geral, infecção suscetível (leve, moderada ou grave); bacteremia; infecção óssea e articular; 

infecções relacionadas ao cateter, Staphylococcal (resistente à meticilina) ou enterocócica (resistente) (infecção 

confirmada); infecção do sistema nervoso central; endocardite, tratamento (E. faecium[resistente à 

vancomicina]); pneumonia; trombose séptica do seio venoso cavernoso ou dural (S. aureus[resistente à 

meticilina]); infecções da pele e da estrutura da pele complicadas; infecções por Enterococcus faecium resistentes 

à vancomicina: 
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Lactente e criança menor que 12 anos: 10 miligramas por kg por dose ENDOVENOSO a cada 8 horas, 

máx.: 600 miligramas 

Criança ≥12 anos e adolescente: 600 miligramas ENDOVENOSO a cada 12 horas 

 

Adulto: 

 - Abscesso cerebral, empiema subdural e abscesso epidural espinhal (S. aureus meticilina resistente) (off-label): 

600 miligramas ENDOVENOSO a cada 12 horas; a duração pode depende do tipo e gravidade da infecção, bem 

como da resposta clínica 

 

 - Infecção do líquido cefalorraquidiano (agente alternativo) (off-label); infecções por Enterococos (resistentes à 

vancomicina [VRE]), incluindo bacteremia concomitante; infecção da corrente sanguínea associada a cateter 

ENDOVENOSO devido a S. aureus meticilina resistente, estafilococos coagulase - negativos resistentes à 

meticilina, ou enterococcus resistentes à ampicilina ou à vancomicina (off-label); meningite bacteriana por 

Cutibacteriumacnes (agente alternativo), Enterococcus resistentes a ampicilina e vancomicina ou estafilococos 

(incluindo S. aureus meticilina resistente) (agente alternativo): 600 miligramas ENDOVENOSO a cada 12 horas 

 

 - Pneumonia: 

 

Adquirida na comunidade devido a S. pneumoniae resistente a múltiplas drogas: 600 miligramas 

ENDOVENOSO a cada 12 horas; com duração dependente da gravidade da doença e resposta clínica 

 

Adquirida na comunidade devido a S. aureus meticilina resistente: 600 miligramas ENDOVENOSO a cada 12 

horas por 7 - 21 dias 

 

Hospital - adquirida ou associada à ventilação mecânica devido a S. aureus meticilina resistente, S. aureus 

meticilina sensível e S. pneumoniae (geralmente reservado para S. aureus meticilina resistente): 600 

miligramas ENDOVENOSO a cada 12 horas por 7 dias; pode considerar uma duração mais curta ou mais longa, 

dependendo da taxa de melhora clínica. Quando usado como terapia empírica, use em combinação com um 

agente antipseudomonal (um ou dois agentes antipseudomona dependendo dos fatores de risco específicos do 

paciente e da instituição) 

 

 - Infecções da estrutura da pele e da pele, complicadas: 600 miligramas ENDOVENOSO a cada 12 horas, durante 

10 - 14 dias (geralmente reservado como uma alternativa para infecções por S. aureus meticilina resistente). Para 

infecções do pé diabético, prolongar a duração do tratamento até 4 semanas 

 

 - Endocardite infecciosa (tratamento), válvula nativa ou protética porEnterococcus (resistente à penicilina, 

aminoglicosídeos e vancomicina) (off-label); osteomielite vertebral nativa (off-label): Staphylococci (suscetível a 

oxacilina ou resistente) ou Enterococcus spp (suscetível à penicilina ou resistente): 600 miligramas ENDOVENOSO 

a cada 12 horas por no mínimo 6 semanas 

 

 - Osteomielite devido a S. aureus meticilina resistente (off-label): 600 miligramas ENDOVENOSO a cada 12 horas 

por no mínimo 8 semanas (alguns especialistas combinam com rifampicina, a menos que o paciente apresente 

bacteremia concomitante; neste caso, a depuração de bacteremia deve ocorrer primeiro) 
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 - Artrite séptica devido a S. aureus meticilina resistente (off-label): 600 miligramas ENDOVENOSO a cada 12 

horas por 3 - 4 semanas 

 

Ajuste renal:  

 

Pediatria: 

Lactente, criança e adolescente: baseadas em doses de 10 

miligramas por kg por dose a cada 8 horas (para idades menor 

que 5 anos) ou a cada 12 horas (para idades de 5 - 11 anos) 

 

 - Hemodiálise intermitente: 10 miligramas por kg por dose a 

cada 12 horas 

 

 - Diálise Peritoneal: 10 miligramas por kg por dose a cada 12 

horas 

 

 - Terapia de substituição renal contínua: nenhum ajuste 

necessário 

Adultos:  

 

 - Hemodiálise intermitente: administrar após 

a sessão 

 Tempo de administração: infusão ENDOVENOSA por 30 - 120 minutos 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: não se aplica 

 

Diluição: não se aplica 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição:  -   -  

 Após diluição:  -   -  

Recomendações específicas para o 

preparo e armazenamento: 

 - Não misture ou infuse com outros medicamentos 

 

 - Quando outros medicamentos compartilham do mesmo 

acesso laver com SG5%, SF0,9% ou RL antes e depois 

dainfusão 

 

 - A cor amareladapode se intensificar com o tempo sem 

afetar a potência 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados:  

Reações adversas: diarreia, diminuição dos glóbulos brancos, diminuição das plaquetas, cefaleia 

Interações medicamentosas: não foram identificadas interações significativas 

 Monitorização: hemograma (semanalmente), frequência intertinal, função visual em pacientes que requerem ≥3 

meses de terapia ou em pacientes que relatam novos sintomas visuais 

Observações: 

 - A linezolida não é um agente preferido no tratamento de infecções que requerem terapia prolongada ( maior 

que 2 semanas) devido ao risco de toxicidade hematológica e neurológica grave, sendo ele geralmente reservado 
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para o tratamento de infecções causadas por organismos resistentes (meticilino ou vancomicina resistentes) 

 - Risco potencial na gravidez (categoria C) 

- Uso contraindicado durante a amamentação 

1. Micromedex. Linezolid: IBM corporation, 2018. Disponível em: 

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C56EC1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSH

IELDSYNC/554459/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/pf.Hom

ePage?navitem=topHome&isToolPage=true. Acesso em: 07 de novembro de 2018 
2. Dynamed. Linezolid: EBSCO, 2018. Disponível em: http://web.b.ebscohost.com/dynamed/search/basic?vid=0&sid=f84ff503 - f432 - 

4539 - a671 - f5c5afc7f57f%40pdc - v - sess miligramasr03. Acesso em: 07 de novembro de 2018 

3. Up to Date. Linezolid: Lexi - Comp, 2018. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/search . Acesso em: 07 de novembro

 de 2018 

4. ZYVOX®. Linezolida. Responsável técnico Edina S. M. Nakamura – CRF - SP nº 9258. Wyeth Indústria Farmacêutica Ltda. 
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MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS 
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ABIRATERONA (ZYTIGA®) (MAR) 

Princípio ativo: abiraterona 

Classe terapêutica: inibidor da biossíntese androgênica, antineoplásico 

Apresentação: comprimido de 250 miligramas 

Via de administração: oral 

Posologia:  

Adulto 

 - Câncer de próstata, metastático, resistente à castração: 1000 miligramas por dia VIA ORAL em combinação 

com prednisona 5 miligramas por VIA ORAL 12 por 12 horas. 

 - Câncer de próstata, metastático de alto risco, sensível à castração: 1000 miligramas por dia VIA ORAL em 

combinação com prednisona 5 miligramas por 1xdia VIA ORAL . 

Geriatria: consultar dosagem do adulto.  

Ajuste renal: não há necessidade de ajuste. 

Ajuste hepático:  

 - Insuficiência hepática antes do início do tratamento: Leve (classe A de Child - Pugh), não é necessário ajuste 

posológico; Moderada (classe B de Child - Pugh), administrar 250 miligramas por dia. Ocorrendo elevação de TGP 

ou TGO maior que 5 vezes o limite superior de normalidade ou bilirrubina total maior que 3 vezes limite superior 

de normalidade, descontinuar tratamento. 

 - Insuficiência hepática durante o tratamento: TGP ou TGO maior que 5 vezes limite superior de 

normalidade ou bilirrubina total maior que 3 vezes limite superior de normalidade, suspender o tratamento até 

que os testes de função hepática retornem ao valor basal. Reiniciar com dose 750 miligramas por dia; 

Hepatotoxicidade recorrente com dose 750 miligramas por dia, suspender o tratamento até que os testes de 

função hepática retornem ao valor basal. Reiniciar com dose de 500 miligramas por dia; Hepatotoxicidade 

recorrente em 500 miligramas por dia, suspender o tratamento permanentemente. 

Administração: Administrar o comprimido com o estômago vazio (1 hora antes ou 2 horas após a refeição). Os 

comprimidos revestidos não devem ser partidos ou mastigados. 

Estabilidade: armazenar de 15 – 30ºC 

Reações adversas: hipertensão, edema, fadiga, insônia, hipertrigliceridemia, hiperglicemia, hipernatremia, 

hipocalemia, hipofosfatemia, ondas de calor, constipação, diarreia, dispepsia, linfocitopenia, aumento sérico de 

TGO e TGP, aumento de bilirrubina sérica, artralgia, mialgia, tosse, dispneia. 

Interações medicamentosas: eliglustat, dasabuvir, selexipag, tioridazina, ritonavir, paritapuvir, ombitasvir, 

cloreto de rádio (223 Ra). 

 Monitorização: função hepática, potássio sérico, pressão arterial e retenção de fluidos. 

Observações:  

 - Abiraterona não é indicado para uso em mulheres. 

1. Uptodate. Abiraterone. Lexi - comp, 2018. Disponível em: https: // www.uptodate.com por contents por abiraterone - drug - 

information?search= abiraterone&source=panel_search_result&selectedTitle=1aproximadamente 

21&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F10934416. Acesso em: 22 de nov de 2018. 

2. Dynamed. Abiraterone: EBSCO, 2018. Disponível em: http: // www.dynamed.com por topics por dmpaproximadamente 

ANaproximadamente T901087 por Abiraterone#Dose - Adjustment. Acesso em: 22 de nov de 2018. 

3. ZYTIGA®. Abiraterona. Responsável técnico: Marcos R. Pereira – CRF por SP nº 12.304. Janssen - cilag farmacêutica LTDA. 
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ÁCIDO ZOLEDRÔNICO (ZOMETA®; ACLTGOA®) (MAR) 
Princípio ativo: ácido zoledrônico 

Classe terapêutica: derivados bifosfanatos 

Apresentação: solução injetável em frasco ampola contendo 4 miligramas; pó liofilizado para solução injetável 

em frasco ampola contendo 4 miligramas (genérico); solução injetável em frasco ampola contendo 5 miligramas 

(Aclasta) 

Via de administração: ENDOVENOSO 

Posologia:  

Adulto 

 - Metástases ósseas devido a câncer de mama ou câncer de próstata, hipercalcemia maligna, mieloma múltiplo, 

osteoporose induzida por glicocorticoides (tratamento e prevenção), osteoporose (prevenção: mulheres na pós –

 menopausa),osteoporose, doença de paget, perda óssea por transplante pós - renal, perda óssea associada à 

terapia de privação androgênica no câncer de próstata, perda óssea associada à terapia com inibidores da 

aromatase em mulheres com câncer de mama:4 ou 5 miligramas, variando a frequência de tratamento e a 

quantidade de ciclos. Verificar protocolo específico 

Ajuste de dose:não há necessidade de ajuste hepático. 

 - Ajuste renal: uso não - oncológicoClCr 35 a 80 mililitros por min, nenhum ajuste de dose é necessário (use 

com cuidado) e ClCr menor que 35 mililitros por min, o uso é contraindicado. 

 - Ajuste renal, uso oncológico:  

ClCr maior que 60 litro por min: 4 miligramas (não é necessário ajuste posológico). 

ClCr 50 a 60 mililitros por min: Reduza a dose para 3,5 miligramas. 

ClCr 40 a 49 mililitros por min: Reduza a dose para 3,3 miligramas. 

ClCr 30 a 39 mililitros por min: Reduza a dose para 3 miligramas. 

ClCr menor que 30 mililitros por min: o uso não é recomendado. 

 Tempo de administração: ≥15 minutos 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: já vem reconstituído, exceto o genérico que 

deve ser reconstituído com 5 mililitros de água para injeção.  

Diluição: SF 0,9% ou SG 5% 100 mililitros. 

Estabilidade: 

 
Temperatura ambiente  

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição:  - - - - - - - - - - - - - -  
 - - - - - - - - - - - - - 

-  

 Após diluição:  - - - - - - - - - - - - - -   24 horas 

Recomendações específicas para o preparo e armazenamento: 

 - Não misture com soluções que contenham outros medicamentos 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: ringer lactato 

Reações adversas: edema em membros inferiores, hipotensão, cefaleia, fadiga, tontura, insônia, depressão, 

ansiedade, agitação, confusão, hipoestesia, rigidez, alopecia, dermatite, desidratação, hipofosfatemia, 

hipocalemia, hipomagnesia, náusea, vômito, obstipação, diarreia, perda de peso, dor abdominal, infecção do trato 

urinário, anemia, neutropenia, candidíase, ostealgia, mialgia, artralgia, dor nas costas, parestesia, insuficiência 
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renal, dispneia, tosse, febre.  

Interações medicamentosas: aminoglicosídeos, digoxina, diurético 

 Monitorização: função renal, densitometria óssea, fosfatase alcalina, hemograma, eletrólitos, albumina.  

Observações:  

 - Risco potencial na gravidez (categoria D) 
1. Uptodate. Ácido zoledrônico. Lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate.com por contents por 

zoledronic - acid - drug - 

information?search=%C3%A1cido%20zoledr%C3%B4nico&source=panel_search_result&selectedTitle=1aproximadamente 

149&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F235972 maior que . Acesso em: 22 de nov de 2018. 

2. Dynamed. Ácido zoledrônico: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // web.a.ebscohost.com por dynamed por 

detail?sid=b60f71d3 - b940 - 4d24 - 9fd2 - 87b08ebc196d%40sdc - v - sess 

miligramasr03&vid=2&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1keW5hbWVkLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#anchor=Dos

age&AN=232846&db=dme maior que . Acesso em: 22 de nov de 2018. 

3. ZOMETA®. Ácido zoledrônico. Responsável técnico:Flavia Regina Pegorer – CRF - SP 18.150. Novartis Biociências S.A. 
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ALFAINTERFERON (INTRO A®) (MAR) 
Princípio ativo: alfainterferon 2b 

Classe terapêutica: antineoplásico, agente antiproliferativo, antiviral, agente imunológico 

Apresentação: pó liofilizado para solução injetável em ampola contendo 3, 5 ou 10 milhões de unidades 

Via de administração: ENDOVENOSO, SUBCUTÂNEO , intramuscular, intralesional 

Posologia:  

Pediátrica 

 - Hepatite B crônica (incluindo coinfecção por HIV), Hepatite C crônica com coinfecção HIV: 3 - 10 milhões UI, 

variando a via de administração, frequência de aplicação, quantidade de ciclos e a combinação de 

quimioterápicos. Verificar protocolo específico 

Adulto 

 - Leucemia de células pilosas, linfoma (folicular), melanoma maligno, sarcoma de kaposi relacionado à aids, 

hepatite b crônica, hepatite C crônica, condiloma acuminado: 1 – 10milhões UI, variando a via de administração, 

frequência de aplicação, quantidade de ciclos e a combinação de quimioterápicos. Verificar protocolo específico 

Ajuste de dose:  

 - Ajuste renal: A terapêutica combinada com ribavirina (hepatite C) é contraindicada em doentes com ClCr menor 

que 50 mililitros por min; Linfoma (folicular): Creatinina sérica maior que 2 miligramas por decilitro Interromper 

permanentemente 

 - Ajuste hepático: lesão hepática grave (grau 3) ou descompensação hepática, interromper permanentemente; 

TGO por TGP maior que 5 a 10 vezes o limite superior normal suspender temporariamente, retomar com uma 

redução de dose de 50% quando os valores voltarem ao normal 

Administração:  

 - Infusão ENDOVENOSO : 20 minutos 

 - SUBCUTÂNEO :Os locais preferidos para injeção são abdômen (exceto ao redor do umbigo), coxa anterior e 

parte externa do braço. Gire os locais de aplicação 

 - Intramuscular: Gire os locais de injeção, os locais preferidos para a injeção são a nádega anterior da coxa, 

deltóide e superolateral 

 - Intralesional: injetar em um ângulo quase paralelo ao plano da pele, direcionando a agulha para o centro da 

base da verruga para se infiltrar no núcleo da lesão e causar uma pequena pápula 

Soluções e volumes compatíveis: 
Reconstituição: água para injeção 

Diluição: SF 0,9% 100 mililitros 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - 24 horas 

 Após diluição: - - 

Recomendações específicas para o preparo e armazenamento: 

 - Não misture com soluções que contenham outros medicamentos 

Reações adversas: faringite, infecção oral, leucopenia, anorexia, depressão, insônia, ansiedade, instabilidade 

emocional, agitação, nervosismo, tonturas, cefaleias, diminuição da capacidade de concentração, visão turva, 

palpitações, taquicardia, hipertensão, dispneia, tosse, náusea, vômito, dor abdominal, diarreia, estomatite, 

dispepsia, alopecia, prurido, pele seca, rash cutâneo, hipersudorese, mialgia, artralgia, reação no local da injeção, 

fadiga, arrepios, febre, sintomas semelhantes a gripe, astenia, dor torácica, mal - estar 

Interações medicamentosas:imuno BCG, deferiprona, dipirona, telbivudina 
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 Monitorização: hemograma, função hepática, eletrólitos, TSH, ECG, exame oftalmológico. 

Observações: 

 - Risco potencial na gravidez (categoria C) 

1. Uptodate. Alfainterferon. Lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate.com por contents por 

interferon - alfa - 2b - drug - information ?search=interferon - alfa&source=search_result&selectedTitle= 

1aproximadamente 150&usage _type=default&display_rank=1#F183181 maior que . Acesso em: 22 de nov de 2018. 

2. Dynamed. Alfainterferon: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // web.a.ebscohost.com por dynamed por 

detail?vid=6&sid=b60f71d3 - b940 - 4d24 - 9fd2 - 87b08ebc196d%40sdc - v - sess 

miligramasr03&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnIm 

c2l0ZT1keW5hbWVkLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#anchor=Interactions&AN=908391&db=dme maior que . Acesso 

em: 22 de nov de 2018. 

3. ALFAINTERFERONA 2B. Alfainterferon. Responsável técnico: Alberto Jorge Garcia Guimarães - CRF - SP n° 12.449. 

Biosintética Farmacêutica Ltda. 
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ALFAPEGINTERFERON (PEGINTRON®) (MAR) 
Princípio ativo: alfapeginterferon 2b 

Classe terapêutica: antineoplásico, agente antiproliferativo, antiviral, agente imunológico 

Apresentação: pó liofilizado para solução injetável contendo 80, 100 ou 120 microgramas 

Via de administração: SUBCUTÂNEO 

Posologia:  

Pediátrica 

 - Hepatite B crônica (exposta ao HIV): 1,5 microgramas por kg uma vez por semana durante 48 semanas. 

 - Hepatite C crônica: 60 microgramas por m2 uma vez por semana (em associação com ribavirina), durante 48 

semanas. 

Adolescentes exposto ao HIV: 1,5 microgramas por kg uma vez por semana (em associação com 

ribavirina), durante 48 semanas. 

Adulto 

 - Melanoma: 6 microgramas por kg por semana por 8 doses, manutenção 3 microgramas por kg por semana por 

até 5 anos. 

 - Hepatite C crônica: 40 – 150 microgramas por Semana, variando frequência de aplicação, quantidade de ciclos. 

Ajuste de dose: 

 - Ajuste renal:  

Hepatite C crônica ClCr 30 a 50 mililitros por min reduzir a dose em 25%, ClCr 10 a 29 mililitros por min 

reduzir a dose em 50%, hemodiálise reduzir dose em 50%;  

Melanoma ClCr 30 a 50 mililitros por min por 1,73m² reduzir a dose inicial para 4,5 microgramas por kg 

por semana, a dose de manutenção para 2,25 microgramas por kg por semana; ClCr menor que 30 

mililitros por minuto por 1,73m² e DRT em diálise reduzir a dose inicial para 3 microgramas por kg por 

semana, a dose de manutenção para 1,5 microgramas por kg por semana; Hemodiálise dose de 1 

microgramas por kg por dose, após hemodiálise 

 - Ajuste hepático: Doença hepática descompensada ou hepatite autoimune: o uso é contraindicado 

Administração:Gire os locais de aplicação. Os locais preferidos para injeção são abdômen (exceto ao redor do 

umbigo), coxa anterior e parte externa do braço. Pacientes que são magros só devem usar coxa ou parte superior 

do braço 

Soluções e volumes compatíveis: Reconstituição: diluente próprio 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - 24 horas 

Recomendações específicas para o preparo e armazenamento: 

 - Não misture com soluções que contenham outros medicamentos 

Reações adversas: fadiga, dor de cabeça, mialgias, pirexia, calafrios, anorexia, artralgia, reação no local de 

injeção, depressão, náusea, alteração de transaminases, alopecia, prurido, perda de peso, diarreia, dor abdominal 

Interações medicamentosas:imuno BCG, deferiprona, dipirona, telbivudina 

 Monitorização: hemograma, função hepática, eletrólitos, TSH, ECG, função hepática 

Observações: 

 - Risco potencial na gravidez (categoria C). 

1. Uptodate. Alfapeginterferon. Lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate.com por contents por 

pegylated - interferon - peginterferon - alfa - 2b - drug - 

information?search=pegintron&source=search_result&selectedTitle=1aproximadamente 

3&usage_type=default&display_rank=1#F50991996 maior que . Acesso em: 22 de nov de 2018. 

2. Dynamed. Alfapeginterferon: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // web.a.ebscohost.com por dynamed por 

detail?vid=5&sid=050e9eec - 9a75 - 4ab0 - 806b - 0ac4fcb13acc%40session 

miligramasr4008&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1keW5hbWVkLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#anchor=Interacti

ons&AN=232852&db=dme maior que . Acesso em: 22 de nov de 2018. 

3. PEGINTRON®. Alfapeginterferon. Responsável técnico:Marcos C. Borgheti - CRF - SP nº 15.615. Schering - Plough Indústria 

Farmacêutica Ltda. 
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ANASTROZOL (ARIMIDEX®) (MAR) 

Princípio ativo: anastrozol 

Classe terapêutica: antineoplásico, inibidor de aromatas 

Apresentação: comprimido revestido de 1 miligrama 

Via de administração: oral 

Posologia:  

Adulto 

 - Câncer de mama avançado; câncer de mama avançado, receptor de estrogênio positivo, negativo para HER2; 

câncer de mama avançado precoce (tratamento adjuvante); câncer de endométrio e útero, recorrente ou 

metastático; câncer de ovário recorrente 1 miligrama por dia VIA ORAL  

Geriatria:Consulte a dosagem para adulto 

Ajuste de dose: não há necessidade de ajuste renal ou hepático. 

Administração: O comprimido deve ser ingerido inteiro com água. Os comprimidos revestidos não devem ser 

partidos ou mastigados 

Estabilidade:armazenar de 15 – 30ºC 

Reações adversas: ondas de calor, fadiga, distúrbios de humor, náusea, vômito, artralgia, hipertensão, angina 

de peito, edema, tosse, dispneia, erupção cutânea, cefaleia 

Interações medicamentosas: segesterona, etinilestradiol, tamoxifeno 

 Monitorização: densidade mineral óssea, colesterol total e LDL 

Observações: 

 - Risco potencial na gravidez (categoria X) 

 - Contraindicado durante lactação 

1. Uptodate. Anastrozol. Lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate.com por contents por anastrozole - drug - 

information?search=anastrozole&source=panel_search_result&selectedTitle=1aproximadamente 

58&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F135538 maior que . Acesso em: 22 de nov de 2018. 

2. Dynamed. Anastrozol: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // www.dynamed.com por topics por dmpaproximadamente 

ANaproximadamente T233501 por Anastrozole#Drug - Interactions maior que . Acesso em: 22 de nov de 2018. 

3. ARIMIDEX®. Anastrozol. Responsável técnico: Dra. Gisele H. V. C. Teixeira - CRF - SP nº 19.825. AstraZeneca Pharmaceuticals LP. 

4. ANTGOROZOL. Responsável técnico: Dra. Maria Benedita Pereira – CRF - SP 30.378. Eurofarma laboratórios S.A. 
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ANEGRELIDA (AGRYLIN®) (MAR) 
Princípio ativo: anegrelida 

Classe terapêutica: antiplaquetário, inibidor da enzima fosfodiesterase - 3 

Apresentação: cápsula contendo 0,5 miligramas 

Via de administração: oral 

Posologia:  

Pediátrica 

 - Trombocitemia essencial: 0,5 miligramas duas vezes ao dia por 1 semana, ajustar dose para manter a 

contagem de plaquetas no normal (≤600.000 por mm3) 

 - Trombocitemia secundária (associada a distúrbios mieloproliferativos): 0,5 miligramas uma a quatro vezes ao 

dia por 1 semana, ajustar dose para manter a contagem de plaquetas no normal (≤600.000 por mm3) 

Adulto 

 - Trombocitemia: 0,5 miligramas 4 vezes ao dia ou 1 miligrama duas vezes ao dia 

 - Trombocitemia essencial: 0,5 miligramas duas vezes ao dia por 1 semana, ajustar dose para manter a 

contagem de plaquetas no normal (≤450.000 por mm3) 

Ajuste de dose:  

 - Ajuste renal: não há necessidade de ajuste de dose 

 - Ajuste hepático: comprometimento moderado, 0,5 miligramas uma vez ao dia; Comprometimento grave evitar 

uso 

Administração: Pode ser administrado independentemente dos alimentos.Os comprimidos revestidos não devem 

ser partidos ou mastigados. Mantido este revestimento intacto não há risco na manipulação dos mesmos 

Estabilidade:armazenar de 15 – 30ºC 

Reações adversas: cefaleia, palpitações, diarreia, astenia, edema, náusea, dor abdominal, tontura, dor, 

dispneia, flatulência, vômito, febre, edema periférico, erupção cutânea, dor torácica, anorexia, taquicardia, 

faringite, mal - estar, tosse, parestesia, dor nas costas, prurido, dispepsia 

Interações medicamentosas: cilostazol, enoximona, milrinona, uroquinase 

 Monitorização: hemograma, função renal, função hepática, PA, frequência cardíaca, ECG 

Observações: 

 - Risco potencial na gravidez (categoria C) 
1. Uptodate. Anegrelida. Lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate.com por contents por anagrelide - 

drug - information?search=anagrelide &source=panel_search_result&selectedTitle=1aproximadamente 

8&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F135418 maior que . Acesso em: 22 de nov de 2018. 

2. Dynamed. Anegrelida: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // web.a.ebscohost.com por dynamed por 

detail?vid=9&sid=050e9eec - 9a75 - 4ab0 - 806b - 0ac4fcb13acc%40session 

miligramasr4008&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1keW5hbWVkLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=dme&AN=52612

1&anchor=warn - spec - pop - 1 - afhs maior que . Acesso em: 22 de nov de 2018. 

3. AGRYLIN®. Anegrelida. Responsável técnico: Jônia Gurgel Moraes – CRF por SP: 10.616. Shire Farmacêutica Brasil Ltda  
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ASPARAGINASE (ELSPAR®) (MAR) 
Princípio ativo: asparaginase 

Classe terapêutica: enzima,antineoplásico 

Apresentação: pó liofilizado para solução injetável em frasco ampola com 10.000 unidades 

Via de administração: intramuscular, SUBCUTÂNEO , ENDOVENOSO 

Posologia:  

Pediátrica 

 - Leucemia linfoide aguda: 6.000 – 25 unidades por m2 por dia, variando frequência de dias e quantidade de ciclo 

de acordo com o esquema escolhido para o tratamento. Verificar protocolo específico 

Adulto 

 - Leucemia linfoide aguda: 200 – 12.000 unidades por kg por dia, variando frequência de dias e quantidade de 

ciclo de acordo com o esquema escolhido para o tratamento. Verificar protocolo específico 

Ajuste de dose:  

 - Ajuste renal: não há necessidade de ajuste 

 - Ajuste hepático (adulto e pediátrico):  

TGO por TGP maior que 3 a 5 vezes o limite superior normal: Continue a terapia 

TGO por TGP maior que 5 a 20 vezes limite superior normal: Atrase a próxima dose até transaminases menor que 

3 vezes limite superior normal 

TGO por TGP maior que 20 vezes limite máximo superior: se demorar mais de 1 semana para as transaminases 

voltarem a menor que 3 vezes o limite superior do normal, interromper a terapia 

Bilirrubina Direta menor que 3 miligramas por decilitro: Continuar a terapia 

Bilirrubina Direta 3.1 a 5 miligramas por decilitro: retomar terapia quando a bilirrubina direta for menor que 2 

miligramas por decilitro 

Bilirrubina Direta maior que 5 miligramas por decilitro: descontinuar asparaginase 

Administração:  

 - Intramuscular: volumes maior que 2 mililitros devem ser divididos em 2 seringas e administrados em 2 locais 

separados 

 - Infusão ENDOVENOSO : 30 minutos. Medicamento com potencial irritante 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: SF 0,9%2 mililitros em 10.000 unidades – 

para administração INTRAMUSCULAR (C.:.: 5.000 unidades) 

SF 0,9% 5 mililitros em 10.000 unidades – para administração 

ENDOVENOSO (C.:.: 2.000UI) 

Diluição: SF 0,9%, SG 5% 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: 6 horas - 

 Após diluição: 6 horas - 

Recomendações específicas para o preparo e armazenamento: 

 - Não misture com soluções que contenham outros medicamentos 

 - Preparar em cabine de segurança biológica. Descartar resíduos em lixo químico 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados): não há incompatibilidades 

Reações adversas: diarreia, náusea, vômito, reações de hipersenssibilidade, hiperglicemia 
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Interações medicamentosas: metotrexato, vincristina, prednisona, prednisolona 

 Monitorização: hemograma, amilase, lipase, triglicerídeos, função hepática antes e semanalmente durante a 

terapia, parâmetros de coagulação, glicemia, ácido úrico. Monitor para reação de hipersensibilidade 

Observações:  

 - Risco potencial na gravidez (categoria D) 

1. Uptodate. Asparaginase. Lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate.com por contents por e - 

coli - asparaginase - united - states - not - available - drug - 

information?search=elspar&source=panel_search_result&selectedTitle =1aproximadamente 

11&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F136986 maior que . Acesso em: 03 de dez de 2018. 

2. Dynamed. Asparaginase: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // www.dynamed.com por topics por 

dmpaproximadamente ANaproximadamente T901924 por Asparaginase - Erwinia - chrysanthemi#Pregnancy - Category 

maior que . Acesso em: 03 de dez de 2018. 

3. ELSPAR®. Asparaginase. Responsável técnico: Patrícia Machado de Campos CRF por RJ: 9817. MERCK & CO., INC 
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AXITINIB (INLYTA®) (MAR) 
Princípio ativo: axitinib 

Classe terapêutica: antineoplásico, inibidor da tirosina - quinase, inibidor do fator de crescimento endotelial 

vascular (VEGF) 

Apresentação: comprimido revestido contendo 1 ou 5 miligramas 

Via de administração: oral. 

Posologia:  

Adulto 

 - Câncer de células renais avançado, Câncer de tireoide diferenciado avançado: 5 – 10 miligramasduas vezes ao 

dia. Verificar protocolo específico 

Ajuste de dose: 

 - Ajuste renal: não há ajustes de dose, usar com cuidado 

 - Ajuste hepático: Comprometimento moderado, reduzir a dose 50%, aumentar ou diminuir doses subsequentes 

com base na tolerância individual 

Administração: Pode ser tomado com ou sem alimentos.Os comprimidos revestidos não devem ser partidos ou 

mastigados. Mantido este revestimento intacto não há risco na manipulação dos mesmos 

Estabilidade:armazenar de 15 – 30ºC 

Reações adversas: Diarreia, hipertensão, fadiga, diminuição do apetite, náuseas, disfonia, eritrodisestesia 

palmo - plantar, perda de peso, vômitos, astenia, constipação, hipotiroidismo, cefaleia, tontura, dispneia, tosse, 

dor abdominal, estomatite, dispepsia, pele ressecada, rash, artralgia, dor nas extremidades 

Interações medicamentosas: conivaptano, ácido fusídico, toranja, idelalisib, hipericão ( hypericum 

perforatum ), itraconazol, cetoconazol, voriconazol, rifabutina, rifampina, rifapentina, atazanavir, indinavir, 

nelfinavir, ritonavir, saquinavir, efavirenz, carbamazepina, claritromicina, telitromicina, fenobarbital, fenitoína 

 Monitorização: função hepática, função tireoidiana, função renal, PA 

Observações: 

 - Risco potencial na gravidez (categoria D) 

1. Uptodate. Axitinibe. Lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate.com por contents por axitinib - 

drug - information?search= axitinib&source=panel_search_result&selectedTitle=1aproximadamente 

28&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F13786577 maior que . Acesso em: 07 de dez de 2018. 

2. Dynamed. Axitinibe: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // web.a.ebscohost.com por dynamed por 

detail?vid=13&sid=050e9eec - 9a75 - 4ab0 - 806b - 0ac4fcb13acc%40session 

miligramasr4008&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1keW5hbWVkLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=dme&AN=90

1922&anchor=warn - spec - pop - 1 - afhs maior que . Acesso em: 07 de dez de 2018. 

3. INLYTA®. Axitinibe. Responsável técnico: Adriana L. N. Heloany - CRF - SP Nº 21250. Laboratórios Pfizer Ltda. 
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AZACITIDINA (VIDAZA®) (MAR) 

Princípio ativo: Azacitidina 

Classe terapêutica: antineoplásico, antimetabolito, inibidor da metilação de DNA 

 Apresentação: pó liofilizado para suspensão injetável em frasco ampola com 100 miligramas 

Via de administração: SUBCUTÂNEO , intravenos 

Posologia:  

Adulto 

 - Síndrome Mielodisplásica dos subtipos: anemia refratária com excesso de blastos, leucemia mielóide aguda com 

20 – 30% de blastos na medula óssea com displasia multilinhagem, leucemia mielomonocítica crônicaDosagem 75 

miligramas por m2 por dia por 7 dias, ciclo repetido a cada 4 semanas. Podendo aumentar a dose para 100 

miligramas por m2 por dia se não for observado benefício após 2 ciclos e não tiver ocorrido toxicidade 

Ajuste renal: se ocorrerem reduções inexplicáveis nos níveis de bicarbonato sérico para menor que 20 mEq por 

litro, a dosagem deve ser reduzida em 50% no próximo ciclo. Se ocorrerem elevações inexplicáveis de nitrogênio 

ureico ou creatinina sérica, o próximo ciclo deve ser retardado até que os valores retornem ao normal ou basal e a 

dose deve ser reduzida em 50% no próximo ciclo de tratamento 

Ajuste hepático: Não há necessidade de ajuste 

Ajuste hematológico:  

 - Para pacientes com contagens basais de leucócitos (início do tratamento) ≥ 3,0x109 por litro, contagem absoluta 

de neutrófilos ≥ 1,5x109 por litro e plaquetas ≥ 75,0x109 por litro, o ajuste de dose é baseado em contagens nadir 

para qualquer determinado ciclo:  

Contagens nadir % dose no próximo ciclo 

Neutrófilo (x109 por 

litro) 
Plaquetas (x109 por litro)  

 Menor que 0,5 Menor que 25,0 50% 

0,5 – 1,5 25,0 – 50,0 67% 

Maior que 1,5 Maior que 50,0 100% 

 

 - Para pacientes com contagens basais de leucócitos menor que 3,0x109 por litro, contagem absoluta de neutrófilos 

menor que 75,0x109 por litro e plaquetas menor que 75,0x109 por litro, o ajuste de dose deve ser baseado em 

contagens nadir e celularidade de biópsia de medula óssea no momento do nadir. 

Nadir de plaquetas ou contagem 

global de leucócitos, % redução nas 

contagens a partir do basal 

Medula Óssea Celularidade de Biópsia no Momento de Nadir 

(%) 

30 – 60  15 – 30  menor que 15 

 % Dose no Próximo Curso 

50 - 75 100 50 33 

Maior que 75 75 50 33 
 

Administração:  

 - Infusão ENDOVENOSO : 10 a 40 minutos 

 - SUBCUTÂNEO :Dividir a dose em partes iguais (menor que 3 mililitros cada) em duas seringas, aguarde o 

medicamento chegar à temperatura ambiente e administre em dois locais separados. Gire os locais para cada 

injeção (coxa, abdômen ou parte superior do braço) 
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Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: água para injeção - 4 mililitros em 100 

miligramas (C.:.: 25 miligramas por mililitro) 

Diluição: SF 0,9% 100 mililitros 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  

(20 - 30ºC) 

Temperatura 

refrigeração  

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: 1 hora 48 horas 

 Após diluição: - - 

Recomendações específicas para o preparo e armazenamento: 

 - Não misture com soluções que contenham outros medicamentos 

 - Preparar em cabine de segurança biológica. Descartar resíduos em lixo químico 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: bicarbonato de sódio 

Reações adversas: Edema periférico, cefaleia, tontura, mal - estar, erupção cutânea, prurido, perda de peso, 

hipocalemia, náuseas, vômitos, obstipação, diarreia, trombocitopenia, anemia, neutropenia, leucopenia, 

neutropenia febril, artralgia, mialgia, tosse, dispneia 

Interações medicamentosas: imuno BCG, deferiprona, dipirona, natalizumabe, pimecrolimo, tacrolimus 

 Monitorização: função hepática, eletrólitos, hemograma, função renal 

Observações: Risco potencial na gravidez (categoria D) 

1. Uptodate. Azacitidina: Lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate.com por contents por azacitidine - 

drug information?search=azacitidina &source=panel_search_result&selectedTitle =1aproximadamente 

26&usage_type=panel&kp_tab=drug _general&display_rank=1#F138131 maior que . Acesso em: 22 de nov de 2018. 

2. Dynamed. Azacitidina: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // www.dynamed.com por topics por 

dmpaproximadamente ANaproximadamente T232950 por Azacitidine#Dosing - and - Indications maior que . Acesso em: 22 de 

nov de 2018. 

3. VIDAZA®. Azacitidina. Responsável técnico: Dr. Gilson Hirata Kobori - CRF - SP nº 16.388. Baxter International Inc. 
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BACILO DE CALMETTE GUÉRIN (IMUNO BCG®) (MAR) 
Princípio ativo: bacilo de calmette guérin 

Classe terapêutica: antineoplásico, modulador de resposta biológica 

Apresentação: pó liofilizado para solução injetável em ampola âmbar contendo 40 miligramas 

Via de administração: intravesical  

Posologia:  

Adulto 

 - Câncer de bexiga: 40 – 80 miligramas por dia, variando a frequência de administração, ciclos. Verificar 

protocolo específico 

Ajuste de dose: não há necessidade de ajuste renal e hepático 

Administração: Instilar assépticamente, através de sonda uretral, lentamente na bexiga vazia, tomando - se 

cuidado para nunca forçar o fluxo. O paciente deve reter a suspensão na bexiga por 2 horas. Para garantir a 

maior eficiência do medicamento, procurar manter repouso pelo período de 15 minutos em cada uma das 

posições (bruços, costas, lado esquerdo, lado direito).Medicamento com potencial irritante 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: SF 0,9% 3 mililitros (C.:.: 13,3 miligramas 

por mililitro) 

Diluição: SF 0,9% 50 mililitros 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 

 Após diluição: - 4 horas 

Recomendações específicas para o preparo e armazenamento: 

 - Não misture com soluções que contenham outros medicamentos 

 - Preparar em cabine de segurança biológica. Descartar resíduos em lixo químico 

Reações adversas: mal - estar, calafrios, náusea, vômito, anorexia, dusúria, bexiga irritável, hematúria, cistite, 

infecção do trato urinário, anemia, sintomas semelhantes a gripe, febre 

Interações medicamentosas: hexaminolevulinato, imunossupressores, mielossupressores, estreptomicina, 

ácido paraminossalicílico, isoniazida, rifampicina e etambutol 

 Monitorização: sinais e sintomas de toxicidade ou infecção 

Observações: 

 - Risco potencial na gravidez (categoria C) 

1. Uptodate. Bacilo de calmette guérin. Lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate.com por contents por 
intravesical - bacillus - calmette - guerin - drug - information?source=see_link#F28182074 maior que . Acesso em: 14 de dez de 2018. 

2. Dynamed. Bacilo de calmette guérin: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // web.b.ebsco host.com por dynamed por 
detail?vid=6&sid=6123030d - 07fb - 4b16 - a65a - 198e3b799bb0%40pdc - v - sess 

miligramasr06&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1ke W5hbWVkLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#AN=905489&db=dme maior que 

. Acesso em: 14 de dez de 2018. 

3. IMUNO BCG®. Bacilo de calmette guérin. Responsável técnico: Dra. Márcia Medeiros Francisco - CRF por RJ 4.650. Fundação Ataulpho de 
Paiva. 
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BEVACIZUMABE (AVASTIN®) (MAR) 

Princípio ativo: bevacizumabe 

Classe terapêutica: anticorpo monoclonal, antineoplásico, inibidor do fator de crescimento endotelial vascular 

Apresentação: frasco ampola com solução injetável de 100 miligramas por 4 mililitros e 400 miligramas por 16 

mililitros 

Via de administração: ENDOVENOSO 

Posologia:  

Pediátrica 

 - Não é aprovado para uso em pacientes abaixo de 18 anos 

Adulto 

Nota: Não administre bevacizumab até pelo menos 28 dias após a cirurgia e a ferida esteja totalmente curada. 

 - Câncer de colo do útero persistente por recorrente por metastático, câncer de colorretal metastático, câncer de 

pulmão de células não pequenas localmente avançado ou metastático ou recorrente, câncer de mama 

metastático, câncer de células renais metastático, câncer epitelial de ovário, tuba uterina e peritoneal primário: 5 

– 15 miligramas por kg, variando frequência de dias, ciclos e combinação de quimioterapias. Verificar protocolo 

específico 

Ajuste de dose:não foram estudadas a eficácia e a segurança de bevacizumabe em pacientes com insuficiência 

renal ou hepática 

 Tempo de administração: 1ª infusão - 90 min; 2ª infusão - 60 min; a partir da 3ª infusão - 30 minutos 

Soluções e volumes compatíveis: 
Diluição: SF 0,9% 100 mililitros (C.:.:1,4 – 16,5 miligramas 

por mililitro) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - 24 horas 

 Após diluição: - 48 horas 

Recomendações específicas para o preparo e armazenamento: 

 - Não misture com soluções que contenham outros medicamentos 

 - Preparar em cabine de segurança biológica. Descartar resíduos em lixo químico 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados): dextrose ou glicose 

Reações adversas: hipertensão, fadiga, dor, cefaleia, tontura, insônia, ansiedade, neuropatia sensorial 

periférica, hiperglicemia, hipomagnemia, náusea, vômito, anorexia, diarreia, hemorragia gastrointestinal, fístula, 

dispepsia, neutropenia, artralgia, mialgia, dispneia, tosse, proteinuria 

Interações medicamentosas: antraciclinas,imuno BCG, belimumabe, deferiprona, dipirona, sunitinibe 

 Monitorização: pressão arterial, monitorar sinais e sintomas de perfuração ou fístula gastrointestinal (dor 

abdominal, constipação, vômitos e febre), sangramento (epistaxe, hemoptise, hemorragia gastrointestinal ou do 

SNC), tromboembolismo (arterial e venoso), complicações na cicatrização de ferida e insuficiência cardíaca 

Observações:  

 - Risco potencial na gravidez (categoria C) 

 - É contraindicado para uso por lactentes 

1. Uptodate. Bevacizumabe: lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate.com por contents por 

bevacizumab - including - biosimilars - of - bevacizumab - drug - information?search=bevacizumab&source=panel_search 

_result&selectedTitle=1aproximadamente 148&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F50753376 

maior que . Acesso em: 26 de nov de 2018. 

2. Dynamed. Bevacizumabe: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // www.dynamed.com por topics por 

dmpaproximadamente ANaproximadamente T232944 por Bevacizumab#Dosing - and - Indications maior que . Acesso em: 

26 de nov de 2018. 

3. AVTGOIN®. Bevacizumabe. Responsável técnico: Tatiana Tsiomis Díaz – CRF - RJ nº 6942. F. Hoffmann - La Roche LTD.  
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BICALUTAMIDA (CASODEX®) (MAR) 

Princípio ativo: bicalutamida 

Classe terapêutica: agente antineoplásico antiandrogênico 

Apresentação: comprimido revestido de 50 miligramas 

Via de administração: oral 

Posologia:  

Adulto 

 - Câncer de próstata metastático: 50 miligramas por 1xdia VIA ORAL, em combinação com análogos LHRH ou 

castração cirúrgica 

 - Câncer de próstata metastático, não indicada castração medicamentosa ou cirúrgica: 150 miligramas por 1xdia 

VIA ORAL monoterapia 

 - Câncer de próstata não metastático: 150 miligramas por 1xdia VIA ORAL monoterapia. 

Geriatria: Consulte a dosagem para adulto 

Ajuste renal: não há necessidade de ajuste de dose 

Ajuste hepático: não há necessidade de ajuste de dose. No entanto, TGP maior que 2 vezes limite superior 

normal ou desenvolvimento de icterícia: interromper o tratamento imediatamente 

Administração: O uso independente do horário da refeição. Os comprimidos revestidos não devem ser partidos 

ou mastigados 

Estabilidade: armazenar de 15 – 30ºC 

Reações adversas: ondas de calor, edema periférico, dor, ginecomastia, constipação, náusea, dor abdominal, 

dor pélvica, hematúria, anemia, fraqueza, dispneia 

Interações medicamentosas: astemizol, cisaprida, pimozida, terfenadina, flibanserina, monitapide, ácido 

aminolevulínico, varfarina 

 Monitorização: hemograma, ecocardiograma, testosterona sérica, hormônio luteinizante e antígeno específico 

da próstata (PSA), glicemia. Se iniciar bicalutamida em pacientes que estão em varfarina, acompanhe de perto o 

tempo de protrombina e RNI 

Observações: 

 - É contraindicado para uso em mulheres 

 - É contraindicado para uso em crianças 

1. Uptodate. Bicalutamida: lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate.com por contents por 

bicalutamide - drug - information?search =bicalutamide&source=panel_search_result&selectedTitle=1aproximadamente 

26&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F141231 maior que . Acesso em: 26 de nov de 2018 

2. Dynamed. Bicalutamida: EBSCO, 2018. menor que http: // www.dynamed.com por topics por dmpaproximadamente 

ANaproximadamente T233539 por Bicalutamide#Dosing - and - Indications maior que . Acesso em: 26 de nov de 2018. 

3. CASODEX®. Bicalutamida. Responsável técnico: Dra. Gisele H. V. C. Teixeira - CRF - SP nº 19.825. AstraZeneca do Brasil 

LTDA. 
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BLEOMICINA (BONAR®) (MAR) 
Princípio ativo: bleomicina 

Classe terapêutica: antineoplásico, antibiótico 

Apresentação: pó liofilizado para solução injetável em frasco ampola com 15 unidades 

Via de administração: intramuscular, ENDOVENOSO, intrapleural ou SUBCUTÂNEO 

Posologia:  

Nota: O risco de toxicidade pulmonar aumenta dose cumulativa de vida maior que 400 unidades 

Pediátrica 

 - Linfoma Hodgkin: 5 – 10 unidades por m2, variando frequência de dias e quantidade de ciclo de acordo com o 

esquema escolhido para o tratamento. Verificar protocolo específico 

 - Coriocarcinoma: Bebês ( ENDOVENOSO ) 0,5 miligramas por kg no D1 a cada 21 dias (em combinação com 

cisplatina e etoposido) durante 4 ciclos; crianças ≥1 ano e adolescentes  ( ENDOVENOSO ) 15U por m2 no D1 a 

cada 21 dias (em combinação com etoposido e cisplatina) durante 4 ciclos 

Adulto 

 - Linfoma Hodgkin: 5 – 10 unidades por m2, variando frequência de dias e quantidade de ciclo de acordo com o 

esquema escolhido para o tratamento. Verificar protocolo específico 

 - Carcinoma de carcinoma de testículo: Regime BEP 30U por dia no D1, D8, e D15 a cada 21 dias, durante 4 

ciclos (em combinação com etoposido e cisplatina) 

 - Derrame pleural maligno: Intrapleural, 60 unidades como dose única, misturar em 50 a 100 mililitros de 

SF0,9%. 

 - Coriocarcinoma: 15 – 30U por dia, variando frequência de dias e quantidade de ciclo de acordo com o esquema 

escolhido para o tratamento. Verificar protocolo específico 

Ajuste de dose:  

 - Ajuste hepático: não há necessidade de ajuste 

 - Ajuste renal (adulto e pediátrico)a dose deve ser recalculada de acordo com as percentagens abaixo, 

baseadas no clearance de creatinina (ClCr): 

Clearance de creatinina (mililitros por 

minutos) 
% Dose de Bonar 

≥ 50 100% 

40 a 50 75% 

30 a 40 60% 

20 a 30 55% 

10 a 20 45% 

5 a10 40% 

 - Ajuste por toxicidade: Capacidade de difusão pulmonar de monóxido de carbono (DL CO ) menor que 30% a 

35% da linha de base: interromper o tratamento 

Administração:  

 - Infusão ENDOVENOSO : 10 minutos. Medicamento com potencial irritante 

 - INTRAMUSCULAR ou SUBCUTÂNEO : pode causar do no local da injeção 

Soluções e volumes compatíveis: 
Reconstituição: água para injeção, SF 0,9% (C.: 3 unidades 

por mililitro) 
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Diluição: SF 0,9% 20 mililitros 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - 24 horas. 

 Após diluição: 24 horas. - 

Recomendações específicas para o preparo e armazenamento: 

 - Não misture com soluções que contenham outros medicamentos 

 - Preparar em cabine de segurança biológica. Descartar resíduos em lixo químico 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados:  

 - Dextrose, diazepam, dantrolene sódico, mesilato de garenoxacina, fenitoína, tigeciclina 

Reações adversas: edema, eritema em mãos e pés, hipotensão, dor torácica, descamação da pele, 

hiperpigmentação, taquipneia, estertores, pneumonite intersticial aguda ou crônica, fibrose pulmonar, hipóxia, 

estomatite, mucosite, anorexia, alopecia, febre aguda 

Interações medicamentosas: imuno BCG, brentuximab, natalizumab, pimecrolimo, tacrolimus 

 Monitorização: função pulmonar, radiografia torácica, função renal, função hepática; monitorar sinais por 

sintomas de hipersensibilidade 

Observações:  

 - Risco potencial na gravidez (categoria D) 
1. Uptodate. Bleomicina: lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate.com por contents por 

bleomycin - drug - information?search=bleomicina &source=panel_search_result&selectedTitle=1aproximadamente 

148&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F141849 maior que . Acesso em: 03 de dez de 2018 

2. Dynamed. Bleomicina: EBSCO, 2018. menor que http: // www.dynamed.com por topics por dmpaproximadamente 

ANaproximadamente T233076 por Bleomycin#Dosing - and - Indications maior que . Acesso em: 03 de dez de 2018 

3. BONAR®. Bleomicina. Responsável técnico: Alberto Jorge Garcia Guimarães - CRF - SP n° 12.449. Biosintética Farmacêutica 

LTDA.  
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BORTEZOMIBE (VELCADE®) (MAR) 
Princípio ativo: bortezomibe 

Classe terapêutica: antineoplásico, inibidor do proteossoma 

Apresentação: pó liofilizado para solução injetável em frasco ampola com 3,5 miligramas 

Via de administração: ENDOVENOSO, SUBCUTÂNEO 

Posologia:  

Adulto 

 - Mieloma múltiplo, linfoma de células do manto, linfoma cutâneo ou periférico de células T recidivado ou 

refratário, amiloidose de cadeia leve sistêmica, linfoma folicular recidivado por refratário, macroglobulinemia de 

Waldenström: 1,3 – 1,5 miligramas por m2, variando frequência de dias e quantidade de ciclo de acordo com o 

esquema escolhido para o tratamento. Verificar protocolo específico 

Geriatria (pacientes ≥65 anos) 

 - Mieloma múltiplo: 1,3 miligramas por m2 D1, D8, D15, e D22 a cada 35 dias (em combinação com melfalano e 

prednisona ou melfalano, prednisona, e a talidomida) 

Ajuste de dose:  

 - Ajuste renal: não há necessidade de ajuste 

 - Ajuste hepático: bilirrubina maior que 1,5 vezes o limite superior normal reduzir dose para 0,7 miligramas por 

m2 no primeiro ciclo, com base na tolerância do paciente, pode aumentar dose para 1 miligrama por m 2 ou 

reduzir dose para 0,5 miligramas por m2 nos ciclos subsequentes. 

 - Ajuste por toxicidade hematológica: plaquetas ≤30.000 por mm3 ou neutrófilo ≤750 por mm3 suspender 

bortezomibe por duas semanas, até parâmetros sejam plaquetas maior que 30.000 por mm3 ou neutrófilo maior 

que 750 por mm3, em seguida reduzir a dose para 1 miligrama por m2. Se a toxicidade hematológica não for 

resolvida após a suspensão da terapia, descontinuar o uso de bortezomibe 

 - Ajuste por toxicidade não - hematológica grau ≥3: suspender bortezomibe até resolução da toxicidade, em 

seguida reduzir a dose para 1 miligrama por m2 

Administração:  

 - Infusão ENDOVENOSO: 3 a 5 segundos. Medicamento com potencial irritante. 

 - SUBCUTÂNEO : a solução reconstituída é injetada na coxa ou abdômen. Os locais de injeção devem ser 

alternados para injeções sucessivas (distância de 2,5cm do local anterior) 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: SF 0,9% 1,4 mililitros – SUBCUTÂNEO (C.: 

2,5 miligramas por mililitro), SF 0,9% 3,5 mililitros – 

ENDOVENOSO (C.: 1 miligrama por mililitro) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - 48 horas 

 Após diluição: - - 

Recomendações específicas para o preparo e armazenamento: 

 - Não misture com soluções que contenham outros medicamentos 

 - Preparar em cabine de segurança biológica. Descartar resíduos em lixo químico 

Reações adversas: anemia, neutropenia, trombocitopenia, diarreia, náusea, vômito, dor abdominal, 

constipação, astenia, fadiga, pirexia, diminuição de apetite, cefaleia, nefralgia, neuropatia sensorial periférica, 

insônia, dispneia 

Interações medicamentosas: imuno BCG,rifampicina, carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, bromperidol, 
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deferiprona, dipirona, chá verde e erva de são joão 

 Monitorização: hemograma, função hepática, sinais e sintomas de neuropatia periférica, PAS, função renal, 

função pulmonar 

Observações: 

 - Risco potencial na gravidez (categoria D) 

1. Uptodate. Bortezomibe: lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate.com por contents por 

bortezomib - drug - information?search= bortezomibe&source=panel_search_result&selectedTitle=1aproximadamente 

112&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F142140 maior que . Acesso em: 04 de dez de 2018 

2. Dynamed. Bortezomibe: EBSCO, 2018. menor que http: // www.dynamed.com por topics por dmpaproximadamente 

ANaproximadamente T232918 por Bortezomib#Dosing - and - Indications maior que . Acesso em: 04 de dez de 2018 

3. VELCADE®. Bortezomibe. Responsável técnico: Marcos R. Pereira – CRF por SP nº 12.304. Janssen - cilag farmacêutica 

LTDA.  
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BRENTUXIMABE (ADCETRIS®) (MAR) 
Princípio ativo: brentuximabe 

Classe terapêutica: antineoplásico, anticorpo monoclonal 

Apresentação: pó liofilizado para solução injetável em frasco ampola com 50 miligramas 

Via de administração: ENDOVENOSO 

Posologia:  

Adulto 

 - Linfoma de Hodgkin avançado, não tratado previamente: 1,2 miligramas por kg (dose máxima: 120 

miligramas) a cada 15 dias (em combinação com doxorrubicina, vinblastina e dacarbazina), até progressão da 

doença ou toxicidade inaceitável. 

 - Linfoma de Hodgkin recidivado ou refratário,Linfoma de Hodgkin terapia de consolidação após transplante 

autólogo de células - tronco hematopoiéticas, micose fungóide (expressão de CD - 30), linfoma primário cutâneo 

anaplásico de grandes células (recidivado), linfoma anaplásico de grandes células sistêmicas: 1,8 miligramas por 

kg (dose máxima: 180 miligramas) a cada 21 dias, até progressão da doença ou toxicidade inaceitável. 

Ajuste de dose: 

 - Ajuste renal: ClCr menor que 30 mililitros por min: evitar o uso 

 - Ajuste hepático:insuficiência leve (Child - Pugh A) Se dose padrão for 1,2 miligramas por kg diminuir dose 

para 0,9 miligramas por kg (não exceder 90 miligramas). Se dose padrão for 1,8 miligramas por kg diminuir dose 

para 1,2 miligramas por kg (não exceder 120 miligramas); Insuficiência moderada à grave deve - se evitar uso 

 Tempo de administração:  
 - Infusão ENDOVENOSO : 30 minutos 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: água para injeção 10,5 mililitros (C.:.: 5 

miligramas por mililitro) 

Diluição: SF 0,9%150 mililitros (C.:.: 0,4 - 1,8 miligramas por 

mililitro) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - 24 horas 

 Após diluição: - 24 horas 

Recomendações específicas para o preparo e armazenamento: 

 - Não misture com soluções que contenham outros medicamentos 

 - Preparar em cabine de segurança biológica. Descartar resíduos em lixo químico 

Reações adversas: edema periférico, neuropatia, cefaleia, insônia, tontuta, calafrios, erupção cutânea, prurido, 

alopecia, perda de peso, náusea, diarreia, vômito, constipação, neutropenia, anemia, trombocitoprnia, artralgia, 

mialgia, dor nas costas, espasmo muscular, tosse, dispneia, febre, reação infusional  

Interações medicamentosas:imuno BCG, belimumabe, natalizumabe, pimecrolimo, tacrolimus, bleomicina, 

vacinas vivas 

 Monitorização: hemograma, função hepática, função renal 

Observações: 

 - Risco potencial na gravidez (categoria D). 

1. Uptodate. Brentuximabe: lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate.com por contents por 

brentuximab - vedotin - drug - 

information?search=brentuximab&source=panel_search_result&selectedTitle=1aproximadamente 

35&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1 maior que . Acesso em: 04 de dez de 2018 

2. Dynamed. Brentuximabe: EBSCO, 2018. menor que http: // www.dynamed.com por topics por dmpaproximadamente 

ANaproximadamente T901234 por Brentuximab - Vedotin maior que . Acesso em: 04 de dez de 201. 

3. ADCETRIS®. Brentuximabe. Responsável técnico: Carla A. Inpossinato CRF - SP nº 38.535. BSP Pharmaceuticals S.P.A.  
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CABAZITAXEL (JEVTANA®) (MAR) 
Princípio ativo: cabazitaxel 

Classe terapêutica: antineoplásico, agente alquilante 

Apresentação: 1,5 mililitros de concentrado para solução injetável em frasco ampola com 60 miligramas 

Via de administração: ENDOVENOSO. 

Posologia:  

Adulto 

 - Câncer de próstata metastático: 25 miligramas por m2 a cada 21 dias, em combinação com prednisona 

Ajuste de dose: 

 - Ajuste renal: não há necessidade de ajuste, mas em caso de insuficiência renal usar medicamento com cautela. 

 - Ajuste hepático: Insuficiência moderada, bilirrubina total maior que 1,5 a ≤3 vezes limite superior normal e 

qualquer elevação de TGP, reduzir dose para 15 miligramas por m2 a cada 21 dias; Insuficiência grave, bilirrubina 

total maior que 3 vezes limite superior normal o uso é contraindicado 

 Tempo de administração: 1 hora. Medicamento com potencial irritante 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: 4,5 mililitros de diluente próprio (C.:.: 10 

miligramas por mililitro) 

Diluição: SF 0,9% ou SG 5% 250 mililitros (C.:.: 0,10 a 0,26 

miligramas por mililitro) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: 1 hora 8 horas 

 Após diluição: - 48 horas 

Recomendações específicas para o preparo e armazenamento: 

 - Não misture com soluções que contenham outros medicamentos 

 - Preparar em cabine de segurança biológica. Descartar resíduos em lixo químico 

Reações adversas: fadiga, neuropatia periférica, diarreia, náusea, vômito, constipação, perda de apetite, dor 

abdominal, anemia, fraqueza, artralgia, dispneia, tosse, febre 

Interações medicamentosas: imuno BCG, conivaptano, deferiprona, dipirona, ácido fusídico, idelalisib, 

natalizumab, pimecrolimo, tacrolimus, vacinas vivas 

 Monitorização: hemograma, função renal, função hepática 

Observações: 

 - Risco potencial na gravidez (categoria D). 

1. Uptodate. Cabazitaxel: lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate.com por contents por 

cabazitaxel - drug - information?search= cabazitaxel&source=panel_search_result&selectedTitle=1aproximadamente 

21&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F10412137 maior que . Acesso em: 05 de dez de 2018 

2. Dynamed. Cabazitaxel: EBSCO, 2018. menor que http: // www.dynamed.com por topics por dmp aproximadamente 

ANaproximadamente T900692 por Cabazitaxel#Dosing - and - Indications maior que . Acesso em: 05 de dez de 2018.  
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CAPECITABINA (XELODA®) (MAR) 
Princípio ativo: capecitabina 

Classe terapêutica: antineoplásico, antimetabólito, análogo a pirimidina. 

Apresentação: comprimido revestidos contendo 150 ou 500 miligramas 

Via de administração: oral 

Posologia:  

Adulto 

 - Câncer de mama metastático, câncer de colorretal metastático, câncer de cólon, câncer hepatobiliar, câncer de 

mama metastático HER2 positivo, câncer de reto, câncer de esôfago e estômago, tumores neuroendócrinos 

metastáticos ou irressecável, câncer de pâncreas: 625 – 1250 miligramas por m2 por dia, variando frequência de 

dias e quantidade de ciclo de acordo com o esquema escolhido para o tratamento. Verificar protocolo específico 

Ajuste de dose: 

 - Ajuste renal: ClCr 30 a 50 mililitros por min, reduza a dose em 75%; ClCr menor que 30 mililitros por min, o 

uso é contraindicado 

 - Ajuste hepático:hiperbilirrubinemia, grau 3 ou 4: interromper o tratamento 

Administração: Dividir a dose em duas tomadas, até 30 min após o café da manhã e até 30 min após o jantar. 

Os comprimidos revestidos não devem ser partidos ou mastigados 

Estabilidade: armazenar de 15 – 30ºC 

Reações adversas: edema, eritrodisestesia palmo - plantar, fadiga, parestesia, diarreia, náusea, vômito, dor 

abdominal, diminuição de apetite, constipação, linfocitopenia, anemia, neutropenia, trombocitopenia, 

hiperbilirrubinemia, irritação nos olhos, febre 

Interações medicamentosas: imuno BCG, deferiprona, dipirona, gimeracil, natalizumab, picrolimo, tacrolimus, 

vacinas vivas 

 Monitorização: hemograma, função renal, função hepática 

Observações:  

 - Risco potencial na gravidez (categoria D) 

1. Uptodate. Capecitabina: lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate. com por contents por 

capecitabine - drug - information?search= capecitabina&source=panel_search_result&selectedTitle=1aproximadamente 

132&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F145144 maior que . Acesso em: 05 de dez de 2018 

2. Dynamed. Capecitabina: EBSCO, 2018. menor que http: // www.dynamed.com por topics por dmpaproximadamente 

ANaproximadamente T233572 por Capecitabine#Dosing - and - Indications maior que . Acesso em: 05 de dez de 2018. 

3. XELODA®. Capecitabina. Responsável técnico:Tatiana Tsiomis Díaz – CRF - RJ n° 6942. F. Hoffmann - La Roche Ltd.  



 

967 
 

CARBOPLATINA (FAULDCARBO®) (MAR) 
Princípio ativo: carboplatina 

Classe terapêutica: antineoplásico, agente alquilante, análogo da platina 

Apresentação: solução injetável em frasco ampola contendo 50, 150 ou 450 mililitros 

Via de administração: ENDOVENOSO 

Posologia:  

Pediátrica 

 - Glioma, neuroblastoma localizado e irressecável, transplante de células estaminais hematopoiéticas, 

retinoblastoma, sarcoma de Ewing, osteossarcoma, tumor de Wilms: 160 – 560 miligramas por m2, variando 

frequência de dias e quantidade de ciclo de acordo com o esquema escolhido para o tratamento. Verificar 

protocolo específico 

Adulto 

 - Câncer de reto avançado, câncer de bexiga, câncer de mama metastático, câncer do colo do útero, câncer de 

cabeça e pescoço, linfoma de Hodgkin, mesotelioma maligna da pleura, tumores neuroendócrinos, linfoma não - 

Hodgkin, câncer de pulmão de não pequenas células, câncer de pulmão pequena células, adenocarcinoma 

primário, câncer de endométrio, câncer de esôfago, câncer gástrico, transplante de células estaminais 

hematopoiéticas, melanoma, carcinoma de células de Merkel, câncer de ovário, câncer da tireoide (anaplásico) 

avançado: 2 – 6AUC por dia, variando frequência de dias e quantidade de ciclo de acordo com o esquema 

escolhido para o tratamento. Verificar protocolo específico 

Ajuste de dose: 

 - Ajuste renal: TFG 10 a 50 mililitros por min, administrar 50% da dose; TFG menor que 10 mililitros por min, 

administrar 25% da dose; Hemodiálise: Administrar 50% da dose 

 - Ajuste hepático: não necessidade de ajuste 

 Tempo de administração: 1 hora. Medicamento com potencial irritante 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: já vem reconstituído 

Diluição: SF 0,9% ou SG 5% (C.: 0,5 A 10 miligramas por 

mililitro) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: 48 horas - 

 Após diluição: - 24 horas 

 Obs: B - platin a estabilidade (reconstituído e após diluição) é de 8 horas (20 - 30ºC) 

Recomendações específicas para o preparo e armazenamento: 

 - Não misture com soluções que contenham outros medicamentos 

 - Preparar em cabine de segurança biológica. Descartar resíduos em lixo químico 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: clorpromazina, diazepam, lanzoprazol, ácido folínico, fenitoina, procainamida, 

tiopental 

Reações adversas: dor, hiponatremia, hipomagnesia, hipocalcemia, hipocalemia, vômito, dor abdominal, 

náusea, depressão de medula óssea, fraqueza 

Interações medicamentosas: imuno BCG, deferiprona, dipirona, natalizumab, pimecrolimo, sorafenibe, 

tacrolimus, vacinas vivas 

 Monitorização: hemograma, função renal, função hepática 
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Observações:  

 - Risco potencial na gravidez (categoria D) 

1. Uptodate. Carboplatina: lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate.com por contents por 

carboplatin - drug - information?search= carboplatin&source=panel_search_result&selectedTitle=1aproximadamente 

148&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F146192 maior que . Acesso em: 05 de dez de 2018 

2. Dynamed. Carboplatina: EBSCO, 2018. menor que http: // www.dynamed.com por topics por dmpaproximadamente 

ANaproximadamente T233477 por Carboplatin#Dose - Adjustment maior que . Acesso em: 05 de dez de 2018. 

3. FAULDCARBO®. Carboplatina. Responsável técnico: Cintia Delphino de Andrade – CRF - SP nº 25.125. Libbs Farmacêutica 

Ltda.  
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CETUXIMABE(ERBITUX®) (MAR) 
Princípio ativo: cetuximabe 

Classe terapêutica: antineoplásico, anticorpo monoclonal, inibidor EGFR 

Apresentação: solução injetável em frasco ampola contendo 100 ou 500 miligramas 

Via de administração: ENDOVENOSO 

Posologia:  

Adulto 

 - Câncer de colon: 500 miligramas por m2 a cada 2 semanas (em combinação com fluorouracila, ácido folínico, 

oxaliplatina ou irinotecano) 

 - Câncer de cabeça e pescoço, câncer de pênis, câncer de pele de células escamosas: Dose inicial de 400 

miligramas por m2, seguida da dose de manutenção de 250 miligramas por m2 uma vez por semana (em 

monoterapia ou em combinação com outros agentes quimioterápicos) 

Ajuste de dose: não há necessidade de ajuste renal e hepático 

 - Ajuste por toxicidade dermatológica (grau 3 e 4): primeira ocorrênciaatrasar infusão de 1 a 2 semanas e 

continuar com dose 250 miligramas por m2; segunda ocorrênciaatrasar infusão de 1 a 2 semanas e continuar 

com dose 200 miligramas por m2; terceira ocorrênciaatrasar infusão de 1 a 2 semanas e continuar com dose 

150 miligramas por m2, se paciente não mel horar, interromper cetuximab 

 - Ajuste por reação infusional: reação grau 1 e 2reduzir taxa de infusão em 50%; reação grau 3 e 

4descontinuar imediatamente e permanentemente o cetuximab 

 Tempo de administração: Iniciar a infusão lentamente e a velocidade não deve exceder 5 miligramas por min 
(aproximadamente 2 horas), nas infusões subsequentes a velocidade não deve exceder 10 miligramas por min 
(aproximadamente 1 hora) 

Soluções e volumes compatíveis: 
Reconstituição: já vem reconstituído 

Diluição: SF 0,9% 250 mililitros 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - 48 horas 

 Após diluição: 48 horas - 

Recomendações específicas para o preparo e armazenamento: 

 - Não misture com soluções que contenham outros medicamentos 

 - Preparar em cabine de segurança biológica. Descartar resíduos em lixo químico 

Reações adversas: reação infusional, cardiopatia, fadiga, mal - estar, neuropatia periférica, cefaleia, insônia, 

confusão, calafrios, descamação, erupção cutânea, alteração nas unhas, acne, perda de peso, hipomagnesemia, 

desidratação, hipocalemia, hipocalcemia, diarreia, náusea, vômito, dor abdominal, constipação, dispepsia, 

neutropenia, leucopenia, elevação de transaminases, elevação de fosfatase alcalina, astenia, artralgia, ostealgia, 

conjuntivite, dispneia, tosse, faringite, febre 

Interações medicamentosas: tofacitinibe 

 Monitorização: monitorar o magnésio, cálcio e potássio séricos, sinais vitais durante a infusão e pelo menos 1 

hora após a infusão 

Observações: 
 - Risco potencial na gravidez (categoria C). 

1. Uptodate. Cetuximab: lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate.com por contents por 

cetuximab - drug - information?search =cetuximab&source=panel_search_result&selectedTitle=1aproximadamente 

95&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F149015 maior que . Acesso em: 06 de dez de 2018 

2. Dynamed. Cetuximab: EBSCO, 2018. menor que http: // www.dynamed.com por topics por dmpaproximadamente 

ANaproximadamente T232943 por Cetuximab#Dose - Adjustment maior que . Acesso em: 06 de dez de 2018 

3. ERBITUX®. Cetuximab. Responsável técnico: Alexandre Canellas de Souza - CRF - RJ nº 23277. Merck KGaA.  
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CICLOFOSFAMIDA (GENUXAL®) (MAR) 
Princípio ativo: ciclofosfamida 

Classe terapêutica: antineoplásico, agente alquilante, imunossupressor 

Apresentação: pó liofilizado para suspensão injetável contendo 200 e 1000 miligramas; comprimido revestido 

contendo 50 miligramas 

Via de administração: ENDOVENOSO, oral 

Posologia:  

Pediátrica 

 - Síndrome nefrótica: (VIA ORAL) 2 miligramas por kg uma vez ao dia por 8 a 12 semanas (dose máxima 

cumulativa: 168 miligramas por kg) 

 - Tumor de Wilms: criança ≤30 kg 14,7 miligramas por kg dias 1 a 5 das semanas 3, 9, 15 e 21 e 14,7 

miligramas por kg dias 1 a 3 das semanas 6, 12, 18 e 24; criança maior que 30 kg: 440 miligramas por m 2 dias 

1 a 5 das semanas 3, 9, 15 e 21 e 440 miligramas por m 2 dias 1 a 3 das semanas 6, 12, 18 e 24 

 - Condicionamento de transplante de células - tronco: 50 miligramas por kg por dia por 4 dias começando 5 dias 

antes do transplante 

 - Sarcoma de Ewing, linfoma Hodgkin, nefrite lúpica, coriocarcinoma, neuroblastoma: 150 – 1200 miligramas por 

m2, variando frequência de dias e quantidade de ciclo de acordo com o esquema escolhido para o tratamento. 

Verificar protocolo específico 

Adulto 

 - Granulomatose com poliangite: 1,5 – 15 miligramas por kg durante 3 meses 

 - Trombocitopenia imune, refratária: (VIA ORAL) 1 a 2 miligramas por kg por dia por pelo menos 16 semanas ou 

(ENDOVENOSO) 300 a 1.000 miligramas por m2 por 1 a 3 doses a cada 2 a 4 semanas 

 - Pericardite recorrente: (VIA ORAL) 100 a 150 miligramas por dia durante 2 a 3 meses ou (ENDOVENOSO) 600 

miligramas por m 2 uma vez por mês 

 - Leucemia linfocítica aguda, câncer de mama, leucemia linfocítica crônica, sarcoma de Ewing, coriocarcinoma de 

alto risco, linfoma Hodgkin, mieloma múltiplo, linfoma não - Hodgkin, nefrite lúpica, feocromocitoma, câncer de 

pulmão de pequenas células refratário, condicionamento de transplante de células - tronco:150 – 1200 

miligramas por m2, variando frequência de dias e quantidade de ciclo de acordo com o esquema escolhido para o 

tratamento. Verificar protocolo específico 

Ajuste de dose: 

 - Ajuste renal: ClCr menor que 10 mililitros por min administrar 75% da dose; Hemodiálise administrar 50% da 

dose 

 - Ajuste hepático: Bilirrubina sérica 3,1 a 5 miligramas por decilitro ou transaminases maior que 3 vezes limite 

superior normal: administrar 75% da dose; Bilirrubina sérica maior que 5 miligramas por decilitro evitar o uso 

Administração:  

 - Infusão ENDOVENOSO : 30 – 60 minutos. Medicamento com potencial irritante 

 - Oral: A administração matinal pode ser preferida para garantir a hidratação adequada ao longo do dia. Não 

administrar os comprimidos ao deitar. Os comprimidos revestidos não devem ser partidos ou mastigados 

 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: água para injeção 10 mililitros (200 

miligramas) ou 50 mililitros (1000 miligramas). (C.: 20 

miligramas por mililitro) 

Diluição: SF 0,9% ou SG 5% 250 mililitros 
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Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: 24 horas 48 horas 

 Após diluição: 24 horas 48 horas 

Recomendações específicas para o preparo e armazenamento: 

 - Não misture com soluções que contenham outros medicamentos 

 - Preparar em cabine de segurança biológica. Descartar resíduos em lixo químico 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: diazepam, gentuzumab ozogamicina, lanzoprazol, fenitoína 

Reações adversas: alopecia, amenorreia, dor abdominal, anorexia, diarreia, mucosite, náusea, vômito, 

estomatite, azoospermia, cistite hemorrágica, depressão de medula óssea, neutropenia febril, anemia, leucopenia, 

trombocitopenia 

Interações medicamentosas: imuno BCG, belimumabe, deferiprona, dipirona, etanercept, natalizumabe, 

pimecrolimo, tacrolimus, vacinas vivas 

 Monitorização: hemograma, função renal, função hepática, toxicidade cardíaca 

Observações:  

 - Risco potencial na gravidez (categoria D) 

1. Uptodate. Cetuximab: lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate.com por contents por 

cyclophosphamide - drug - information?search= 

ciclofosfamida&source=panel_search_result&selectedTitle=1aproximadamente 

148&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F155460 maior que . Acesso em: 06 de dez de 2018 

2. Dynamed. Cetuximab: EBSCO, 2018. menor que http: // www.dynamed.com por topics por dmpaproximadamente 

ANaproximadamente T233062 por Cyclophosphamide#Dosing - and - Indications maior que . Acesso em: 06 de dez de 

2018. 

3. ERBITUX®. Cetuximab. Responsável técnico: Alexandre Canellas de Souza - CRF - RJ nº 23277. Merck KGaA.  
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CILOSTAZOL (CEBRALAT®) (MAR) 
Princípio ativo: cilostazol 

Classe terapêutica: antineoplásico, inibidor da enzima fosfodiesterase - 3, vasodilatador 

Apresentação: comprimido contendo 50 ou 100 miligramas 

Via de administração: oral 

Posologia:  

Adulto 

 - Claudicação intermitente: 100 miligramas duas vezes ao dia 

 - Intervenção coronária percutânea (após colocação eletiva de stent): 100 miligramas duas vezes ao dia em 

combinação com aspirina ou clopidogrel 

 - Prevenção secundária de AVC não - cardioembólico: 100 miligramas duas vezes ao dia 

Ajuste de dose: 

 - Ajuste renal: não é necessário ajuste. Insuficiência renal grave aumenta as concentrações de metabólitos, usar 

com cuidado 

 - Ajuste hepático: não é necessário ajuste. Usar com cuidado 

Administração: 30 minutos antes ou 2 horas após as refeições (café da manhã e jantar) 

Estabilidade:armazenar de 15 – 30ºC 

Reações adversas: Dor de cabeça, diarreia, fezes anor mais (por exemplo, soltas), tontura, infecção, palpitação, 

faringite, dor nas costas, náusea, edema periférico, rinite, dispepsia, tosse aumentada, taquicardia 

Interações medicamentosas: anagrelida, conivaptano, ácido fusídico, idelalisib, pimozida, uroquinase 

 Monitorização: hemograma, sintomas cardíacos 

Observações: 

 - Risco potencial na gravidez (categoria C) 

1. Uptodate. Cilostazol: lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate.com por contents por cilostazol 

- drug - information?search =Cilostazol&source=panel_search_result&selectedTitle=1aproximadamente 

36&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F151429 maior que . Acesso em: 06 de dez de 2018 

2. Dynamed. Cilostazol: EBSCO, 2018. menor que http: // web.a.ebscohost.com por dynamed por 

detail?vid=15&sid=050e9eec - 9a75 - 4ab0 - 806b - 0ac4fcb13acc%40session 

miligramasr4008&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1keW5hbWVkLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=dme&AN=23

2840&anchor=warn - spec - pop - 1 - afhs maior que . Acesso em: 06 de dez de 2018. 

3. CILOSTAZOL®. Cilostazol. Responsável técnico: Cintia Delphino de Andrade, CRF - SP nº: 25.125. Libbs Farmacêutica LTDA.  
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CIPROTERONA (ANDROCUR®) (MAR) 
Princípio ativo: ciproterona 

Classe terapêutica: antineoplásico, antiandrogênico 

Apresentação: comprimido revestido com 50 miligramas ou 100 miligramas 

Via de administração: oral 

Posologia:  

Adulto 

 - Câncer de próstata: 200 a 300 miligramas por dia em 2 a 3 em dose fracionada (máximo: 300 miligramas por 

dia) 

 - Tratamento de parafilia por hipersexualidade: 50 a 600 miligramas por dia 

Ajuste de dose:não necessidade de ajuste renal 

 - Ajuste hepático: uso contraindicado em paciente com insuficiência hepática ou doença hepática 

Administração: Os comprimidos devem ser ingeridos após as refeições. Os comprimidos podem ser divididos em 

metades iguai 

Estabilidade:armazenar 15 – 30ºC  

Reações adversas: falência cardíaca, hemorragia, hipotensão, infarto do miocárdio, derrame, choque, síncope, 

taquicardia, trombose, depressão, tontura, encefalopatia, fatiga, cefaleia, pele seca, eczema, eritema, dermatite 

esfoliativa, fotossensibilidade, prurido, erupção cutânea, hiperplasia nodular mamária benigna, diabetes mellitus, 

galactorreia, ginecomastia, fogachos, hipercalcemia, hiperglicemia, impotência, inibição de espermatogênese, 

aumento de libido, balanço negativo de nitrogênio, perda por ganho de peso, constipação, diarreia, dispepsia, 

glossite, náusea, pancreatite, vômito, ascite, icterícia colestática, cirrose, disfunção hepática, fraqueza, visão 

anormal, cegueira, tosse, dispneia, embolia pulmonar 

Interações medicamentosas: conivaptano, ácido fusídico, idelalisib, ulipristal 

 Monitorização: hemograma, função adrenal, eletrólitos, glicemia de jejum, tolerância à glicose, função renal, 

PSA 

Observações: 

 - Contraindicado para uso em mulheres 

 - Contraindicado em paciente com insuficiência hepática ou doença hepática 

1. Uptodate. Ciproterona: lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate.com por contents por 

cyproterone - united - states - not - available - drug - 

information?search=ciproterona&source=panel_search_result&selectedTitle=1aproximadamente 

32&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F155794 maior que . Acesso em: 06 de dez de 2018. 

2. ANDROCUR®. Ciproterona. Responsável técnico: Dra. Dirce Eiko Mimura CRF - SP nº 16532. Delpharm Lille S.A.S. 

  



 

974 
 

CISPLATINA (FAULDCISPLA®) (MAR) 
Princípio ativo: cisplatina 

Classe terapêutica: antineoplásico, agente alquilante, análogo a platina 

Apresentação: solução injetável em frasco ampola contendo 10, 50 ou 100 miligramas 

Via de administração: ENDOVENOSO 

Posologia:  

Pediátrica 

 - Tumor de células germinativas, hepatoblastoma, meduloblastoma, neuroblastoma, osteossarcoma: 50 – 100 

miligramas por m2, variando a frequência de administração, ciclos e combinações de quimioterapia. Verificar 

protocolo específico 

Adulto 

 - Câncer de bexiga avançado, câncer de mama triplo negativo, câncer de colo de útero, câncer de endométrio, 

câncer de esôfago e gástrico, coriocarcinoma, câncer de cabeça de pescoço, linfoma de Hodgkin, mesotelioma 

maligno da pleura, linfoma não - Hodgkin, câncer de pulmão células não pequenas, osteossarcoma, câncer de 

ovário metastático, câncer de pênis, câncer de pulmão pequenas células, câncer testicular: 20 – 100 miligramas 

por m2, variando a frequência de administração, ciclos e combinações de quimioterapia. Verificar protocolo 

específico 

Ajuste de dose: 

 - Ajuste renal: TFG 10 a 50 mililitros por min por 1,73 m 2  administrar 75% da dose; TFG menor que 10 

mililitros por min por 1,73 m 2  administrar 50% da dose; Hemodiálise, administrar 50% da dose pós - 

hemodiálise; Diálise Peritoneal  Administrar 50% da dose; Terapia de substituição renal contínua (CRRT)  

administrar 75% da dose 

 - Ajuste hepático: não há necessidade de ajuste 

 Tempo de administração: 30 minutos a 4 horas, com uma taxa de infusão de 1 miligrama por 

minutosMedicamento com potencial irritante 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: já vem reconstituído (1 miligrama por 

mililitro). Exceto o C - platin 10 miligramas, onde cada mililitros 

contém 0,5 miligramas 

Diluição: SF 0,9% ou SG 5% 500 – 1000 mililitros 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: 48 horas - 

 Após diluição: 24 horas - 

Recomendações específicas para o preparo e armazenamento: 

 - Não misture com soluções que contenham outros medicamentos 

 - Preparar em cabine de segurança biológica. Descartar resíduos em lixo químico 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: amifostina, complexo de anfotericina b colesteril sulfato, nitrato de gálio, 

piperacilina sódica, tiotepa 

Reações adversas:  

Interações medicamentosas: imuno BCG, deferiprona, dipirona, natalizumab, pimecrolimo, tacrolimus, vacinas 

vivas, anfotericina B, aminoglicosídeos 

 Monitorização: função renal, eletrólitos, hemograma, função hepática, audiometria  

Observações:  

 - Risco potencial na gravidez (categoria D) 

1. Uptodate. Cisplatina: lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate.com por contents por cisplatin - 

drug - information?search=cisplatina& source=panel_search_result&selectedTitle=1aproximadamente 

148&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F151883 maior que . Acesso em: 06 de dez de 2018. 

2. Dynamed. Cisplatina: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // web.a.ebscohost.com por dynamed por 

detail?sid=b60f71d3 - b940 - 4d24 - 9fd2 - 87b08ebc196d%40sdc - v - sess 

miligramasr03&vid=1&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0 
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ZT1keW5hbWVkLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=dme&AN=233320&anchor=Interactions maior que Acesso em: 

07 de dez de 2018. 

3. FAULDCISPLA®. Cisplatina. Responsável técnico:Cintia Delphino de Andrade – CRF - SP nº 25.125 . Libbs Farmacêutica 

Ltda.  
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CITARABINA (ARACYTIN®) (MAR) 
Princípio ativo: citarabina 

Classe terapêutica: antineoplásico, antimetabolito, análogo da pirimidina 

Apresentação: solução injetável em frasco ampola contendo 100 miligramas 

Via de administração: ENDOVENOSO, SUBCUTÂNEO , intratecal, intraperitoneal 

Posologia:  

Pediátrica 

 - Leucemia mielóide aguda (indução) crianças menor que 3 anos: infusão contínua de 3,3 miligramas por kg por 

dia durante 7 dias, mínimo de 2 ciclos (em combinação com daunorrubicina) 

 - Leucemia mielóide aguda (indução, consolidação, resgate e remissão), leucemia linfocítica aguda, linfoma não - 

hodgkin, leucemia meníngea crianças ≥3 anos: 5 – 3000 miligramas por m2, variando a frequência de 

administração, ciclos e combinações de quimioterapia. Verificar protocolo específico 

Adulto 

 - Leucemia mielóide aguda (indução, consolidação, resgate e remissão), leucemia promielocítica aguda (indução, 

consolidação), leucemia linfocítica aguda, leucemia linfocítica crônica, linfoma primário do sistema nervoso 

central, linfoma de hodgkin (recidivado ou refratário), linfoma não - hodgkin, leucemia meníngea: 5 – 3000 

miligramas por m2, variando a frequência de administração, ciclos e combinações de quimioterapia. Verificar 

protocolo específico 

Ajuste de dose:  

 - Ajuste renal para doses altas de citarabina 1 a 3 gramas por m2) 

ClCr 46 a 60 mililitros por min: administrar 60% da dose 

ClCr 31 a 45 mililitros por min: administrar 50% da dose 

ClCr menor que 30 mililitros por min: considere o uso de drogas alternativas 

 - Ajuste hepático: elevação de transaminases administrar 50% da dose  

Administração:  

 - Infusão ENDOVENOSO : 1 a 3 horas 

 - Intratecal: Injete lentamente ao longo de um período de 1 a 5 minutos 

 - SUBCUTÂNEO:  

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: já vem reconstituído 

Diluição: SF 0,9%, SG 5% ou RL (C.: ≥ 0,1 miligrama por 

mililitro) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - 24 horas* 

 Após diluição: 24 horas 24 horas* 

 Obs: * somente ARACYTIN®  

Recomendações específicas para o preparo e armazenamento: 

 - Não misture com soluções que contenham outros medicamentos 

 - Preparar em cabine de segurança biológica. Descartar resíduos em lixo químico 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: alopurinol, acetato de caspofungina, nitrato de gálio 

Reações adversas: mielossupressão, anorexia, náuseas, vômitos, diarreia, inflamação oral ou anal ou ulceração, 
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disfunção hepática, febre, erupção cutânea, tromboflebite, sangramento, dores de cabeça transitórias, rigidez do 

pescoço, dor cervical, meningismo, astenia, dor, confusão, sonolência. Síndrome da citarabina relatada; pode 

manifestar - se como febre, mialgia, dor óssea, erupção maculopapular, conjuntivite, mal - estar e, 

ocasionalmente, dor torácica (ocorre 6 a 12 horas após a administração ENDOVENOSO ) 

Interações medicamentosas:imuno BCG, deferiprona, dipirona, natalizumab, pimecrolimo, tacrolimus, vacinas 

vivas 

 Monitorização: hemograma, função hepática, função renal 

Observações:  

 - Risco potencial na gravidez (categoria D). 

1. Uptodate. Citarabina: lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate.com por contents por 

cytarabine - drug - information?search=CITARABINA&source=panel_search_result&selectedTitle=1aproximadamente 

146&usage_type=panel&display_rank=1#F156029 maior que . Acesso em: 06 de dez de 2018. 

2. Dynamed. Citarabina: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // web.a.ebscohost.com por dynamed por 

detail?vid=2&sid=f9a4a5eb - eeaa - 405e - a584 - 0ea9ac8f43ed%40sdc - v - sess 

miligramasr04&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1ke 

W5hbWVkLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=dme&AN=233106&anchor=Interactions maior que Acesso em: 07 de 

dez de 2018 

3. ARACYTIN®. Citarabina. Responsável técnico:Edina S. M. Nakamura – CRF - SP n 9258. Wyeth Indústria Farmacêutica 

Ltda.   
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CLORAMBUCIL (LEUKERAN®) (MAR) 
Princípio ativo: clorambucil 

Classe terapêutica: antineoplásico, agente alquilante 

Apresentação: comprimido revestido contendo 2 miligramas 

Via de administração: oral 

Posologia:  

Pediátrica 

 - Linfoma de Hodgkin: Crianças com idade ≥7 meses, 6 miligramas por m2 por dia nos dias 1 a 14 a cada 28 

dias, por 6 a 10 ciclos em combinação com vinblastina, procarbazina e prednisolona 

 - Síndrome nefrótica (frequentemente recidivante sensível a esteroides): Crianças e adolescentes 0,1 a 0,2 

miligramas por kg por dia uma vez ao dia por 8 semanas (dose máxima cumulativa: 11,2 miligramas por kg). 

Adulto 

 - Leucemia linfocítica crônica, Linfoma de Hodgkin, Linfoma Não - Hodgkin, Macroglobulinemia de Waldenström: 

0,1 – 0,8 miligramas por kg por dia ou de 10 – 40 miligramas por m2 por dia, variando a frequência de 

administração, ciclos e combinações de quimioterapia. Verificar protocolo específico 

Ajuste de dose:  

 - Ajuste renal:  

ClCr 10 a 50m por min: administrar 75% da dose 

ClCr menor que 10 mililitros por min: administrar 50% da dose 

Diálise peritoneal: Administrar 50% da dose 

 - Ajuste hepático: clorambucil sofre um extenso metabolismo hepático. Embora a redução da dose deva ser 

considerada em doentes com compromisso hepático, não existem ajustes de dose na rotulagem do fabricante ou 

base de dados. Monitorar paciente em tratamento com cuidado 

Administração: Administração do comprimido deve ser feita com o estômago vazio (1 hora antes e 3 horas 

depois das refeições). Os comprimidos revestidos não devem ser partidos ou mastigados. Mantido este 

revestimento intacto não há risco na manipulação dos mesmos 

Estabilidade:armazenar de 2 – 8ºC 

Reações adversas: mielossupressão, febre medicamentosa, neuropatia periférica, reação alérgica da pele, 

erupção cutânea, urticária, icterícia, Angioedema, reação de hipersensibilidade 

Interações medicamentosas: imuno BCG, deferiprona, dipirona, natalizumab, pimecrolimo, tacrolimus, vacinas 

vivas 

 Monitorização: hemograma, função hepática 

Observações: 

 - Risco potencial na gravidez (categoria D) 

1. Uptodate. Clorambucil: lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate.com por contents por 

chlorambucil - drug - information?search =clorambucil &source=panel_search_result&selectedTitle=1aproximadamente 

90&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F149362 maior que . Acesso em: 06 de dez de 2018. 

2. Dynamed. Clorambucil: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // web.a.ebscohost.com por dynamed por 

detail?vid=4&sid=f9a4a5eb - eeaa - 405e - a584 - 0ea9ac8f43ed%40sdc - v - sess 

miligramasr04&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1 

keW5hbWVkLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=dme&AN=233302&anchor=DosageAdmin maior que Acesso em: 07 

de dez de 2018. 

3. LEUKERAN®. Clorambucil. Responsável técnico:Viviane L. Santiago Ferreira CRF - ES – 5139 . Excella GmbH & Co. KG.  
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CRIZOTINIB (XALKORI®) (MAR) 
Princípio ativo: crizotinib 

Classe terapêutica: antineoplásico, inibidor linfoma anaplásico kinase, inibidor da tirosina kinase 

Apresentação: cápsula contendo 200 e 250 miligramas 

Via de administração: oral 

Posologia:  

Adulto 

 - Cancro do pulmão de células não pequenas: 250 miligramas por 2 vezes ao dia, continuar até progressão da 

doença ou toxicidade inaceitável 

Ajuste de dose:  

 - Ajuste renal: ClCr menor que 30 mililitros por min não requerendo diálise, 250 miligramas por 1 vez ao dia 

 - Ajuste hepático:  

TGO ou TGP maior que 5vezes limite superior normal com bilirrubina total ≤1,5 x limite superior normal, 

suspender o tratamento até a recuperação para o valor basal ou ≤3 vezes limite superior normal, depois 

retomar a dose reduzida 200 miligramas por 2 vezes ao dia 

TGO ou TGP maior que 3 vezes limite superior normal com elevação concomitante da bilirrubina total 

maior que 1,5 vezes limite superior normal na ausência de colestase ou hemólise, suspender o tratamento 

permanentemente. 

 - Ajuste por toxicidade:  

Toxicidade hematológica grau 3: suspender tratamento até normalização dos valores hematológicos, 

seguir com mesma dose 250 miligramas por 2 vezes ao dia 

Toxicidade hematológica grau 4: suspender tratamento até normalização dos valores hematológicos, 

seguir com dose reduzida, 200 miligramas por 2 vezes ao dia 

Prolongamento de QT, alta gravidade: suspender tratamento permanentemente. 

Toxicidade ocular grau 4: suspender tratamento permanentemente 

Toxicidade pulmonar: doença pulmonar intersticial relacionada à droga (DPI) por pneumonite (qualquer 

grau): descontinuar permanentemente 

Administração: uso independente do horário da refeição. Ingerir cápsulas inteiras, não esmagar, dissolver ou 

abrir 

Estabilidade:armazenar de 15 – 30ºC 

Reações adversas: Perturbações visuais, náuseas, diarreia, vômitos, constipação, distúrbio esofágico, dor 

abdominal, estomatite, edema, fadiga, dor no peito, febre, infecção respiratória superior, elevações de 

transaminases, diminuição do apetite, artralgia, dor nas costas, tontura, neuropatia, cefaleia, disgeusia, insônia, 

dispneia, tosse, erupção cutânea 

Interações medicamentosas:alfentanil, aprepitanto, asunaprevir, bosutinib, budesonida, cobimetinib, 

conivaptano, ciclosporina, domperidona, ergotamina, fentanil, flibanserina, ácido fusídico, toranja, ivabradina, 

lomitapide, naloxegol, neratinib, pimozida, simeprevir, sirolimus, erva de são - joão, tacrolimus, ulipristal 

 Monitorização: hemograma, função hepática, função renal, PA, FC, ECG, função pulmonar, avaliação 

oftalmológica 

Observações: 

 - Risco potencial na gravidez (categoria D). 

1. Uptodate. Crizotinib. Lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate.com por contents por 

crizotinibdruginformation?search=crizotinib&source=panel_search_result&selectedTitle=1aproximadamente 

34&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F50990917 maior que . Acesso em: 10 de dez de 2018. 

2. Dynamed. Crizotinib: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // web.a.ebscohost.com por dynamed por 

detail?vid=6&sid=f9a4a5eb - eeaa - 405ea5840ea9ac8f43ed%40sdcvsess 

miligramasr04&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1keW5hbVkLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#anchor=DosageandA

dministration&AN=901913&db=dme maior que . Acesso em: 10 de dez de 2018. 

3. XALKORI®. Crizotinib. Responsável técnico: Adriana L. N. Heloany - CRF - SP Nº 21250. Laboratórios Pfizer Ltda. 
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DACARBAZINA (FAULDACAR®) (MAR) 
Princípio ativo: dacarbazina 

Classe terapêutica: antineoplásico, agente alquilante 

Apresentação: pó liofilizado para solução injetável em frasco ampola contendo 220 e 600 miligramas 

Via de administração: ENDOVENOSO 

Posologia:  

Pediátrica 

 - Linfoma de Hodgkin: (crianças e adolescentes) regime ABVD 375 miligramas por m2 D1 e D15 a cada 4 

semanas (em combinação com doxorrubicina, bleomicina e vinblastina) 

Adulto 

 - Linfoma de hodgkin, melanoma maligno metastático, melanoma metastático, tumores neuroendócrinos 

pancreáticos, feocromocitoma maligno, sarcoma de partes moles: 200 – 850 miligramas por m2, variando a 

frequência de administração, ciclos e combinações de quimioterapia. Verificar protocolo específico 

Ajuste de dose:  

 - Ajuste renal:  

ClCr 46 a 60 mililitros por min: Reduza a dose para 80% da dose usual 

ClCr 31 a 45 mililitros por min: Reduza a dose para 75% da dose usual 

ClCr ≤30 mililitros por min: Reduza a dose para 70% da dose habitual 

 - Ajuste hepático: não necessidade de ajuste 

 Tempo de administração: 15 – 60 minutos.Medicamento com potencial vesicante 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: água para injeção (C.:.:10 miligramas por 

mililitro) 

Diluição: SF 0,9% ou SG 5% 200 – 500 mililitros (C.:.: menor 

que 10 miligramas por mililitro)  

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - 36 horas 

 Após diluição: - 24 horas 

Recomendações específicas para o preparo e armazenamento: 

 - Não misture com soluções que contenham outros medicamentos 

 - Preparar em cabine de segurança biológica. Descartar resíduos em lixo químico 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: alopurinol, hidrocortisona, piperacilina sódica 

Reações adversas: anorexia, náusea, vômito, leucopenia, trombocitopenia, alopecia 

Interações medicamentosas: imuno BCG, deferiprona, dipirona, natalizumab, pimecrolimo, tacrolimus, vacinas 

vivas 

 Monitorização: hemograma, função hepática 

Observações:  

 - Risco potencial na gravidez (categoria C) 

1. Uptodate. Dacarbazina. Lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate. com por contents por 
dacarbazine - drug - information?search=dacarbazina&source =panel_search_result&selectedTitle=1aproximadamente 

83&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1 maior que . Acesso em: 10 de dez de 2018. 

2. Dynamed. Dacarbazina: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // web.b.ebscohost.com por dynamed por 

detail?vid=3&sid=7fd3a034 - b6a4 - 4a48 - 9f5a - 70d5187b88d1%40pdc - v - sess 

miligramasr01&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2 

l0ZT1keW5hbWVkLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=dme&AN=233260&anchor=Contraindications - Precautions - 

and - Adverse - Effects maior que . Acesso em: 10 de dez de 2018. 

3. FAULDACAR®. Dacarbazina. Responsável técnico: Cintia Delphino de Andrade – CRF - SP nº. 25.125. Libbs Farmacêutica 
Ltda.  
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DACTINOMICINA (COSMEGEN®) (MAR) 
Princípio ativo: dactinomicina 

Classe terapêutica: antineoplásico, antibiótico 

Apresentação: pó liofilizado para solução injetável contendo 0,5 miligramas 

Via de administração: ENDOVENOSO, perfusão regional 

Posologia:  

Pediátrica 

 - Sarcoma de Ewing: 500 – 1250 microgramas por m2, variando a frequência de administração, ciclos e 

combinações de quimioterapia. Verificar protocolo específico 

Adulto 

 - Sarcoma de Ewing, coriocarcinoma, tumores ovari anos de células germinativas malignos, rabdomiossarcoma, 

câncer testicular metastático, tumor de Wilms: 15 – 45 microgramas por kg ou 500 – 1.250 microgramas por m2, 

variando a frequência de administração, ciclos e combinações de quimioterapia. Verificar protocolo específico 

Ajuste de dose:  

 - Ajuste renal: não há necessidade de ajuste 

 - Ajuste hepático: qualquer elevação de transaminases reduzir 50% da dose, pode aumentar a dose a medida 

que os valores voltar ao normal 

 Tempo de administração: 10 – 15 minutos. Medicamento com potencial vesicante 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: água para injeção 1,1 mililitros. (C.:.: 0,5 

miligramas por mililitro) 

Diluição: SF 0,9% ou SG 5% 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 

 Após diluição: - - 

Recomendações específicas para o preparo e armazenamento: 

 - Não misture com soluções que contenham outros medicamentos 

 - Preparar em cabine de segurança biológica. Descartar resíduos em lixo químico 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: filgrastin 

Reações adversas: mielossupressão, náusea, vômito, anorexia, dor abdominal, diarreia, ulceração 

gastrointestinal, disfagia, estomatite, alopecia, erupção cutânea, mal - estar, fadiga, letargia, anormalidades nos 

testes da função hepática, hepatite, retardo de crescimento, febre, infecção, mialgia, síndrome de Steve Jhonson 

Interações medicamentosas: imuno BCG, deferiprona, dipirona, natalizumab, pimecrolimo, tacrolimus, vacinas 

vivas 

 Monitorização: hemograma, função hepática, função renal 

Observações:  

 - Risco potencial na gravidez (categoria D) 

1. Uptodate. Dactinomicina. Lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate. com por contents por 

dactinomycin - drug - information?search=dactinomicina&source =panel_search_result&selectedTitle=1aproximadamente 

46&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F156375 maior que . Acesso em: 10 de dez de 2018. 
2. Dynamed. Dactinomicina: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // web.b.ebscohost. com por dynamed por 

detail?vid=5&sid=7fd3a034 - b6a4 - 4a48 - 9f5a - 70d5187b88d1%40pdc - v - sess 

miligramasr01&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1keW5hbWVkLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#anchor=warn - 

spec - pop - 1 - afhs&db=dme&AN=233107 maior que . Acesso em: 10 de dez de 2018. 



 

982 
 

DARATUMUMABE (DANLIVI®) (MAR) 
Princípio ativo: daratumumabe 

Classe terapêutica: antineoplásico, anticorpo monoclonal, anti - CD38 

Apresentação: solução injetável em frasco ampola contendo 400 miligramas 

Via de administração: ENDOVENOSO 

Posologia:  

Adulto 

 - Mieloma múltiplo: 16 miligramas por kg D1, variando a frequência de administração, ciclos e combinações de 

quimioterapia. Verificar protocolo específico 

Ajuste de dose:  

 - Ajuste renal: não necessidade de ajuste 

 - Ajuste hepático: não necessidade de ajuste 

 Tempo de administração: Administrar com de 50 mililitros por hora e aumentar a velocidade em 50 mililitros 

por hora a cada hora, até o máximo de 200 mililitros por hora. Se bem tolerada, iniciar com velocidade de 100 

mililitros por hora e aumenta a velocidade em 50 mililitros por hora a cada hora, até o máximo de 200 mililitros 

por hora 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: já vem reconstituído. (C.:.: 20 miligramas 

por mililitro) 

Diluição: SF 0,9% 500 – 1000 mililitros 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 

 Após diluição: - 24 horas 

Recomendações específicas para o preparo e armazenamento: 

 - Não misture com soluções que contenham outros medicamentos 

 - Preparar em cabine de segurança biológica. Descartar resíduos em lixo químico 

Reações adversas: hipertensão, fadiga, dor de cabeça, náuseas, diarreia, obstipação, diminuição do 

apetite, vômitos, linfocitopenia, neutropenia, trombocitopenia, anemia, dor nas costas, artralgia, dor torácica 

musculoesquelética, tosse, dispneia, infecção do trato respiratório superior, congestão nasal, dispneia, 

nasofaringite, pneumonia, febre, reação infusional 

Interações medicamentosas: imuno BCG, deferiprona, dipirona 

 Monitorização: hemograma, sinais e sintomas de reação infusional (febre, calafrios, tremores, hipotensão, 

urticária, angioedema, erupção cutânea) 

Observações: 

 - Risco potencial na gravidez (categoria C) 

1. Uptodate. Daratumumabe. Lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate. com por contents por 

daratumumab - drug - information?search=daratumumab&source =panel_search_result&selectedTitle=1aproximadamente 

24&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F50992041 maior que . Acesso em: 10 de dez de 2018. 

2. Dynamed. Daratumumabe: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // web.b.ebscohost. com por dynamed por 

detail?vid=8&sid=7fd3a034 - b6a4 - 4a48 - 9f5a - 70d5187b88d1%40pdc - v - sess 
miligramasr01&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1keW5hbWVkLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=dme&AN=9093

37&anchor=warn - spec - pop - 1 - afhs maior que . Acesso em: 10 de dez de 2018. 

3. DALINVI®. Daratumumabe. Responsável técnico:Marcos R. Pereira – CRF por SP nº 12.304. Janssen - cilag farmacêutica 

LTDA. 
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DASATINIBE (SPRYCEL®) (MAR) 
Princípio ativo: dasatinibe 

Classe terapêutica: antineoplásico, inibidor de tirosina quinase 

Apresentação: comprimido revertido contendo 20, 50 e 100 miligramas 

Via de administração: oral 

Posologia:  

Pediátrica 

 - Leucemia mielóide crônica:40 – 100 miligramas, variando a frequência de administração, ciclos e combinações 

de quimioterapia. Verificar protocolo específico 

Adulto 

 - Leucemia mielóide crônica, leucemia linfoblástica aguda, tumores estro mais gastrointestinais: 70 – 180 

miligramas, variando a frequência de administração, ciclos e combinações de quimioterapia. Verificar protocolo 

específico 

Ajuste de dose: não há necessidade de ajuste renal e hepático 

Administração: administrar independente de alimentos. Os comprimidos revestidos não devem ser partidos ou 

mastigados. Mantido este revestimento intacto não há risco na manipulação dos mesmos 

Estabilidade:armazenar 15 – 30ºC 

Reações adversas: retenção hídrica, edema facial, edema periférico, cefaleia, fadiga, dor, erupção cutânea, 

prurido, diarreia, náuseas, vômitos, dor abdominal, trombocitopenia, neutropenia, anemia, hemorragia, 

neutropenia febril, infecção, edema localizado, dor musculoesquelética, mialgia, artralgia, derrame pleural, 

dispneia, febre 

Interações medicamentosas: imuno BCG, conivaptano, deferiprona, dipirona, ácido fusídico, toranja, 

cimetidina, ranitidina, idelalisib, natalizumabe, pimecrolimo, pimozida, inibidores da bomba de próton, saquinavir, 

erva de São João, tacrolimus, vacinas vivas 

 Monitorização: hemograma, função renal, função hepática, eletrólitos, frequência cardíaca, ECG, PA 

Observações: 

 - Risco potencial na gravidez (categoria D) 

1. Uptodate. Dasatinibe. Lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate.com por contents por 

dasatinib - drug - information?search=dasatinib&source= panel_search _result&selectedTitle=1aproximadamente 

51&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F50836850 maior que . Acesso em: 10 de dez de 2018. 
2. Dynamed. Dasatinibe: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // web.b.ebscohost.com por dynamed por 

detail?vid=10&sid=7fd3a034 - b6a4 - 4a48 - 9f5a - 70d5187b88d1%40pdc - v - sess 

miligramasr01&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1keW5hbWVkLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#anchor=warn - 

spec - pop - 1 - afhs&AN=356347&db=dme maior que . Acesso em: 10 de dez de 2018. 

3. SPRYCEL®. Dasatinibe. Responsável técnico: Elizabeth M. Oliveira CRF - SP n° 12.529 . AstraZeneca Pharmaceuticals LP.  
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DAUNORRUBICINA (DAUNOBLATINA®) (MAR) 
Princípio ativo: daunorrubicina 

Classe terapêutica: antineoplásico, inibidor da topoisomerase III, antraciclina 

Apresentação: pó liofilizado para solução injetável em frasco ampola contendo 20 miligramas 

Via de administração: ENDOVENOSO 

Posologia:  

Pediátrica 

 - Leucemia linfocítica aguda, leucemia mielóide aguda: 0,67 – 1 miligrama por kg por dia ou 20 – 60 miligramas 

por m2 por dia,variando a frequência de administração, ciclos e combinações de quimioterapia. Verificar protocolo 

específico 

Adulto 

 - Leucemia linfocítica aguda, leucemia mielóide aguda, leucemia promielocítica aguda: 20 – 90 miligramas por 

m2 por dia, variando a frequência de administração, ciclos e combinações de quimioterapia. Verificar protocolo 

específico 

Ajuste de dose:  

 - Ajuste renal: Cr maior que 3 miligramas por decilitro administrar 50% da dose. 

 - Ajuste hepático:  

Bilirrubina sérica 1,2 a 3 miligramas por decilitro, administrar 75% da dose 

Bilirrubina sérica: 3.1 a 5 miligramas por decilitro, administrar 50% da dose 

Bilirrubina sérica maior que 5 miligramas por decilitro, evitar o uso 

 Tempo de administração: bolus – 45 minutos. Medicamento com potencial vesicante. 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: diluente próprio. (C.:.: 2 miligramas por 

mililitro) 

Diluição: SF 0,9% ou SG 5% 100 – 500 mililitros 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: 24 horas 48 horas 

 Após diluição: 24 horas 24 horas 

Recomendações específicas para o preparo e armazenamento: 

 - Não misture com soluções que contenham outros medicamentos 

 - Preparar em cabine de segurança biológica. Descartar resíduos em lixo químico 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: alopurinol, aztreonam, fludarabina, peperacilina 

Reações adversas: Alopecia, náusea, vômito, mielossupressão, mucosite, alterações do segmento ST no ECG, 

taquicardia supraventricular, contrações ventriculares prematuras, alopecia, estomatite 

Interações medicamentosas: imuno BCG, bevacizumabe, deferiprona, dipirona, natalizumabe, pimecrolimo, 

tacrolimus, vacinas vivas. 

 Monitorização: hemograma, função hepática, ECG, função de ejeção do ventrículo esquerdo, função renal 

Observações:  

 - Risco potencial na gravidez (categoria D) 

1. Uptodate. Daunorrubicina. Lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate. com por contents por 

daunorubicin - drug - information?search=daunorrubicina&source =panel_search_result&selectedTitle=1aproximadamente 

98&usage_type=panel&display_rank=1#F157121 maior que . Acesso em: 10 de dez de 2018. 

2. Dynamed. Daunorrubicina: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // web.b.ebscohost. com por dynamed por 
detail?vid=2&sid=249d1e0f - 9c30 - 4d13 - a7bb - 0eae3bae9cc 9%40session 

miligramasr102&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1keW5hbWVkLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#AN=908381&db=

dme maior que . Acesso em: 10 de dez de 2018 

3. DAUNOBLTGOINA®. Daunorrubicina. Responsável técnico: Edina S. M. Nakamura – CRF - SP n 9258. Wyeth Indústria 

Farmacêutica Ltda.  
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DECITABINA (DACOGEN®) (MAR) 
Princípio ativo: decitabina 

Classe terapêutica: antineoplásico, antimetabólito, inibidor da metilação de DNA 

Apresentação: pó liofilizado para solução injetável em frasco ampola contendo 50 miligramas 

Via de administração: ENDOVENOSO 

Posologia:  

Adulto 

 - Síndromes mielodisplásicas, leucemia mielóide aguda: 20 miligramas por m2 por dia, durante 5 dias a cada 28 

dias até recidiva, progressão da doença ou toxicidade inaceitável 

Ajuste de dose: não há necessidade de ajuste renal e hepático 

 Tempo de administração: 60 minutos 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: 10 mililitros água para injeção. (C.:.: 5 

miligramas por mililitro) 

Diluição: SF 0,9% ou SG 5% 100 mililitros (C.:.: 0,1 - 1 

miligrama por mililitro) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: 15 minutos - 

 Após diluição: - 4 horas 

Recomendações específicas para o preparo e armazenamento: 

 - Não misture com soluções que contenham outros medicamentos 

 - Preparar em cabine de segurança biológica. Descartar resíduos em lixo químico 

Reações adversas: Neutropenia, trombocitopenia, anemia, fadiga, pirexia, náusea, tosse, petéquias, 

constipação, diarreia, hiperglicemia 

Interações medicamentosas:imuno BCG, deferiprona, dipirona,  

 Monitorização: hemograma, função hepática, função renal 

Observações: 

 - Risco potencial na gravidez (categoria D). 

1. Uptodate. Decitabina. Lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate.com por contents por 

decitabine - drug - information?search=decitabina&source= panel_ search_result&selectedTitle=1aproximadamente 

27&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F2930507 maior que . Acesso em: 10 de dez de 2018. 

2. Dynamed. Decitabina: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // web.b.ebscohost.com por dynamed por 

detail?vid=6&sid=249d1e0f - 9c30 - 4d13 - a7bb - 0eae3bae9cc9%40 session 

miligramasr102&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1keW5hbWVkLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=dme&AN=233

014&anchor=Interactions maior que . Acesso em: 10 de dez de 2018. 

3. DACOGEN®. Decitabina. Responsável técnico: Marcos R. Pereira - CRF por SP nº 12.304. Janssen - cilag farmacêutica LTDA.  
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DEGARELIX (FIRMAGON®) (MAR) 
Princípio ativo: degarelix 

Classe terapêutica: antineoplásico, antagonista do hormônio liberador de gonadotrofina 

Apresentação: pó liofilizado para solução injetável em frasco ampola contendo 80 e 120 miligramas 

Via de administração: SUBCUTÂNEO 

Posologia:  

Adulto 

 - Câncer de próstata avançado: dose de ataque de 240 miligramas administrados em duas injeções de 120 

miligramas; Dose de manutenção de 80 miligramas administrados como uma injeção de 4 mililitros a cada 28 dias 

Ajuste de dose:  

Administração: é administrado como injeção subcutânea na região abdominal, o local da injeção deve variar 

periodicamente. Injeções devem ser dadas em áreas em que o paciente não recebe pressão, como nas 

proximidades da cintura e próximos às costelas 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: 4 mililitros (80 miligramas) ou 3 mililitros 

(120) – água para injeção. (C.:.: 20 miligramas por mililitro ou 

40 miligramas por mililitro respectivamente)  

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: 1 hora - 

Reações adversas: fadiga, elevação de transaminases, perda de peso, reações no local da injeção, febre, ondas 

de calor, hipertensão, dor nas costas, artralgia, constipação 

Interações medicamentosas: capromabe. 

 Monitorização: PSA, testosterona, função hepática, eletrólitos, densitometria óssea 

Observações:  

 - Risco potencial na gravidez (categoria X) 

1. Uptodate. Degarelix. Lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate.com por contents por degarelix 

- drug - information?search=degarelix&source=panel_search_ result&selectedTitle=1aproximadamente 

4&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F6850463 maior que . Acesso em: 11 de dez de 2018. 
2. Dynamed. Degarelix: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // web.b.ebscohost.com por dynamed por 

detail?vid=8&sid=249d1e0f - 9c30 - 4d13 - a7bb - 0eae3bae9cc9%40 session 

miligramasr102&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1keW5hbWVkLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=dme&AN=901

230&anchor=Interactions maior que . Acesso em: 11 de dez de 2018. 

3. FIRMAGON®. Degarelix. Responsável técnico: Silvia Takahashi Viana – CRF por SP 38.932. Ferring GmbH.  
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DENOSUMABE (PROLIA®; XGEVA®) (MAR) 
Princípio ativo: denosumabe 

Classe terapêutica: antineoplásico, anticorpo monoclonal 

Apresentação: solução injetável em seringa preenchida contendo 60 miligramas (Prolia); solução injetável em 

frasco ampola contendo 120 miligramas (Xgeva) 

Via de administração: SUBCUTÂNEO 

Posologia:  

Pediátrica 

 - Tumor de células gigantes do osso: adolescentes de 13 a 17 anos120 miligramas por 1xdia a cada 4 

semanas, mas durante o primeiro mês administrar 120 miligramas por 1xdia adicionais nos D8 e D15 

Adulto 

 - Metástases ósseas de tumores sólidos, tumor de células gigantes do osso, hipercalcemia de malignidade, 

mieloma múltiplo, osteoporose, destruição óssea causada por artrite reumatoide: 60 – 180 miligramas, variando 

a frequência de administração, ciclos e combinações de quimioterapia. Verificar protocolo específico 

Ajuste de dose:  

 - Ajuste renal: não necessidade de ajuste. No entanto, os pacientes com insuficiência renal grave (clearance de 

creatinina menor que 30 mililitros por min) ou que se submetem a diálise correm maior risco de desenvolver 

hipocalcemia, sendo necessário ingestão adequada de cálcio e de vitamina D é importante para esses pacientes. 

 - Ajuste hepático: não há necessidade de ajuste 

Administração: antes da administração, leve à temperatura ambiente no recipiente original (deixe repousar 

aproximadamente 15 a 30min). Administrar na parte superior do braço, parte superior da coxa ou abdômen 

Estabilidade: armazenar 2 – 8ºC  

Reações adversas: dor nas costas, dor nas extremidades, dor musculoesquelética, hipercolesterolemia, cistite, 

artralgia, nasofaringite, fadiga, astenia, hipofosfatemia, náuseas, dispnéia, diarreia, hipocalcemia, tosse, cefaleia, 

edema, hipertensão, diminuição de apetite, anemia, trombocitopenia 

Interações medicamentosas:belimumabe 

 Monitorização: função renal, eletrólitos, densitometria óssea 

Observações: 

 - Risco potencial na gravidez (categoria X) 

1. Uptodate. Denosumabe. Lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate. com por contents por 

denosumab - drug - information?search=prolia&source=panel_search_ result&selectedTitle=1aproximadamente 

85&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F20707398 maior que . Acesso em: 11 de dez de 2018. 

2. Dynamed. Denosumabe: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // web.b.ebscohost.com por dynamed por 

detail?vid=2&sid=f377dd20 - c7f9 - 45dd - b043 - b1b1cb191704% 40session 

miligramasr104&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1keW5hbWVkLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=dme&AN=900

410&anchor=warn - spec - pop - 1 - afhs maior que . Acesso em: 11 de dez de 2018. 

3. PROLIA®. Denosumabe. Responsável técnico: Monica Carolina Dantas Pedrazzi - CRF - SP 30.103. A miligramasen 
Biotecnologia do Brasil Ltda. 
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DIETILESTILBESTROL (DESTILBENOL®) (MAR) 
Princípio ativo: dietilestilbestrol 

Classe terapêutica: antineoplásico, agonista estrôgenico não - esteroide, inibidor da secreção hipofisária de LH 

Apresentação: comprimido revertido contendo 1 miligrama 

Via de administração: oral 

Posologia:  

Adulto 

 - Câncer prostático inoperável e progressivo: 1 – 3 miligramas por dia, uso continuo 

 - Carcinoma de mama inoperável e progressivo:15 miligramas por dia, uso continuo 

Ajuste de dose: sem dados disponíveis na literatura 

Administração: os comprimidos revestidos não devem ser partidos ou mastigados. Mantido este revestimento 

intacto não há risco na manipulação dos mesmos 

Estabilidade:armazenar de 15 – 30ºC 

Reações adversas: mastodínia, ginecomastia, edema de membros inferiores, edema de membros superiores, 

ganho ou perda de peso, náuseas, anorexia, dismenorreia, cólica abdominal, aumento do volume abdominal, 

vulvovaginite. 

Interações medicamentosas: rifampicina, barbitúricos, anticonvulcivantes, bromocriptina, ciclosporina, 

anastrozol, exemestano 

 Monitorização: PA 

Observações: 

 - Risco potencial na gravidez (categoria X) 

 - Contraindicados: neoplasia estrógeno - dependente, pacientes com hemorragia vaginal, tromboflebite ou 

distúrbios tromboembólicos, doenças hepáticas graves, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, porfiria 

1. DESTIBENOL®.Dietilestilbestrol. Responsável técnico: Alexandre Tachibana Pinheiro CRF - SP nº 44081. Apsen 

farmacêutica.  
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DEXRAZOXANO (CARDIOXANE®) (MAR) 
Princípio ativo: dexrazoxano 

Classe terapêutica: antídoto, agente cardioprotetor 

Apresentação: pó liofilizado para solução injetável em frasco ampola contendo 500 miligramas 

Via de administração: ENDOVENOSO 

Posologia:  

Pediátrica 

 - Prevenção da cardiomiopatia antraciclina associada à leucemia linfoblástica aguda (lLA): proporção de 10: 1 de 

dexrazoxano: doxorrubicina 

Adulto 

 - Prevenção da cardiomiopatia da doxorrubicina: proporção de 10: 1 de dexrazoxano: doxorrubicina. 

 - Tratamento do extravasamento de antraciclinas: 1000 miligramas por m2 D1 e D2 (dose máxima: 2.000 

miligramas por dia), seguidos de 500 miligramas por m2 D3 (dose máxima: 1.000 miligramas por dia) 

Ajuste de dose:  

 - Ajuste renal: ClCr menor que 40 mililitros por min, reduzir dose em 50% 

 - Ajuste hepático: o uso em pacientes com insuficiência hepática não é recomendado 

 Tempo de administração: 15 – 120 minutos 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: água para injeção. (C.:.: 20 miligramas por 

mililitro) 

Diluição: Ringer Lactato 250 mililitros 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - 4 horas 

 Após diluição: - 4 horas 

Recomendações específicas para o preparo e armazenamento: 

 - Não misture com soluções que contenham outros medicamentos 

 - Preparar em cabine de segurança biológica. Descartar resíduos em lixo químico 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: gemcitabina, pemetrexede 

Reações adversas: Alopecia, náusea, vômito, fadiga, anorexia, estomatite, febre, infecção, diarreia, dor na 

injeção, sépsis, neurotoxicidade, flebite 

Interações medicamentosas: imuno BCG, deferirpona, dimetilsulfoxido, dipirona 

 Monitorização: hemograma, função hepática, PA 

Observações:  

 - Risco potencial na gravidez (categoria D) 

1. Uptodate. Dexrazoxano. Lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate. com por contents por 

dexrazoxane - drug - information?search=dexrazoxano&source=panel_ search_result&selectedTitle=1aproximadamente 

21&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F158535 maior que . Acesso em: 11 de dez de 2018. 

2. Dynamed. Dexrazoxano: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // web.b.ebscohost. com por dynamed por 

detail?vid=8&sid=ef74b5bd - f4de - 4c00 - b314 - 56263a2ac924% 40session 

miligramasr120&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1keW5hbWVkLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#anchor=AdverseEf

fects&AN=233491&db=dme maior que . Acesso em: 11 de dez de 2018. 

3. CARDIOXANE®. Dexrazoxano. Responsável técnico: Marcia da Costa Pereira CRF - SP nº 32.700. Zodiac produtos 

farmacêuticos S/A.  
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DOCETAXEL (TAXOTERE®) (MAR) 
Princípio ativo: docetaxel 

Classe terapêutica: antineoplásico, antimicrotubular, derivado do taxano 

Apresentação: concentrado de solução injetável em frasco ampola contendo 20 e 80 miligramas 

Via de administração: ENDOVENOSO 

Posologia:  

Pediátrica 

 - Sarcoma de ewing ou osteossarcoma: crianças ≥8 anos e adolescentes 100 miligramas por m2 D8 a cada 21 

dias (em combinação com gemcitabina) 

Adulto 

 - Câncer de mama, adenocarcinoma gástrico, câncer cabeça e pescoço, câncer pulmão de células não pequenas, 

câncer de próstata, câncer de bexiga, câncer de esôfago, sarcoma de Ewing, osteossarcoma, câncer de ovário, 

câncer de pulmão de pequenas células recidivado, sarcoma dos tecidos moles, adenocarcinoma primário - 

desconhecido: 20 – 100 miligramas por m2 por dia, variando a frequência de administração, ciclos e combinações 

de quimioterapia. Verificar protocolo específico 

Ajuste de dose:  

 - Ajuste renal: não há necessidade de ajuste 

 - Ajuste hepático: 

TGO por TGP maior que 2.5 a ≤5 vezes limite superior normal e fosfatase alcalina ≤2,5 vezes o limite superior 

normal, administrar 80% da dose 

TGO por TGP maior que 1,5 a ≤5 vezes o limite superior normal e fosfatase alcalina maior que 2,5 a ≤5 vezes o 

limite superior normal, administrar 80% da dose 

TGO por TGP maior que 5 vezes o limite superior normal ou fosfatase alcalina maior que 5 vezes 

 o limite superior normal, descontinuar docetaxel 

 Tempo de administração: 60 minutos. Medicamento com potencial irritante 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: diluente próprio 

Diluição: SF 0,9% ou SG 5% (C.:.: 0,3 – 0,74 miligramas por 

mililitro) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: 8 horas 48 horas* 

 Após diluição: 4 horas 48 horas* 

 OBS: * somente o Taxotere  

Recomendações específicas para o preparo e armazenamento: 

 - Não misture com soluções que contenham outros medicamentos 

 - Preparar em cabine de segurança biológica. Descartar resíduos em lixo químico 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: anfotericina B, doxorrubicina lipossomal, succinato de metilprednisolona, 

nalbufina 

Reações adversas: alopecia, neutropenia, anemia, neutropenia febril, hipersensibilidade, trombocitopenia, 

retenção de fluidos, neuropatia, disgeusia, dispneia, constipação, anorexia, distúrbios ungueais, astenia, dor, 

náusea, diarreia, vômitos, infecções, mucosite, reações cutâneas, mialgia 

Interações medicamentosas: imuno BCG, conivaptano, deferiprona, dipirona, ácido fusídico, idelalisib, 
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natalizumabe, pimecrolimo, tacrolimus, vacinas vivas 

 Monitorização: hemograma, função hepática, função renal, reações de hipersensibilidade 

Observações:  

 - Risco potencial na gravidez (categoria D) 

1. Uptodate. Docetaxel. Lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate.com por contents por docetaxel 

- drug - information?search=docetaxel&source=panel_search _result&selectedTitle=1aproximadamente 

148&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F50990805 maior que . Acesso em: 11 de dez de 2018. 

2. Dynamed. Docetaxel: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // web.b.ebscohost.com por dynamed por 

detail?vid=11&sid=ef74b5bd - f4de - 4c00 - b314 - 56263a2ac924%40 session 

miligramasr120&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1keW5hbWVkLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#anchor=warn - 

spec - pop - 1 - afhs&AN=233506&db=dme maior que . Acesso em: 11 de dez de 2018. 

3. TAXOTERE®. Docetaxel. Responsável técnico: Silvia Regina Brollo CRF – SP n° 9.815. Sanofi - Aventis Farmacêutica Ltda.  
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DOXORRUBICINA (FAULDOXO®) (MAR) 
Princípio ativo: doxorrubicina 

Classe terapêutica: antineoplásico, antraciclina, inibidor da topoisomerase II 

Apresentação: solução injetável em frasco ampola contendo 10 e 50 miligramas; pó liofilizado solução injetável 

em frasco ampola contendo 10 e 50 miligramas (genérico) 

Via de administração: ENDOVENOSO 

Posologia:  

Pediátrica 

 - Leucemia linfoblástica aguda, sarcoma de Ewing, osteossarcoma, rabdomiossarcoma: 20 – 90 miligramas por 

m2 por dia, variando a frequência de administração, ciclos e combinações de quimioterapia. Verificar protocolo 

específico 

Adulto 

 - Câncer de mama, leucemia linfoblástica aguda, câncer de bexiga, sarcoma de Ewing, linfoma de Hodgkin, 

linfoma não - Hodgkin, osteosarcoma, câncer pulmão de pequenas células, sarcoma dos tecidos moles, carcinoma 

endometrial, câncer hepatocelular, mieloma múltiplo, carcinoma renal, câncer de glândula salivar avançado, 

timomas e neoplasias malignas, sarcoma uterino, macroglobulinemia de Waldenström: 9 – 90 miligramas por m2 

por dia, variando a frequência de administração, ciclos e combinações de quimioterapia. Verificar protocolo 

específico 

Ajuste de dose:  

 - Ajuste renal: não há necessidade de ajuste 

 - Ajuste hepático:  

Transaminases 2 a 3x limite superior normal: administrar 75% da dose 

Transaminases maior que 3x limite superior normal: administrar 50% da dose 

 Tempo de administração: 3 – 10 minutos. Medicamento com potencial vesicante 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: água para injeção (C.:.: 5 miligramas por 

mililitro) 

Diluição: SF 0,9% ou SG 5% 50 – 500 mililitros 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição:  48 horas 48 horas 

 Após diluição:  48 horas 48 horas 

Recomendações específicas para o preparo e armazenamento: 

 - Não misture com soluções que contenham outros medicamentos 

 - Preparar em cabine de segurança biológica. Descartar resíduos em lixo químico 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: alopurinol, anfotericina B, cefepima, ganciclovir, nitrato de gálio, lansoprazol, 

pemetrexede, piperacilina, propofol 

Reações adversas: alopecia, náusea, vômito, mucosite, mielossupressão, bloqueio atrioventricular, bradicardia, 

bloqueio de ramo, anormalidade no ECG, extrassístoles (atriais ou ventriculares), alterações inespecíficas da onda 

ST no ECG, taquicardia sinusal, taquicardia supraventricular, taquiarritmia, taquicardia ventricular, cardiomegalia, 

dispneia, edema, ritmo de galope, hepatomegalia, oligúria, derrame pleural, edema pulmonar, taquicardia, 

diminuição da fração de ejeção do ventrículo esquerdo, miocardite, pericardite, mal - estar, descoloração da 

saliva, diarreia, descoloração da urina 
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Interações medicamentosas: imuno BCG, bevacizumabe, conivaptano, deferiprona, dipirona, ácido fusídico, 

idelalisib, natalizumabe,pimecrolimo, tacrolimus, vacinas vivas 

 Monitorização: hemograma, função hepática, eletrólitos, função renal, função cardíaca 

Observações:  

 - Risco potencial na gravidez (categoria D) 

1. Uptodate. Doxorrubicina. Lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate. com por contents por 

doxorubicin - conventional - drug - information?search=doxorubicin&source 

=panel_search_result&selectedTitle=1aproximadamente 146&usage_type=panel&display_rank=1#F50991698 maior que . 

Acesso em: 11 de dez de 2018. 

2. Dynamed. Doxorrubicina: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // web.b.ebscohost.com por dynamed por 

detail?vid=13&sid=ef74b5bd - f4de - 4c00 - b314 - 56263a2ac924%40session 

miligramasr120&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1keW5hbWVkLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#anchor=Contraindi
cations - Precautions - and - Adverse - Effects&AN=908383&db=dme maior que . Acesso em: 11 de dez de 2018. 

3. FAULDOXO®. Doxorrubicina. Responsável técnico: Cintia Delphino de Andrade – CRF - SP nº: 25.125. Libbs Farmacêutica 
Ltda.  



 

994 
 

DOXORRUBICINA LIPOSSOMAL PEGUILADO (DOXOPEG®) (MAR) 
Princípio ativo: doxorrubicina lipossomal peguilado 

Classe terapêutica: antineoplásico, antraciclina, inibidor da topoisomerase II 

Apresentação: solução injetável em frasco ampola contendo 20 miligramas 

Via de administração: ENDOVENOSO. 

Posologia:  

Adulto 

 - Sarcoma de Kaposi relacionado à AIDS, mieloma múltiplo, câncer de ovário avançado, câncer de mama 

metastático, linfomas cutâneos de células T, linfoma de hodgkin, sarcoma de tecido mole avançado, sarcoma 

uterino avançado: 10 – 50 miligramas por m2, variando a frequência de administração, ciclos e combinações de 

quimioterapia. Verificar protocolo específico 

Ajuste de dose:  

 - Ajuste renal: não há necessidade de ajuste 

 - Ajuste hepático: concentrações séricas de bilirrubina de 1,2 a 3 miligramas por decilitro, administrar 50% da 

dose usual; concentrações séricas de bilirrubina ≥3 miligramas por decilitro, administrar 25% da dose habitual 

 Tempo de administração: 1 hora. Medicamento com potencial irritante 

Soluções e volumes compatíveis: 
Reconstituição: já vem reconstituído (C.: 2 miligramas por mililitro) 

Diluição: SG 5% 250 – 500 mililitros 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - 24 horas 

 Após diluição: - 24 horas 

Recomendações específicas para o preparo e armazenamento: 

 - Não misture com soluções que contenham outros medicamentos 

 - Preparar em cabine de segurança biológica. Descartar resíduos em lixo químico 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: anfotericina B, buprenorfina, ceftazidima, docetaxel, hidroxizina, manitol, 

meperidina, metoclopramida, mitoxantrona, morfina, ofloxacina, paclitaxel, piperacilina sódica, prometazina, 

bicarbonato de sódio 

Reações adversas: mielossupressão (neutropenia, anemia, trombocitopenia), eritrodisestesia palmo - plantar, 

estomatite, náuseas, astenia, vómitos, erupção cutânea, alopecia, obstipação, anorexia, perturbações da 

membrana mucosa, diarreia, dor abdominal, parestesia, dor, febre, faringite, pele seca, dor de cabeça 

Interações medicamentosas: imuno BCG, bevacizumab, conivaptano, deferiprona, dipirona, ácido fusídico, 

idelalisib, natalizumabe, pimecrolimus, tacrolimus, vacinas vivas 

 Monitorização: hemograma, função hepática, função cardíaca 

Observações:  

 - Risco potencial na gravidez (categoria D) 

1. Uptodate. Doxorrubicina lipossomal. Lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate.com por 

contents por pegylated - liposomal - doxorubicin - drug 

information?search=doxorubicin%20lipossomal&source=panel_search_result&selectedTitle=1aproximadamente 
65&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F163256 maior que . Acesso em: 12 de dez de 2018. 

2. Dynamed. Doxorrubicina lipossomal: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // web.a.ebscohost.com por dynamed 

por detail?vid=13&sid=a2475aaa - 0f5c - 4f62 - 8226 - 47c26239d9e4%40sdc - v - sess 

miligramasr03&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1 

keW5hbWVkLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=dme&AN=908383&anchor=id10000007 - afhs maior que . Acesso 

em: 12 de dez de 2018. 

3. DOXOPEG®. Doxorrubicina lipossomal. Responsável técnico: Marcia da Costa Pereira CRF - SP n° 32.700. Farmaceutica 
Paraguaya S.A.  
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ENZALUTAMIDA (XTANDI®) (MAR) 
Princípio ativo: enzalutamida 

Classe terapêutica: antineoplásico, antiandrogênico 

Apresentação: cápsulas gelatinosas moles contendo 40 miligramas 

Via de administração: VIA ORAL  

Posologia:  

Adulto 

 - Câncer de próstata resistente à castração: 160 miligramas uma vez ao dia 

Ajuste de dose:não há necessidade de ajuste renal e hepático 

Administração: O uso independente do horário da refeição. Os comprimidos revestidos não devem ser partidos 

ou mastigados. Mantido este revestimento intacto não há risco na manipulação dos mesmos 

Estabilidade:armazenar 15 – 30ºC 

Reações adversas: fadiga, dor nas costas, diarreia, artralgia, edema periférico, dor musculoesquelética, infecção 

do trato respiratório superior, perda de peso, náusea, fraqueza muscular, tontura, insônia, infecção do trato 

respiratório inferior, compressão medular, hematúria, parestesia, ansiedade, cefaleia, hipertensão 

Interações medicamentosas:abemaciclib, alfentanil, apixabano, apremilast, aprepitanto, asunaprevir, axitinibe, 

bedaquilina, boceprevir, bortezomib, bosutinib, brigatinibe, cariprazina, ceritinibe, clozapina, cobimetinibe, 

copanlisibe, crizotinibe, ciclosporina, daclastavir, dasabuvir, deflazacort, delamanid, dienogest, di - 

hidroergotamina, doravirina, dronedarona, duvelisib, elbasvir, eliglustat, encorafenib, ergotamina, etravirina, 

fentanil, fenitoina, fostamatinib, gemigliptina, grazoprevir, ibrutinib, idelalisib, irinotecano, isavuconazonium, 

itraconazol, ivabridina, ivacoftor, ivosidenib, ixazomibe, lapatinib, lorlatinibe, lumefantrina, lurasidona, 

macimorfina, macitentano, midostaurina, mifepristone, naldemedina, naloxegol, neratinib, netupitant, nifedipina, 

nilotinib, nimodipina, nisoldipina, olaparib, palbociclib, panobinostano, pazopanib, pimozida, piperaquina, 

ponatinib, praziquantel, quinidina, rinolazina, regorafenib, ribociclib, rivaroxabana, roflumilaste, romidepsin, 

simeprevir, sirolimus, sonidegib, sorafenib, erva de são joão, suvorexant, tacrolimus, tasimelteon, telaprevir, 

ticagrelor, tofacitinib, tolvaptano, toremifeno, trabectedina, ulipristal, valbenazina, vandetanib, velpatasvir, 

venetoclax, vincristina, vinflunina, vorapaxar, voxilaprevir 

 Monitorização: hemograma, função hepática, PA 

Observações: 

 - Risco potencial na gravidez (categoria X) 

1. Uptodate. Enzalutamida. Lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate. com por contents por 
enzalutamide - drug - information?search=enzalutamida&source =panel_search_result&selectedTitle=1aproximadamente 

22&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F50990986 maior que . Acesso em: 12 de dez de 2018. 

2. Dynamed. Enzalutamida: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // web.a.ebscohost.com por dynamed por 

detail?vid=17&sid=a2475aaa - 0f5c - 4f62 - 8226 - 47c26239d9e4%40sdc - v - sess 

miligramasr03&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1keW5hb WVkLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#anchor=dosage - 

adult - afhs&AN=904251&db=dme maior que . Acesso em: 12 de dez de 2018. 

3. XTANDI®. Enzalutamida. Responsável técnico: Sandra Winarski CRF - SP: 18.496. Astellas Farma Brasil Importação e 
Distribuição de Medicamentos Ltda.  
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EPIRRUBICINA (FARMARRUBICINA®) (MAR) 
Princípio ativo: epirrubicina 

Classe terapêutica: antineoplásico, antraciclina, inibidor da topoisomerase II 

Apresentação: solução injetável em frasco ampola contendo 10, 50, 200 miligramas 

Via de administração: ENDOVENOSO, intravesical 

Posologia:  

Adulto 

 - Câncer de mama, câncer de esôfago, câncer gástrico, osteossarcoma, sarcoma dos tecidos moles: 25 – 100 

miligramas por m2, variando a frequência de administração, ciclos e combinações de quimioterapia. Verificar 

protocolo específico 

Ajuste de dose:  

 - Ajuste renal: não é necessário ajuste de dose para ClCr menor que 50 mililitros por minutos 

 - Ajuste hepático:  

Bilirrubina 1,2 a 3 miligramas por decilitro ou TGP 2 a 4 vezes o limite superior do normal, administrar 

50% da dose inicial recomendada 

Bilirrubina maior que 3 miligramas por decilitro ou TGP maior que 4 vezes o limite superior do normal, 

administrar 25% da dose inicial recomendada 

Insuficiência hepática grave, uso não é recomendado 

 Tempo de administração: bolus – 20 minutos. Medicamento com potencial vesicante 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: já vem reconstituído (C.: 2 miligramas por 

mililitro) 

Diluição: SF 0,9% ou SG 5% 50 – 250 mililitros 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: 24 horas 48 horas 

 Após diluição: 24 horas 48 horas 

Recomendações específicas para o preparo e armazenamento: 

 - Não misture com soluções que contenham outros medicamentos 

 - Preparar em cabine de segurança biológica. Descartar resíduos em lixo químico 

Reações adversas: Alopecia, náusea, vômito, mielossupressão, amenorreia, mucosite, letargia, ondas de calor, 

diarreia, infecção, irritação venosa, conjuntivite, ceratite, erupção cutânea, prurido, alterações da pele, febre, 

anorexia. 

Interações medicamentosas: imuno BCG, bevacizumab, cimetidina, deferiprona, dipirona, natalizumab, 

pimecrolimo, tacrolimus, vacinas vivas 

 Monitorização: hemograma, função hepática, função renal, função cardíaca 

Observações: 

 - Risco potencial na gravidez (categoria D) 

1. Uptodate. Epirrubicina. Lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate. com por contents por 

epirubicin - drug - information?search=epirrubicina&source= panel_search_result&selectedTitle=1aproximadamente 

113&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F165607 maior que . Acesso em: 12 de dez de 2018. 

2. Dynamed. Epirrubicina: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // web.a.ebscohost.com por dynamed por 

detail?vid=2&sid=6e9c76af - 0667 - 448b - 8158 - 47f67509324f%40sdc - v - sess 

miligramasr04&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT 1keW5hbWVkLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#anchor=warn - 

spec - pop - 1 - afhs&AN=233593&db=dme maior que . Acesso em: 12 de dez de 2018. 

3. FARMORRUBICINA®. Epirrubicina. Responsável técnico: Edina S. M. Nakamura – CRF - SP n 9258. Wyeth Indústria 

Farmacêutica Ltda  
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ERLOTINIBE (TARCEVA®) (MAR) 
Princípio ativo: erlotinibe 

Classe terapêutica: antineoplásico, inibidor da tirosina quinase, inibidor do receptor do fator de crescimento 

epidérmico (EGFR) 

Apresentação: comprimido revestido contendo 25, 100 e 150 miligramas 

Via de administração: oral. 

Posologia:  

Adulto 

 - Câncer de pulmão células não pequenas: 150 miligramas por 1xdia até progressão da doença ou toxicidade 

inaceitável. 

 - Câncer de pâncreas: 100 miligramas por 1xdia (em combinação com gemcitabina), continuar até a progressão 

da doença ou toxicidade inaceitável. 

Ajuste de dose: 

 - Ajuste renal: toxicidade grau 3 ou 4, suspender o tratamento e considerar a interrupção. Se o tratamento for 

reiniciado, reinicie com dose de 50 miligramas após a toxicidade ter sido resolvida até à linha de base ou ≤ grau 

1. 

 - Ajuste hepático: bilirrubina total maior que 3x limite superior normal ou transaminases maior que 5x limite 

superior normal, suspender tratamento e considerar a interrupção. Se o tratamento for reiniciado, reinicie com 

dose de 50 miligramas após a bilirrubina e as transaminases voltarem à linha de base. 

Administração: Administração do comprimido deve ser feita com o estômago vazio (1 hora antes ou 2 horas 

após as refeições). Para pacientes incapazes de engolir inteiros, os comprimidos podem ser dissolvidos em 100 

mililitros de água, administrados por via oral ou via sonda. Lave o recipiente com 40 mililitros de água e beba 

imediatamente ou administre via sonda. Os comprimidos revestidos não devem ser partidos ou mastigados. 

Mantido este revestimento intacto não há risco na manipulação dos mesmos 

Reações adversas: erupção cutânea, perda de peso, edema, pirexia, diarreia, 

anorexia, fadiga, dispneia, tosse, náusea, vômito, infecção, estomatite, constipação, prurido, pele 

seca, conjuntivite, ceratoconjuntivite seca, dor abdominal 

Interações medicamentosas: conivaptano, fenitoina, ácido fusídico, idelalisib, irinotecano, inibidores da bomba 

de prótons 

 Monitorização: função hepática, função renal, eletrólitos, tempo de prtombina, NRI, exame oftalmológico 

Observações: 

 - Risco potencial na gravidez (categoria D) 

1. Uptodate. Erlotinibe. Lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate.com por contents por erlotinib - 

drug - information?search=erlotinibe&source=panel_search_ result&selectedTitle=1aproximadamente 

66&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F50990851 maior que . Acesso em: 12 de dez de 2018. 

2. Dynamed. Erlotinibe: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // web.a.ebscohost.com por dynamed por 

detail?vid=6&sid=6e9c76af - 0667 - 448b - 8158 - 47f67509324f%40sdc - v - sess 

miligramasr04&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1keW5hbWVkLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#anchor=id1000002

1 - afhs&AN=232962&db=dme maior que . Acesso em: 12 de dez de 2018. 

3. TARCEVA®. Erlotinibe. Responsável técnico: Tatiana Tsiomis Díaz - CRF - RJ nº 6942. F.Hoffmann - La Roche Ltda.  
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ETOPOSIDEO (EPOSIDO®; VEPESID®) (MAR) 
Princípio ativo: etoposideo 

Classe terapêutica: antineoplásico, derivado de podofilotoxina, inibidor da topoisomerase II 

Apresentação: solução injetável em frasco ampola contendo 100 miligramas (EPOSIDO); comprimido revertido 

contendo 50 miligramas 

Via de administração: oral, ENDOVENOSO 

Posologia:  

Pediátrica 

 - Indução de leucemia mielóide aguda, tumores do sistema nervoso central: crianças menor que 3 anos, 3,3 – 

6,6 miligramas por kg por dia, variando a frequência de administração, ciclos e combinações de quimioterapia. 

Verificar protocolo específico 

 - Indução de leucemia mielóide aguda, tumores do sistema nervoso central, regime de condicionamento do 

transplante de células estaminais hematopoiéticas, linfoma de hodgkin, neuroblastoma, sarcoma refratário: 

crianças ≥3 anos, 100 – 200 miligramas por m2, variando a frequência de administração, ciclos e combinações de 

quimioterapia. Verificar protocolo específico 

Adulto 

 - Câncer de pulmão de pequenas células, câncer de testículo, neoplasia trofoblástica gestacional, regime de 

condicionamento do transplante de células estaminais hematopoiéticas, câncer de pulmão de células não 

pequenas, câncer de ovário refratário, timoma, adenocarcinoma primário desconhecido: 50 – 200 miligramas por 

m2, variando a frequência de administração, ciclos e combinações de quimioterapia. Verificar protocolo específico 

Ajuste de dose:  

 - Ajuste renal:  

ClCr 15 a 50 mililitros por min: administrar 75% da dose 

ClCr menor que 10 mililitros por min: administrar 50% da dose 

Hemodiálise: administrar 50% da dose 

Diálise peritoneal: administrar 50% da dose 

 - Ajuste hepático: bilirrubina 1,5 a 3 miligramas por decilitro ou transaminases maior que 3x limite superior 

normal, administrar 50% da dose 

Administração:  

 - Oral: Administrar o comprimido com o estômago vazio (1 hora antes ou 2 horas após a refeição). Os 

comprimidos revestidos não devem ser partidos ou mastigados. Mantido este revestimento intacto não há risco na 

manipulação dos mesmos 

 - Infusão ENDOVENOSO : 30 – 60 minutos. Medicamento com potencial irritante 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: já vem reconstituído (20 miligramas por 

mililitro) 

Diluição: SF 0,9% ou SG 5% (0,2 – 0,4 miligramas por 

mililitro) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: -  

 Após diluição: - 24 horas 

Recomendações específicas para o preparo e armazenamento: 

 - Não misture com soluções que contenham outros medicamentos 
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 - Preparar em cabine de segurança biológica. Descartar resíduos em lixo químico 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: filgrastim, nitrato de gálio, idarrubicina 

Reações adversas: leucopenia, trombocitopenia, neutropenia, anemia, náusea, vômito, diarreia, anorexia, 

mucosite, alopecia, astenia, fadiga, calafrios, febre 

Interações medicamentosas: imuno BCG, deferiprona, dipirona, natalizumab, pimecrolimus, tacrolimus, 

vacinas vivas 

 Monitorização: hemograma, função hepática, função renal, PA 

Observações:  

 - Risco potencial na gravidez (categoria D) 

1. Uptodate. Etoposideo. Lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate.com por contents por 

etoposide - drug - information?search=etoposide&source=panel_search_ result&selectedTitle=1aproximadamente 

148&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F169311 maior que . Acesso em: 12 de dez de 2018. 

2. Dynamed. Etoposideo: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // web.a.ebscohost.com por dynamed por 
detail?vid=8&sid=6e9c76af - 0667 - 448b - 8158 - 47f67509324f%40sdc - v - sess 

miligramasr04&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1keW5 

hbWVkLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=dme&AN=233334&anchor=id10000034 - afhs maior que . Acesso em: 

12 de dez de 2018. 
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EVEROLIMUS (AFINITOR®) (MAR) 
Princípio ativo: everolimus 

Classe terapêutica: antineoplásico, imunossupressor, inibidor da quinase mTOR 

Apresentação: comprimido revertido contendo 2,5, 5 e 10 miligramas 

Via de administração: oral 

Posologia:  

Pediátrica 

 - Astrocitoma subependimário de células gigantes associado ao complexo de esclerose tuberosa:4,5 miligramas 

por m2 por dia, continuar até a progressão da doença ou toxicidade inaceitável 

Adulto 

 - Câncer de mama avançado (receptor de hormônio positivo, negativo para HER2), tumores neuroendócrinos, 

câncer de células renais avançado, transplante de fígado, transplante renal, convulsões parciais associadas ao 

complexo de esclerose tuberosa, angiomiolipoma renal associado ao complexo de esclerose tuberosa, 

astrocitoma subependimário de células gigantes associado ao complexo de esclerose tuberosa, tumores 

carcinoides avançados, transplante cardíaco, linfoma de hodgkin (recidivado ou refratário), transplante pulmonar, 

timoma e carcinomas tímicos, macroglobulinemia de Waldenström: 2,5 – 10 miligramas, variando a frequência de 

administração, ciclos e combinações de quimioterapia. Verificar protocolo específico 

Ajuste de dose:  

 - Ajuste renal: não há necessidade de ajuste 

 - Ajuste hepático:  

Insuficiência hepática leve: reduzir dose 25% 

Insuficiência hepática moderada: reduzir dose 50% 

Insuficiência hepática grave: reduzir dose 75% 

Administração: Pode ser administrado independentemente dos alimentos. Os comprimidos revestidos não 

devem ser partidos ou mastigados. Mantido este revestimento intacto não há risco na manipulação dos mesmos 

Reações adversas: edema periférico, cefaleia, insônia, fadiga, hipercalemia, hiperglicemia, hipercolesterolemia, 

hipomagnesemia, hipofosfatemia, hipocalemia, constipação, náuseas, diarreia, vômitos, dor abdominal, infecção 

do trato urinário, hematúria, disúria, Anemia, leucopenia, dor nos membros, dor nas costas, aumento da 

creatinina sérica, Infecção do trato respiratório superior, febre 

Interações medicamentosas:imuno BCG, conivaptano, deferiprona, dipirona, toranja, idelalisib, natalizumab, 

pimecrolimus, pimozida, erva de são joão, tacrolimus, vacinas vivas, voriconazol 

 Monitorização: hemograma, função hepática, função renal, proteína urinaria, nitrogênio ureico, glicemia, 

eletrólitos, perfil lipídico, sinais e sintomas de infecção 

Observações: 

 - Risco potencial na gravidez (categoria D) 

1. Uptodate. Everolimus. Lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate.com por contents por 

everolimus - drug - information?search=everolimus&source=panel_search_ result&selectedTitle=1aproximadamente 

148&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F10953367 maior que . Acesso em: 12 de dez de 2018. 

2. Dynamed. Everolimus: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // web.a.ebscohost.com por dynamed por 

detail?vid=10&sid=6e9c76af - 0667 - 448b - 8158 - 47f67509324f%40sdc - v - sess 

miligramasr04&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1keW5hbWV 

kLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=dme&AN=900400&anchor=warn - spec - pop - 1 - afhs maior que . Acesso 

em: 12 de dez de 2018. 

3. AFINITOR®. Everolimus. Responsável técnico: Flavia Regina Pegorer – CRF - SP 18.150. Novartis Biociências S.A.  
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EXEMESTANO (AROMASIN®) (MAR) 
Princípio ativo: exemestano 

Classe terapêutica: antineoplásico, inibidor de aromatase 

Apresentação: comprimido revestidos contendo 25 miligramas 

Via de administração: oral 

Posologia:  

Adulto 

 - Câncer de mama: 25 – 50 miligramas por dia, variando a frequência de administração, ciclos e combinações de 

quimioterapia. Verificar protocolo específico 

Ajuste de dose:não há necessidade de ajuste renal e hepático 

Administração: administrar preferencialmente após uma refeição.Os comprimidos revestidos não devem ser 

partidos ou mastigados. Mantido este revestimento intacto não há risco na manipulação dos mesmos 

Estabilidade: armazenar 15 – 30ºC 

Reações adversas: ondas de calor, fadiga, artralgia, aumento da sudorese, alopecia, hipertensão, náusea 

Interações medicamentosas:derivados de estrogênio, hipericão (Hypericum perforatum), rifampicina, 

carbamazepina, fenobarbital, fenitoína 

 Monitorização: densitometria óssea 

Observações: 

 - Risco potencial na gravidez (categoria X) 

1. Uptodate. Exemestano. Lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate. com por contents por 
exemestane - drug - information?search=exemestane&source =panel_search_result&selectedTitle=1aproximadamente 

24&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F50990258 maior que . Acesso em: 12 de dez de 2018. 

2. Dynamed. Exemestano: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // web.a.ebscohost.com por dynamed por 

detail?vid=14&sid=6e9c76af - 0667 - 448b - 8158 - 47f67509324f%40sdc - v - sess 

miligramasr04&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1keW5hb 

WVkLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=dme&AN=233598&anchor=id10000023 - afhs maior que . Acesso em: 12 

de dez de 2018.  

3. AROMASIN®. Exemestano. Responsável técnico: Edina S. M. Nakamura – CRF - SP n 9258. Wyeth Indústria Farmacêutica 

Ltda.  
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FLUDARABINA (FLUDALIBBS®) (MAR) 
Princípio ativo: fludarabina 

Classe terapêutica: antineoplásico, antimetabólito, análogo da purina 

Apresentação: pó liofilizado solução injetável em frasco ampola contendo 50 miligramas 

Via de administração: ENDOVENOSO 

Posologia:  

Pediátrica 

 - Leucemia linfocítica aguda, leucemia mieloide aguda, leucemia mieloide aguda, transplante de células 

estaminais hematopoiéticas: 10,5 – 30,5 miligramas por m2, variando a frequência de administração, ciclos e 

combinações de quimioterapia. Verificar protocolo específico 

Adulto 

 - Leucemia linfocítica crônica, leucemia mielóide aguda, condicionamento mieloablativo de transplante de células 

estaminais hematopoiéticas, condicionamento de intensidade reduzida de transplante de células - tronco 

hematopoiéticas, ondicionamento não - mieloablativo de transplante de células - tronco hematopoiéticas, linfomas 

não - Hodgkin, macroglobulinemia de Waldenström:20 – 40 miligramas por m2, variando a frequência de 

administração, ciclos e combinações de quimioterapia. Verificar protocolo específico 

Ajuste de dose:  

 - Ajuste renal:  

ClCr 50 a 79 mililitros por min, reduzir a dose para 20 miligramas por m2 

ClCr 30 a 49 mililitros por min, reduzir a dose para 15 miligramas por m2 

ClCr menor que 30 mililitros por min, uso não é recomendado 

 - Ajuste hepático: não há necessidade de ajuste 

 Tempo de administração: 15 – 30 minutos 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: água para injeção 2 mililitros (C.:.: 25 

miligramas por mililitro) 

Diluição: SF 0,9% ou SG 5% 100 mililitros 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: 8 horas - 

 Após diluição: - 24 horas 

 Obs: Fludalibbs após diluição, usar imediato  

Recomendações específicas para o preparo e armazenamento: 

 - Não misture com soluções que contenham outros medicamentos 

 - Preparar em cabine de segurança biológica. Descartar resíduos em lixo químico 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: aciclovir, anfotericina B, clorpromazina, daunorrubicina, ganciclovir, 

hidroxizina, proclorperazina 

Reações adversas: náusea, vômito, anorexia, diarreia, sangramento gastrointestinal, febre, calafrios, erupção, 

infecção do trato urinário, edema, tosse, dispneia, infecção do trato respiratório superior, fraqueza, dor, mal - 

estar, fadiga, parestesia, perturbações visuais 

Interações medicamentosas: pentostina, imuno BCG, deferiprona, dipirona, natalizumab, pimecrolimus, 

tacrolimus, vacinas vivas 

 Monitorização: hemograma, função renal, albumina, ácido úrico, sinais e sintomas de infecção 

Observações:  

 - Risco potencial na gravidez (categoria D) 

1. Uptodate. Fludarabina. Lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate. com por contents por 

fludarabine - drug - information?search=fludarabine&source=panel _search_result&selectedTitle=1aproximadamente 

126&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F50991202 maior que . Acesso em: 13 de dez de 2018. 

2. Dynamed. Fludarabina: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // web.a.ebscohost. com por dynamed por 

detail?vid=12&sid=04d1eac5 - 2a55 - 45bd - adf3 - 9cb8f66b9581%40sdc - v - sess 

miligramasr05&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1keW5hbWVkLWxpdmUmc 

2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#anchor=id10000045 - afhs&AN=233405&db=dme maior que . Acesso em: 13 de dez de 2018.  

3. FLUDALIBBS®.Fludarabina. Responsável técnico: Cintia Delphino de Andrade – CRF - SP nº. 25.125. Libbs Farmacêutica 
Ltda.  
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FLUOROURACIL (FAULDFLUOR®) (MAR) 
Princípio ativo: fluorouracil 

Classe terapêutica: antineoplásico, antimetabolito, análogo da pirimidina 

Apresentação: solução injetável em frasco ampola contendo 500 e 2500 miligramas 

Via de administração: ENDOVENOSO 

Posologia:  

Pediátrica 

 - Hepatoblastoma: 600 miligramas por m2 por dia, a cada 3 semanas (em combinação com cisplatina, vincristina, 

doxorrubicina) 

 - Carcinoma Nasofaríngeo: Crianças ≥8 anos e adolescentes, 1.000 miligramas por m2 por dia, por 3 – 5 dias a 

cada 4 semanas, por 3 – 4 ciclos 

Adulto 

 - Câncer de mama, câncer colón, câncer gástrico, câncer de pâncreas, câncer de reto, câncer de bexiga, câncer 

de colo uterino, câncer de esôfago, câncer de cabeça e pescoço células escamosas, câncer hepatobiliar, tumores 

neuroendócrinos, câncer de pênis avançado, câncer primário desconhecido, câncer de vulva avançado: 200 – 

3200 miligramas por m2, variando a frequência de administração, ciclos e combinações de quimioterapia. Verificar 

protocolo específico 

Ajuste de dose:  

 - Ajuste renal: não há necessidade de ajuste 

 - Ajuste hepático: bilirrubina maior que 5 miligramas por decilitro, evitar o uso 

 Tempo de administração: bolus – 7 dias. Medicamento com potencial irritante 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: já vem reconstituído (50 miligramas por 

mililitro) 

Diluição: SF 0,9% ou SG 5% 50 – 1000 mililitros 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: 48 horas - 

 Após diluição: 48 horas - 

 Obs: Estabilidade da bolsa elastomérica é de 7 dias 20 – 30ºC  

Recomendações específicas para o preparo e armazenamento: 

 - Não misture com soluções que contenham outros medicamentos 

 - Preparar em cabine de segurança biológica. Descartar resíduos em lixo químico 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: aldesleucina, anfotericina B, droperidol, filgrastim, nitrato de gálio, topotecano, 

vinorelbina 

Reações adversas: estomatite, esofagofaringite, anorexia, náusea, vômito, diarreia, leucopenia (principalmente 

granulocitopenia), trombocitopenia, anemia, alopecia, dermatite (principalmente erupção maculopapular 

pruriginosa) 

Interações medicamentosas: imuno BCG, deferiprona, dipirona, gimeracil, natalizumab, pimecrolimus, 

tacrolimus, vacinas vivas, varfarina 

 Monitorização: hemograma, função renal, função hepática 

Observações:  

 - Risco potencial na gravidez (categoria D) 

1. Uptodate. Fluorouracil. Lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate.com por contents por 

fluorouracil - systemic - drug - information?search=fluorouracil&source=panel_ 
search_result&selectedTitle=1aproximadamente 146&usage_type=panel&display_rank=1#F50991160 maior que . Acesso 

em: 12 de dez de 2018. 

2. Dynamed. Fluorouracil: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // web.a.ebscohost.com por dynamed por 

detail?vid=16&sid=6e9c76af - 0667 - 448b - 8158 - 47f67509324f%40sdc - v - sess 

miligramasr04&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1keW5hbWVkLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#anchor=id1000003

6 - afhs&AN=233040&db=dme maior que . Acesso em: 12 de dez de 2018.  

3. FAULDFLUOR®. Fluorouracil. Responsável técnico: Cintia Delphino de Andrade – CRF - SP nº: 25.125. Libbs Farmacêutica 
Ltda.  
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FLUTAMIDA (EUFLEX®) (MAR) 
Princípio ativo: flutamida 

Classe terapêutica: antineoplásico, antiandrogênico 

Apresentação: comprimido contendo 250 miligramas 

Via de administração: oral 

Posologia:  

Adulto 

 - Câncer de próstata metastático: 250 miligramas 8 por 8 horas 

Ajuste de dose:  

 - Ajuste renal: não há necessidade de ajuste 

 - Ajuste hepático: contraindicado para paciente com insuficiência hepática grave 

Administração: Os comprimidos não devem ser partidos ou mastigados. Mantido este revestimento intacto não 

há risco na manipulação dos mesmos 

Estabilidade: armazenar 15 – 30ºC 

Reações adversas: ondas de calor, perda de libido, impotência, diarreia, náusea, vômito, ginecomastia, Cistite, 

sangramento retal, proctite, erupção cutânea, hematúria 

Interações medicamentosas:álcool, varfarina, índio - 111 

 Monitorização: função hepática, PSA 

Observações: 

 - Contraindicado para uso em mulheres 

1. Uptodate. Flutamida. Lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate.com por contents por 
flutamide - drug - information?search=flutamida&source=panel_search_result&selectedTitle=1aproximadamente 

32&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F173249 maior que . Acesso em: 13 de dez de 2018. 

2. Dynamed. Flutamida: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // web.a.ebscohost.com por dynamed por 

detail?vid=2&sid=04d1eac5 - 2a55 - 45bd - adf3 - 9cb8f66b9581%40sdc - v - sess 

miligramasr05&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1keW5hbWVkLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#anchor=id1000

0013 - afhs&AN=233537&db=dme maior que . Acesso em: 13 de dez de 2018.  

3. Flutamida. Responsável técnico: Eliza Yukie Saito - CRF - SP n° 10.878. Blau Farmacêutica S.A.  
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FOLINATO DE CÁLCIO (FAULDLEUCO®-IV; ®-VIA ORAL ) (MAR) 

Princípio ativo: Folinato de cálcio 

Classe terapêutica: antídoto, agente modulador de quimioterapia, vitamina hidrossolúvel 

Apresentação: pó liofilizado (genérico eurofarma) para solução injetável em frasco ampola com 50 miligramas; 

frasco ampola com solução injetávelde 50 miligramas por 5 mililitros e frasco ampola com solução injetável de 

300 miligramas por 30 mililitros; comprimido contendo 15 miligramas 

Via de administração: ENDOVENOSO, intramuscular, oral 

Posologia:  

Pediátrica 

 - Consultar dosagem do adulto, exceto: 

 - Prevenção da toxicidade hematológica de pirimetamina em pacientes infectados pelo HIV: dose varia de 5 – 25 

miligramas por dia nas infecções por Toxoplasma gondii 

Profilaxia primária: 5 miligramas por dia VIA ORAL, a cada 3 dias em combinação com pirimetamina 

Profilaxia secundária: 5 miligramas por dia VIA ORAL, a cada 3 dias em combinação com pirimetamina 

Tratamento (congênito): 10 miligramas VIA ORAL ou INTRAMUSCULAR com cada dose de pirimetamina por 12 

meses 

Tratamento (adquirido): 10 a 25 miligramas por dia por VIA ORAL em combinação com pirimetamina por ≥6 

semanas 

Adulto 

 - Resgate com folinato de cálcio após alta dose de metotrexato: folinato de cálcio aproximadamente 10 

miligramas por m2 (15 miligramas) 6 por 6 horas VIA ORAL num total de 10 doses. Nota: Como a absorção oral é 

saturável, doses maior que 25 miligramas não é recomendado (converter em terapia parenteral) 

 - Superdosagem de metotrexato ou eliminação diminuída do metotrexato: dose e frequência de administração 

variam de 10 miligramas por m2 – 1000 miligramas por m2 a cada 3 ou 6 horas 

 - Anemia megaloblástica deficiente em folato: ≤1 miligrama por dia 

 - Câncer de reto avançado, Câncer de esôfago, câncer estômago, câncer cólon, câncer de pâncreas: 20 – 400 

miligramas por m2, variando a frequência de administração, ciclos e combinações de quimioterapia. Verificar 

protocolo específico 

 - Toxicidade por metanol: 1 miligrama por kg (dose máxima: 50 miligramas) durante 30 - 60 minutos a cada 4 - 

6 horas, até que o metanol e o ácido fórmico tenham sido completamente eliminados 

 - Prevenção da toxicidade hematológica de pirimetamina em pacientes expostos ao HIV:  

o Isosporíase por Isospora belli: 10 - 25 miligramas por 1xdia em combinação com pirimetamina. 

 Manutenção crônica: 5 - 10 miligramas por 1xdia em combinação com pirimetamina 

o Pneumonia por Pneumocystis (PCP): 25 miligramas por semanal em combinação com pirimetamina e 

dapsona ou 10 miligramas por 1xdia em combinação com pirimetamina e atovaquona 

o Encefalite por Toxoplasma gondii: 25 miligramas por semanal em combinação com pirimetamina e 

dapsona ou 10 miligramas por 1xdia em combinação com pirimetamina e atovaquona 

 Manutenção: 10 - 25 miligramas por 1xdia em combinação com pirimetamina e sulfadiazina, 

clindamicina, atovaquona ou azitromicina 

Ajuste renal: não há necessidade de ajuste 

Ajuste hepático: não há necessidade de ajuste 

 Tempo de administração: Infusão ENDOVENOSO : 15 minutos a 2 horas de infusão (consultar protocolos 

individuais). Não administrar a solução numa taxa maior que 160 miligramas por minutos 
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Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: água para injeção - 5 mililitros em 50 

miligramas (C.: 10 miligramas por mililitro) 

Diluição: SF 0,9%, SG 5% 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente  

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração  

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - 48 horas 

 Após diluição: - 24 horas 

 Obs: ampola de pó liofilizado é de uso imediato, após reconstituição 

Recomendações específicas para o preparo e armazenamento: 

 - Não misture com soluções que contenham outros medicamentos 

 - Preparar em cabine de segurança biológica. Descartar resíduos em lixo químico 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: droperidol, foscarnete injetável, succinato sódico de metilprednisolona, 

minociclina, naloxona, pamidronato, pantoprazol, isetionato de pentamidina, fenitoina, fosfato de potássio, 

bicarbonato de sódio, tiopental, vancomicina 

Reações adversas: náusea, vômito, diarreia, prurido, erupção cutânea 

Interações medicamentosas: glucarpidase, raltitrexed, trimetorpim 

 Monitorização: concentração plasmática de metotrexato, hemograma, função hepática e eletrólitos 

Observações:  

 - Não deve ser utilizado no tratamento de anemia perniciosa ou outras anemias megaloblásticas secundárias à 

deficiência de vitamina B12 

 - Risco potencial na gravidez (categoria C) 

1. Uptodate. Leucovorin. Lexi - comp, 2018. Disponível em: https: // www.uptodate.com por contents por 

leucovorindruginformation?search=leucovorina&source=panel_search_result&selectedTitle=1aproximadamente 

148&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F187337. Acesso em: 22 de nov de 2018. 
2. Dynamed. Leucovorin: EBSCO, 2018. Disponível em: http: // www.dynamed.com por topics por dmpaproximadamente 

ANaproximadamente T233152 por Leucovorin#Adult - Dosing. Acesso em: 22 de nov de 2018. 

3. FAULDLEUCO®. Folinato de cálcio. Responsável técnico: Cintia Delphino de Andrade – CRF - SP nº: 25.125. Libbs 

Farmacêutica Ltda. 

4. FOLINATO DE CÁLCIO. Responsável técnico: Dra. Sônia Albano Badaró – CRF - SP 19.258. Eurofarma laboratórios S.A. 
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FULVESTRANTO (FASLODEX®) (MAR) 
Princípio ativo: fulvestranto 

Classe terapêutica: antineoplásico, antagonista do receptor de estrogênio 

Apresentação: solução injetável em seringa preenchida contendo 250 miligramas 

Via de administração: intramuscular 

Posologia:  

Adulto 

 - Câncer de mama avançado: 500 miligramas nos dias 1, 15 e 29, manutenção 500 miligramas uma vez por mês 

Ajuste de dose:  

 - Ajuste renal: não há necessidade de ajuste 

 - Ajuste hepático: insuficiência hepática moderada à grave, reduzir dose para 250 miligramas 

Administração: deve ser administrado nas nádegas. É recomendado que a injeção seja administrada lentamente 

Estabilidade: armazenar 2 – 8ºC 

Reações adversas: náusea, vômito, constipação, diarreia, dor abdominal, cefaleia, dor nas costas, dor óssea, 

dor muscoesquelética, dor nas extremidades, dor pélvica, astenia, fogachos, faringite, dispneia, reações no local 

da injeção, tosse, anorexia, edema periférico, erupção cutânea, dor no peito, síndrome gripal, tontura, insônia, 

febre, parestesia, infecção do trato urinário, depressão, ansiedade, sudorese, fadiga, artralgia, desordem articular 

Interações medicamentosas: estradiol 

 Monitorização: função hepática 

Observações: 

 - Risco potencial na gravidez (categoria D) 

1. Uptodate. Fulvestranto. Lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate. com por contents por 

fulvestrant - drug - information?search=fulvestrant&source=panel_search _result&selectedTitle=1aproximadamente 

15&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F174702 maior que . Acesso em: 13 de dez de 2018. 

2. Dynamed. Fulvestranto: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // web.a.ebscohost.com por dynamed por 

detail?vid=4&sid=04d1eac5 - 2a55 - 45bd - adf3 - 9cb8f66b9581%40sdc - v - sess 

miligramasr05&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1keW5hbWVkLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=dme&AN=2328

75&anchor=id10000008 - afhs maior que . Acesso em: 13 de dez de 2018. 

3. FASLODEX®. Fulvestranto. Responsável técnico: Dra. Gisele H. V. C. Teixeira - CRF - SP nº 19.825. AstraZeneca do Brasil 

Ltda. 
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GEFITINIBE (IRESSA®) (MAR) 
Princípio ativo: gefitinibe 

Classe terapêutica: antineoplásico, inibidor de tirosina quinase, inibidor do receptor do factor de crescimento 

epidérmico (EGFR) 

Apresentação: comprimido revertido contendo 250 miligramas 

Via de administração: oral 

Posologia:  

Adulto 

 - Câncer pulmão de células não pequenas: 250 miligramas por 1xdia até progressão de doença ou toxicidade 

inaceitável 

Ajuste de dose:  

 - Ajuste renal: não há necessidade de ajuste 

 - Ajuste hepático: elevação de transaminases (grau 2 ou superior), suspender o tratamento por até 14 dias, 

retomar o tratamento quando elevação de transaminases estiver resolvida; Insuficiência hepática grave, 

descontinuar permanentemente 

Administração: O uso independente do horário da refeição. Para pacientes incapazes de engolir o comprimido 

inteiro, coloque - o em 120 a 240 mililitros de água e mexa por aproximadamente 15 minutos. Beber 

imediatamente o líquido ou administrar através da sonda. Lave o recipiente com 120 a 240 mililitros de água e 

imediatamente beba ou administre através da sonda 

Estabilidade: armazenar 15 – 30ºC 

Reações adversas: diarreia, erupção cutânea, acne, pele seca, náuseas, vômitos, prurido, anorexia, astenia 

Interações medicamentosas:conivaptano, ácido fusídico, idelalisib 

 Monitorização: função hepática, toxicidade gastrointestinal 

Observações: 

 - Risco potencial na gravidez (categoria D) 

1. Uptodate. Gefitinibe. Lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate.com por contents por gefitinib - 

drug - information?search=gefitinib&source=panel_search _result&selectedTitle=1aproximadamente 

47&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F175635 maior que . Acesso em: 13 de dez de 2018. 

2. Dynamed. Gefitinibe: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // web.a.ebscohost.com por dynamed por 

detail?vid=8&sid=04d1eac5 - 2a55 - 45bd - adf3 - 9cb8f66b9581%40sdc - v - sess 

miligramasr05&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1keW5hbWVkLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=dme&AN=2329
17&anchor=id10000015 - afhs maior que . Acesso em: 13 de dez de 2018. 

3. IRESSA®. Gefitinibe. Responsável técnico: Dra. Gisele H. V. C. Teixeira - CRF - SP nº 19.825. AstraZeneca do Brasil Ltda. 
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GEMCITABINA (GEMZAR®) (MAR) 
Princípio ativo: gencitabina 

Classe terapêutica: antineoplásico, antinmetabólito, análogo da pirimidina 

Apresentação: pó liofilizado para solução injetável em frasco ampola contendo 200 e 1000 miligramas 

Via de administração: ENDOVENOSO, intravesical 

Posologia:  

Pediátrica 

 - Tumor de células germinativas refratário, Linfoma de Hodgkin recidivado, Sarcomas: 675 – 1200 miligramas 

por m2, variando a frequência de administração, ciclos e combinações de quimioterapia. Verificar protocolo 

específico 

Adulto 

 - Câncer de mama, câncer de pulmão células não pequenas, câncer de ovário, câncer de pâncreas, câncer de 

bexiga, câncer do colo do útero, câncer de cabeça e pescoço, câncer hepatobiliar avançado, linfoma de Hodgkin, 

mesotelioma pleural maligno, linfoma não - Hodgkin, sarcomas, câncer de pulmão de pequenas células, câncer 

testicular, adenocarcinoma, câncer uterino: 675 – 1250 miligramas por m2, variando a frequência de 

administração, ciclos e combinações de quimioterapia. Verificar protocolo específico 

 - Câncer de bexiga (carcinoma de células transitórias): 2000 miligramas por 2xSemana, durante 3 semanas 

(diluir medicamento em SF 0,9% 100 mililitros), a cada 28 dias por 2 ciclos 

Ajuste de dose:  

 - Ajuste renal: usar com cautela em pacientes com disfunção renal pré - existente. Interromper se houver 

toxicidade renal grave ou síndrome hemolítico - urêmica durante o tratamento com gemcitabina; hemodiálise 

deve começar 6 a 12 horas após a infusão de gemcitabina 

 - Ajuste hepático: bilirrubina sérica maior que 1,6 miligramas por decilitro, utilizar dose inicial de 800 miligramas 

por m2 

Administração:  

 - Infusão ENDOVENOSO : 30 minutos. Medicamento com potencial irritante 

 - Intravesical: reter o medicamento na bexiga por 1 hora 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: SF 0,9% 5 mililitros (200 miligramas) e 25 

mililitros (1000 miligramas) 

Diluição: SF 0,9% 50 – 500 mililitros 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: 24 horas 48 horas* 

 Após diluição: 48 horas 48 horas 

 Obs: *somente o Gemzar  

Recomendações específicas para o preparo e armazenamento: 

 - Não misture com soluções que contenham outros medicamentos 

 - Preparar em cabine de segurança biológica. Descartar resíduos em lixo químico 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: aciclovir, anfotericina B, cefotaxima, furosemida, ganciclovir, imipenem, 

irinotecano, metotrexato, succinato de sódio de metilprednisolona, mitomicina, pemetrexede, piperacilina, 

proclorperazina 

Reações adversas: mielossupressão, elevações de transaminases, proteinúria, hematúria, náuseas, vômitos, 



 

1010 
 

dor, constipação, febre, fadiga, erupções cutâneas, dispneia, diarreia, edema, sintomas semelhantes aos da gripe, 

infecção, alopecia, estomatite, sonolência, parestesias e reações no local da injeção 

Interações medicamentosas: imuno BCG, deferiprona, dipirona, natalizumabe, pimecrolimo, tacrolimus, 

vacinas vivas 

 Monitorização: hemograma, função hepática, função renal, eletrólitos 

Observações:  

 - Risco potencial na gravidez (categoria D) 

1. Uptodate. Gemcitabina. Lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate. com por contents por 

gemcitabine - drug - information?search=gemcitabine&source=panel_ search_result&selectedTitle=1aproximadamente 
148&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F10927324 maior que . Acesso em: 13 de dez de 2018. 

2. Dynamed. Gemcitabina: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // web.a.ebscohost.com por dynamed por 

detail?vid=10&sid=04d1eac5 - 2a55 - 45bd - adf3 - 9cb8f66b9581%40sdc - v - sess 

miligramasr05&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1keW5hbWVkLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#anchor=warn - 

spec - pop - 1 - afhs&AN=233502&db=dme maior que . Acesso em: 13 de dez de 2018. 

3. GEMZAR®. Gemcitabina. Responsável técnico: Márcia A. Preda – CRF - SP nº 19189. Eli lilly do brasil LTDA.  
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GOSSERRELINA (ZOLADEX®) (MAR) 
Princípio ativo: gosserrelina 

Classe terapêutica: antineoplásico, agonista do hormônio liberador de gonadotropina 

Apresentação: solução injetável em seringa preenchida contendo 3,6 e 10,8 miligramas 

Via de administração: SUBCUTÂNEO 

Posologia:  

Adulto 

 - Câncer prostático passível de manipulação hormonal, câncer de mama passível de manipulação hormonal, 

endometriose, leiomioma uterino, diminuição da espessura do endométrio: 3,6 miligramas a cada 28 dias. 

 - Câncer prostático passível de manipulação hormonal, endometriose, leiomioma uterino: 10,8 miligramas a cada 

12 semanas 

Ajuste de dose: não há necessidade de ajuste renal e hepático 

Administração: inserção de gosserrelina na parede abdominal inferior deve ser feita com cautela devido à 

proximidade da artéria epigástrica inferior subjacente e suas ramificações 

Estabilidade:armazenar temperatura inferior a 25ºC 

Reações adversas: Ondas de calor, disfunção sexual, ereções diminuídas (homens), sintomas do trato urinário 

inferior, dor, vaginite (mulher), cefaleia, labilidade emocional, diminuição por aumento da libido, sudorese, 

depressão, acne, atrofia mamária, aumento dos seios 

Interações medicamentosas:Corifollitropin Alfa, Índio - 111 

 Monitorização: glicemia, densitometria óssea, cálcio, colesterol, sinais e sintomas de sangramento 

Observações: 

 - Risco potencial na gravidez (categoria X) 

1. Uptodate. Gosserrelina. Lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate. com por contents por 

goserelin - drug - information?search=gosserrelina&source=panel_ search_result&selectedTitle=1aproximadamente 

39&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F50990346 maior que . Acesso em: 13 de dez de 2018. 

2. Dynamed. Gosserrelina: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // web.a.ebscohost.com por dynamed por 
detail?vid=16&sid=04d1eac5 - 2a55 - 45bd - adf3 - 9cb8f66b9581%40sdc - v - sess 

miligramasr05&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1keW5hbWVkLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=dme&AN=2328

66&anchor=AdverseEffects maior que . Acesso em: 13 de dez de 2018. 
3. ZOLADEX®. Gosserrelina. Responsável técnico: Dra. Gisele H. V. C. Teixeira - CRF - SP nº 19.825. AstraZeneca do Brasil 

Ltda. 

 

 

 

 

 

  



 

1012 
 

HIDROXIUREIA (HYDREA®) (MAR) 
Princípio ativo: hidroxiureia 

Classe terapêutica: antineoplásico, antimetabólito 

Apresentação: cápsula contendo 500 miligramas 

Via de administração: oral 

Posologia:  

Pediátrica 

 - Anemia falciforme:2,5 – 35 miligramas por kg por dia, variando a frequência de administração, ciclos e 

combinações de quimioterapia. Verificar protocolo específico 

Adulto 

 - Leucemia mielóide crônica, câncer cabeça e pescoço, anemia falciforme, leucemia mielóide aguda, 

trombocitemia essencial, síndrome hipereosinofílica, meningioma, policitemia vera de alto risco: 2,5 – 100 

miligramas por kg por dia, variando a frequência de administração, ciclos e combinações de quimioterapia. 

Verificar protocolo específico 

Ajuste de dose:  

Administração: administre com água. Se não conseguir engolir os comprimidos inteiros, pode dispersar 

imediatamente antes de usar em uma pequena quantidade de água em uma colher de chá. Beber mais um copo 

de água após a administração da dose 

Estabilidade:armazenar 1 – 30ºC 

Reações adversas: mielossupressão, macrocitose, eczema 

Interações medicamentosas: imuno BCG, deferiprona, dipirona, did anosina, natalizumab, pimecrolimus, 

estavudina, tacrolimus, vacinas vivas 

 Monitorização: hemograma, função renal, função hepática, ácido úrico, hemoglobina F 

Observações: 

 - Risco potencial na gravidez (categoria D) 

1. Uptodate. Hidroxiureia. Lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate. com por contents por 

hydroxyurea - hydroxycarbamide - drug - information?search=hidroxiureia 
&source=panel_search_result&selectedTitle=1aproximadamente 

148&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F181043 maior que . Acesso em: 13 de dez de 2018. 

2. Dynamed. Hidroxiureia: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // web.a.ebscohost.com sess 

miligramasr05&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1keW5hbWVkLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#anchor=AdverseEff

ects&AN=233039&db=dme maior que . Acesso em: 13 de dez de 2018. 

3. HYDREA®. Hidroxiureia. Responsável técnico: Dra. Elizabeth M. Oliveira CRF - SP nº 12.529. Bristol - Myers Squibb 

Farmacêutica LTDA. 
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IBRUTINIBE (IMBRUVICA®) (MAR) 
Princípio ativo: ibrutinibe 

Classe terapêutica: antineoplásico, inibidor da tirosina quinase 

Apresentação: cápsula gelatinosa contendo 140 miligramas 

Via de administração: oral 

Posologia:  

Adulto 

 - Doença crônica do enxerto contra o hospedeiro, Leucemia linfocítica crônica, Linfoma de células do manto, 

Linfoma da zona marginal, Macroglobulinemia de Waldenström: 420 – 560 miligramas por dia, variando a 

frequência de administração, ciclos e combinações de quimioterapia. Verificar protocolo específico 

Ajuste de dose:  

 - Ajuste renal: não há necessidade de ajuste 

 - Ajuste hepático:  

Insuficiência leve: reduzir dose para 140 miligramas por 1 vez ao dia 

Comprometimento moderado: reduzir dose para 70 miligramas por 1 vez ao dia 

Comprometimento grave: evitar o uso 

Administração: cápsula não devem ser partidos ou mastigados. Mantido este revestimento intacto não há risco 

na manipulação dos mesmos 

Estabilidade: armazenar 15 – 30ºC 

Reações adversas: trombocitopenia, diarreia, neutropenia, anemia, fadiga, dor musculoesquelética, edema 

periférico, infecção do trato respiratório superior, náusea, contusão, dispneia, constipação, erupção cutânea, dor 

abdominal, vômito, diminuição do apetite, pirexia 

Interações medicamentosas:imuno BCG, conivaptano, denosumabe, dipirona, ácido fusídico, toranja, idelalisib, 

natalizumab, pimecrolimus, erva de são joão, tacrolimus, vacinas vivas 

 Monitorização: hemograma, função renal, função hepática, ácido úrico 

Observações: 

 - Risco potencial na gravidez (categoria D) 

1. Uptodate. Ibrutinibe. Lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate.com por contents por 
ibrutinibdruginformation?search=ibrutinibe&source=panel_search_result&selectedTitle=1aproximadamente 

53&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F22802477 maior que . Acesso em: 13 de dez de 2018. 

2. Dynamed. Ibrutinibe: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // web.a.ebscohost.com por dynamed por 

detail?vid=24&sid=04d1eac5 - 2a55 - 45bd - adf3 - 9cb8f66b9581%40sdc - v - sess 

miligramasr05&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1keW5hbWVkLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=dme&AN=9077

64&anchor=warn - spec - pop - 1 - afhs maior que . Acesso em: 13 de dez de 2018. 

3. IMBRUVICA®. Ibrutinibe. Responsável técnico: Marcos R. Pereira - CRF por SP n° 12.304. Janssen - cilag farmacêutica 

LTDA 
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IDARRUBICINA (ZAVEDOS®) (MAR) 
Princípio ativo: idarrubicina 

Classe terapêutica: antineoplásico, antraciclina, inibidor da topoisomerase II 

Apresentação: pó liofilizado para solução injetável em frasco ampola contendo 5 e 10 miligramas 

Via de administração: ENDOVENOSO 

Posologia:  

Pediátrica 

 - Leucemia mielóide aguda: 5 – 12 miligramas por m2, variando a frequência de administração, ciclos e 

combinações de quimioterapia. Verificar protocolo específico 

Adulto 

 - Leucemia mielóide aguda: 6 – 12 miligramas por m2, variando a frequência de administração, ciclos e 

combinações de quimioterapia. Verificar protocolo específico 

Ajuste de dose:  

 - Ajuste renal:  

ClCr 10 a 50 mililitros por min, administrar 75% da dose 

ClCr menor que 10 mililitros por min, administrar 50% da dose 

 - Ajuste hepático: 

Bilirrubina 2,6 a 5 miligramas por decilitro, administrar 50% da dose 

Bilirrubina maior que 5 miligramas por decilitro, evitar o uso 

 Tempo de administração: 5 – 10 minutos. Medicamento com potencial vesicante 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: água para injeção (C.:.: 1 miligrama por 

mililitro) 

Diluição: SF 0,9% ou SG 5% 100 mililitros 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: 24 horas 48 horas 

 Após diluição: 24 horas 48 horas 

Recomendações específicas para o preparo e armazenamento: 

 - Não misture com soluções que contenham outros medicamentos 

 - Preparar em cabine de segurança biológica. Descartar resíduos em lixo químico 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: Aciclovir, Alopurinol, Ampicilina, Cefazolina, Cefepima, Ceftazidima, 

clindamicina, dexametasona, Etoposideo, Furosemida, gentamicina, Heparina, hidrocortisona, Lorazepam, 

Meperidina, Metotrexato, Piperacilina, Bicarbonato de sódio, Teniposide, Vancomicina, Vincristina 

Reações adversas: infecção, náuseas, vômitos, perda de cabelo, cólicas abdominais, diarreia, hemorragia, 

mucosite, alterações do estado mental, febre, dor de cabeça 

Interações medicamentosas:imuno BCG, bevacizumab, deferiprona, dipirona, natalizumab, pimecrolimus, 

tacrolimus, vacinas vivas 

 Monitorização: hemograma, função cardíaca, eletrólitos, função renal, ácido úrico, função hepática 

Observações:  

 - Risco potencial na gravidez (categoria D) 

1. Uptodate. Idarrubicina. Lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate. com por contents por 

idarubicin - drug - information?search=idarubicin&source=panel_searc hora_result&selectedTitle=1aproximadamente 

46&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F50990643 maior que . Acesso em: 13 de dez de 2018. 

2. Dynamed. Idarrubicina: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // web.a.ebscohost.com por dynamed por 
detail?vid=26&sid=04d1eac5 - 2a55 - 45bd - adf3 - 9cb8f66b9581%40sdc - v - sess 

miligramasr05&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1keW5hbWVkLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#anchor=id1000002

2 - afhs&AN=232927&db=dme maior que . Acesso em: 13 de dez de 2018. 

3. ZAVEDOS®. Idarrubicina. Responsável técnico: Edina S. M. Nakamura – CRF - SP n° 9.258. Wyeth Indústria Farmacêutica 

Ltda 
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IFOSFAMIDA (HOLOXANE®) (MAR) 
Princípio ativo: ifosfamida 

Classe terapêutica: antineoplásico, agente alquilante 

Apresentação: pó liofilizado para solução injetável em frasco ampola contendo 500, 1000 e 2000 miligramas 

Via de administração: ENDOVENOSO 

Posologia:  

Pediátrica 

 - Sarcoma de Ewing, osteossarcoma:1800 – 3000 miligramas por m2, variando a frequência de administração, 

ciclos e combinações de quimioterapia. Verificar protocolo específico 

Adulto 

 - Câncer de testículo, câncer de bexiga avançado, câncer de colo uterino, sarcoma de Ewing, linfoma de Hodgkin, 

linfomas não - Hodgkin, osteossarcoma, câncer de ovário, sarcoma de tecido mole, timomas: 1000 – 5000 

miligramas por m2, variando a frequência de administração, ciclos e combinações de quimioterapia. Verificar 

protocolo específico 

Ajuste de dose:  

 - Ajuste renal: ClCr menor que 10 mililitros por min, administrar 75% da dose 

 - Ajuste hepático: bilirrubina maior que 3 miligramas por decilitro, administrar 25% da dose 

 Tempo de administração: 30 minutos – 24 horas. Medicamento com potencial irritante 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: água para injeção (C.: 40 miligramas por 

mililitro) 

Diluição: SF 0,9% ou SG 5% 500 – 1000 mililitros 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: 2 horas* 48 horas 

 Após diluição: 24 horas 48 horas 

 Obs: somente Ifosfamida genérica. Não tem estabilidade em temperatura refrigerada 

Recomendações específicas para o preparo e armazenamento: 

 - Não misture com soluções que contenham outros medicamentos 

 - Preparar em cabine de segurança biológica. Descartar resíduos em lixo químico 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: metotrexato 

Reações adversas: alopecia, náusea, vômito, hematúria, toxicidade do SNC, infecção, insuficiência renal 

Interações medicamentosas: imuno BCG, deferiprona, dipirona, natalizumabe, pimecrolimus, tacrolimus, 

vacinas vivas 

 Monitorização: hemograma, função hepática, função renal 

Observações:  

 - Risco potencial na gravidez (categoria D) 

1. Uptodate. Ifosfamida. Lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate. com por contents por 

ifosfamide - drug - information?search=ifosfamida&source=panel _search_result&selectedTitle=1aproximadamente 

148&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F50990815 maior que . Acesso em: 14 de dez de 2018. 

2. Dynamed. Ifosfamida: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // web.a.ebscohost.com por dynamed por 

detail?vid=30&sid=04d1eac5 - 2a55 - 45bd - adf3 - 9cb8f66b9581%40sdc - v - sess 
miligramasr05&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1keW5hbWVkLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=dme&AN=2334

81&anchor=id10000022 - afhs maior que . Acesso em: 14 de dez de 2018. 

3. HOLOANE®. Ifosfamida. Responsável técnico: Cintia Priscilla Guedes CRF - SP nº 62.366. Baxter Oncology GmbH. 
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IMATINIBE (GLIVEC®) (MAR) 
Princípio ativo: imatinibe 

Classe terapêutica: antineoplásico, inibidor da tirosina quinase BCR - ABL 

Apresentação: comprimido revertido contendo 100 e 400 miligramas 

Via de administração: oral 

Posologia:  

Pediátrica 

 - Leucemia mieloide crônica positiva para o cromossoma filadélfia (PH mais ), leucemia linfoblástica aguda PH 

mais : 340 miligramas por m2 por dia, pode ser administrado dose única diária (máximo: 600 miligramas por dia) 

 

Adulto 

 - Leucemia mieloide crônica positiva para o cromossoma filadélfia (PH mais ), leucemia linfoblástica aguda PH 

mais, tumores estro mais gastrointestinais, mastocitose sistêmica agressiva associada à eosinofilia, 

dermatofibrossarcoma protuberante, síndrome hipereosinofílica, leucemia eosinofílica crônica, doença 

mielodisplásica com rearranjos gênicos do receptor de PDGF, cordoma de expressão progressiva, tumores 

desmóides, melanoma, transplante de células estaminais: 100 – 800 miligramas por dia, variando a frequência de 

administração, ciclos e combinações de quimioterapia. Verificar protocolo específico 

Ajuste de dose:  

 - Ajuste renal:  

ClCr 20 a 39 mililitros por min: diminuir a dose em 50%, a dose pode ser aumentada conforme tolerado 

(dose máxima: 400 miligramas por dia) 

ClCr menor que 20 mililitros por min: evitar uso 

 - Ajuste hepático: bilirrubina maior que 3x limite superior normal ou transaminases maior que 5x limite superior 

normal, suspender o tratamento até a bilirrubina menor que 1,5 vezes ao limite superior normal e transaminases 

menor que 2,5x limite superior normal. Retomar o tratamento com uma dose reduzida da seguinte forma:  

Se a dose atual 400 miligramas por dia, reduzir a dose para 300 miligramas por dia 

Se a dose atual 600 miligramas por dia, reduzir a dose para 400 miligramas por dia 

Se a dose atual 800 miligramas por dia, reduzir a dose para 600 miligramas por dia 

Administração: Administrar o comprimido durante uma refeição e um copo grande de água, para minimizar os 

distúrbios gastrointestinais. Doses de 400 miligramas ou 600 miligramas administrar uma vez ao dia, dose diária 

de 800 miligramas administrar 400 miligramas duas vezes ao dia, de manhã e à noite. Para pacientes que não 

conseguem deglutir os comprimidos, pode dissolvê - los em um copo de água, 50 mililitros para um comprimido 

de 100 miligramas e 200 mililitros para um comprimido de 400 miligramas, misturado com uma colher 

Estabilidade:armazenar 15 – 30ºC 

Reações adversas: náusea, vômitos, edema, cãibras musculares, dor músculo - esquelética, erupção cutânea, 

mialgia, anemia, fadiga, edema periorbital, artralgia, ascite, dispneia, edema periférico, prurido, infecção do trato 

respiratório inferior, aumento de lacrimação, edema facial, febre, anorexia, tosse, flatulência, constipação, 

nasofaringe, suores noturnos, tontura, insônia, depressão, rigidez, dor nas costas, perturbação do paladar, 

ansiedade, dor no peito, cefaleia 

Interações medicamentosas: aprepitanto, asunaprevir, imuno BCG, bosutinibe, budesonida, cobimetinibe, 

deferiprona, dipirona, domperidona, flibanserina, ivabradina, lomitapide, naloxegol, neratinib, pimecrolimus, 

simeprevir, tacrolimus, ulipristal, vacinas vivas 

 Monitorização: hemograma, função hepática, função renal, eletrólitos, citogenética da medula óssea 
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Observações: 

 - Risco potencial na gravidez (categoria D) 

1. Uptodate. Imatinibe. Lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate. com por contents por imatinib 

- drug - information?search=imatinib&source=panel_search_ result&selectedTitle=1aproximadamente 

137&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F50992095 maior que . Acesso em: 14 de dez de 2018. 

2. Dynamed. Imatinibe: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // web.b.ebscohost.com por dynamed por 

detail?vid=4&sid=6123030d - 07fb - 4b16 - a65a - 198e3b799bb0%40pdc - v - sess 
miligramasr06&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1keW5hbWVkLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=dme&AN=2328

21&anchor=tgt1900390 - afhs maior que . Acesso em: 14 de dez de 2018. 

3. GLIVEC®. Imatinibe. Responsável técnico:Flavia Regina Pegorer – CRF - SP 18.150. Novartis Biociências S.A. 
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IPILIMUMABE (YERVOY®) (MAR) 
Princípio ativo: ipilimumabe 

Classe terapêutica: antineoplásico, anticorpo monoclonal 

Apresentação: solução injetável em frasco ampola contendo 50 e 200 miligramas 

Via de administração: ENDOVENOSO 

Posologia:  

Pediatria  

 - Câncer colorretal metastático, melanoma metastático: 1 – 3 miligramas por kg, variando a frequência de 

administração, ciclos e combinações de quimioterapia. Verificar protocolo específico 

Adulto 

 - Câncer colorretal metastático, melanoma metastático com metástases cerebrais, melanoma irressecável, 

melanoma de células renais avançado: 1 – 10 miligramas por kg, variando a frequência de administração, ciclos e 

combinações de quimioterapia. Verificar protocolo específico 

Ajuste de dose:  

 - Ajuste renal:  

Elevações da creatinina sérica de grau 2 ou 3: suspender o tratamento 

Elevações da creatinina sérica de grau 4: descontinuar permanentemente 

 - Ajuste hepático: 

Insuficiência hepática grau 2: suspender o tratamento 

Insuficiência hepática de grau 3 ou 4: descontinuar permanentemente 

 Tempo de administração: 90 minutos 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: já vem reconstituído (C.:.: 5 miligramas por 

mililitro) 

Diluição: SF 0,9% ou SG 5% 100 – 250 mililitros 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - 24 horas 

 Após diluição: - 24 horas 

Recomendações específicas para o preparo e armazenamento: 

 - Não misture com soluções que contenham outros medicamentos 

 - Preparar em cabine de segurança biológica. Descartar resíduos em lixo químico 

Reações adversas: fadiga, diarreia, prurido, erupção cutânea, colite 

Interações medicamentosas: vemurafenibe 

 Monitorização: função hepática, função renal, hemograma 

Observações: 

 - Risco potencial na gravidez (categoria C) 

1. Uptodate. Ipilimumabe. Lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate. com por contents por 

ipilimumab - drug - information?search=IPILIMUMAB&source=panel_ search_result&selectedTitle=1aproximadamente 

75&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F50991576 maior que . Acesso em: 14 de dez de 2018. 

2. Dynamed. Ipilimumabe: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // web.b.ebscohost. com por dynamed por 

detail?vid=8&sid=6123030d - 07fb - 4b16 - a65a - 198e3b799bb0%40pdc - v - sess 
miligramasr06&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1keW5hbWVkLWxpdmUmc2NvcGU9 c2l0ZQ%3d%3d#anchor=warn - 

spec - pop - 1 - afhs&AN=901080&db=dme maior que . Acesso em: 14 de dez de 2018. 

3. YERVOY®. Ipilimumabe. Responsável técnico:Dra. Elizabeth M. Oliveira CRF - SP nº 12.529. Baxter Pharmaceutical 

Solutions LLC. 
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IRINOTECANO (CAMPTOSAR®) (MAR) 
Princípio ativo: irinotecano 

Classe terapêutica: antineoplásico, inibidor da topoisomerase I 

Apresentação: solução injetável em frasco ampola contendo 40 e 100 miligramas 

Via de administração: ENDOVENOSO 

Posologia:  

Pediátrica 

 - Rabdomiossarcoma metastático ou recidivante por progressivo: 50 miligramas por m2 por dia (máximo: 100 

miligramas por dia), por 5 dias durante semanas específicas do protocolo (em combinação com ifosfamida, 

etoposide, vincristina, doxorrubicina, ciclofosfamida, dactinomicina e radiação) 

Adulto 

 - Câncer colorretal metastático, Câncer do colo do útero, Tumor do SNC, Câncer de esôfago, Sarcoma de Ewing, 

Câncer gástrico, Câncer de pulmão de células não pequenas, Câncer de ovário, Câncer de pâncreas avançado, 

Câncer de pulmão de pequenas células, Adenocarcinoma primário desconhecido: 20 – 340 miligramas por m2, 

variando a frequência de administração, ciclos e combinações de quimioterapia. Verificar protocolo específico 

Ajuste de dose:  

 - Ajuste renal: não há necessidade de ajuste 

 - Ajuste hepático: bilirrubina 1,5 a 3 miligramas por decilitro, administrar 75% da dose 

 Tempo de administração: 30 –90 minutos. Medicamento com potencial irritante 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: já vem reconstituído (C.:.: 20 miligramas por 

mililitro) 

Diluição: SF 0,9% ou SG 5% (C.:.: 0,12 – 2,8 miligramas por 

mililitro) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: 24 horas - 

 Após diluição: 6 horas 24 horas 

Recomendações específicas para o preparo e armazenamento: 

 - Não misture com soluções que contenham outros medicamentos 

 - Preparar em cabine de segurança biológica. Descartar resíduos em lixo químico 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: gemcitabina, pemetrexede 

Reações adversas: Diarreia, náusea, dor abdominal, vômitos, anorexia, constipação, mucosite, síndrome 

colinérgica, neutropenia, leucopenia, anemia, trombocitopenia, astenia, dor, febre, infecção, alopecia, dispneia, 

tosse, tontura, reação de hipersensibilidade 

Interações medicamentosas:imuno BCG, conivaptano, deferiprona, dipirona, idelalisib, natalizumabe, 

pimecrolimus, hipericão, tacrolimus, vacina vivas 

 Monitorização: hemograma, função hepática, função renal 

Observações:  

 - Risco potencial na gravidez (categoria C) 

1. Uptodate. Irinotecano. Lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate. com por contents por 

irinotecan - conventional - drug - information?search=irinotecan&source= 
panel_search_result&selectedTitle=1aproximadamente 

148&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F50990697 maior que . Acesso em: 14 de dez de 2018. 

2. Dynamed. Irinotecano: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // web.b.ebscohost.com por dynamed por 

detail?vid=10&sid=6123030d - 07fb - 4b16 - a65a - 198e3b799bb0%40pdc - v - sess 

miligramasr06&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1keW5hbWVkLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=dme&AN=2335

07&anchor=id10000047 - afhs maior que . Acesso em: 14 de dez de 2018. 

3. CAMPTOSAR®. Irinotecano. Responsável técnico: Edina S. M. Nakamura – CRF - SP n 9258. Wyeth Indústria Farmacêutica 

Ltda. 
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LANREOTIDA (SOMATULINE AUTOGEL®) (MAR) 
Princípio ativo: lanreotida 

Classe terapêutica: análogo da somatostatina 

Apresentação: solução injetável de liberação prolongada em seringa preenchida 60, 90 e 120 miligramas 

Via de administração: SUBCUTÂNEO profundo 

Posologia:  

Adulto 

 - Acromegalia, síndrome carcinoide, tumor neuroendócrino: 60 – 180 miligramas por dia, variando a frequência 

de administração, ciclos. Verificar protocolo específico 

Ajuste de dose:  

 - Ajuste renal: ClCr menor que 60L por min, 60 miligramas por dia a cada 4 semanas por 3 meses. Ajustar a 

dose com base na resposta clínica do paciente, nos níveis de hormônio de crescimento (GH) ou no fator de 

crescimento semelhante à insulina 1 (IGF - 1) 

 - Ajuste hepático: insufiência hepática moderada à grave, 60 miligramas por dia a cada 4 semanas por 3 meses. 

Ajustar a dose com base na resposta clínica do paciente, nos níveis de hormônio de crescimento (GH) ou no fator 

de crescimento semelhante à insulina 1 (IGF - 1) 

Administração: Administrar por injeção subcutânea profunda no quadrante superior externo das nádegas. Locais 

alternativos de injeção entre os lados direito e esquerdo de uma injeção para a próxima 

Estabilidade:armazenar 2 – 8ºC 

Reações adversas: Diarreia, dor abdominal, náusea, obstipação, flatulência, vômitos, colelitíase, reações no 

local de injeção, artralgia, cefaleia 

Interações medicamentos:macimorfina, quinidina 

 Monitorização: hormônio do crescimento sérico (GH) e fator de crescimento semelhante à insulina 1 (IGF - 1), 

glicemia, função tireoidiana, frequência cardíaca 

Observações: 

 - Risco potencial na gravidez (categoria C). 

1. Uptodate. Irinotecano. Lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate. com por contents por 

lanreotide - drug - information?search=lanreotide&source=panel_ search_result&selectedTitle=1aproximadamente 

39&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F50990665 maior que . Acesso em: 14 de dez de 2018. 

2. Dynamed. Irinotecano: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // web.b.ebscohost.com por dynamed por 
detail?vid=12&sid=6123030d - 07fb - 4b16 - a65a - 198e3b799bb0%40pdc - v - sess 

miligramasr06&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1keW5hbWVkLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#anchor=warn - 

spec - pop - 1 - afhs&AN=587279&db=dme maior que . Acesso em: 14 de dez de 2018. 

3. CAMPTOSAR®. Irinotecano. Responsável técnico: Dra. Heloisa F. C. Zeringota CRF - SP nº 10.078. Beaufour Ipsen 

Farmacêutica Ltda. 
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LAPATINIBE (TYKERB®) (MAR) 
Princípio ativo: lapatinibe 

Classe terapêutica: antineoplásico, anti - HER2, inibidor do receptor do fator de crescimento epidérmico (EGFR), 

inibidor da tirosine quinase 

Apresentação: comprimido revertido contendo 250 miligramas 

Via de administração: oral 

Posologia:  

Adulto 

 - Câncer de mama: 1000 – 1500 miligramas por dia, variando a frequência de administração, ciclos e 

combinação de quimioterapias. Verificar protocolo específico 

Ajuste de dose:  

 - Ajuste renal: não há necessidade de ajuste 

 - Ajuste hepático: insufiência hepática grave, reduzir a dose de 1.250 miligramas por dia para 750 miligramas 

por dia (associado com capecitabina) e reduzir a dose de 1.500 miligramas por dia para 1.000 miligramas por dia 

(associado a letrozol). Hepatotoxicidade grave durante o tratamento, interromper permanentemente 

Administração: deve ser tomado com o estômago vazio, 1 hora antes ou 2 horas após uma refeição 

Estabilidade: armazenar 15 – 30ºC 

Reações adversas: diarreia, náuseas, vômitos, erupção cutânea, pele seca, fadiga, alterações da função 

hepática, dor, Anorexia, alopecia, prurido, insônia, distúrbio ungueal, dispneia, astenia, cefaleia, epistaxe, 

estomatite, dispepsia, eritrodisestesia palmo - plantar, inflamação da mucosa 

Interações medicamentosas: conivaptano, dexametasona (sistêmica), ácido fusídico, toranja, idelalisib, 

pazopanib, pimozida, silodosina, erva de são joão, topotecano, vincristina 

 Monitorização: hemograma, função hepática, função renal, eletrólitos, função cardíaca 

Observações: 

 - Risco potencial na gravidez (categoria D) 

1. Uptodate. Lapatinibe. Lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate. com por contents por 

lapatinib - drug - information?search=lapatinib&source=panel_ search_result&selectedTitle=1aproximadamente 

46&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F4424668 maior que . Acesso em: 14 de dez de 2018. 

2. Dynamed. Lapatinibe: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // web.a.ebscohost.com por dynamed por 

detail?vid=2&sid=ab8f1024 - 99b4 - 4816 - aa1e - f199f2a3e225%40sdc - v - sess 

miligramasr04&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1keW5hbWVkLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#anchor=warn - 

spec - pop - 1 - afhs&AN=356352&db=dme maior que . Acesso em: 14 de dez de 2018. 

3. TYKERB®. Lapatinibe. Responsável técnico: Flavia Regina Pegorer - CRF - SP 18.150. Novartis Biociências S.A. 
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LETROZOL (FEMARA®) (MAR) 
Princípio ativo: letrozol 

Classe terapêutica: antineplásico, inibidor de aromatase 

Apresentação: comprimido revertido contendo 2,5 miligramas 

Via de administração: oral 

Posologia:  

Adulto 

 - Câncer de mama, câncer de ovário: 2,5 miligramas por dia, uso continuo variandociclos e combinação de 

quimioterapias. Verificar protocolo específico 

Ajuste de dose:  

 - Ajuste renal: não há necessidade de ajuste 

 - Ajuste hepático: insuficiência grave e cirrose, 2,5 miligramas em dias alternados 

Administração: administrar independentemente das refeições. Os comprimidos revestidos não devem ser 

partidos ou mastigados. Mantido este revestimento intacto não há risco na manipulação dos mesmos 

Estabilidade:armazenar 15 – 30ºC 

Reações adversas: Hipercolesterolemia, artralgia, rubor, astenia, artralgia, cefaleia, aumento da sudorese, 

edema, dor óssea, ondas de calor, dor nas costas, dispnéia, náusea 

Interações medicamentosas: estrógenos 

 Monitorização: colesterol, função hepática, densitometria óssea 

Observações: 

 - Risco potencial na gravidez (categoria X) 

1. Uptodate. Letrozol. Lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate. com por contents por letrozole - 

drug - information?search=letrozole&source=panel_search _result&selectedTitle=1aproximadamente 
65&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F187289 maior que . Acesso em: 14 de dez de 2018. 

2. Dynamed. Letrozol: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // web.a.ebscohost.com por dynamed por 

detail?vid=6&sid=ab8f1024 - 99b4 - 4816 - aa1e - f199f2a3e225%40sdc - v - sess 

miligramasr04&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1keW5hbWVkLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=dme&AN=2335

45&anchor=id10000027 - afhs maior que . Acesso em: 14 de dez de 2018. 

3. FEMARA®. Letrozol. Responsável técnico: Flavia Regina Pegorer – CRF - SP 18.150. Novartis Biociências S.A. 
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LEUPRORRELINA (ELIGARD®; LECTRUM®; LUPRON®) (MAR) 
Princípio ativo: leuprorrelina 

Classe terapêutica: antineoplásico, agonista do hormônio liberador de gonadotropina 

Apresentação: pó liofilizado para solução injetável em seringa contendo 3,75, 7,5, 22,5 e 45 miligramas 

Via de administração: SUBCUTÂNEO , intramuscular 

Posologia:  

Pediátrica 

 - Puberdade precoce: 3,75 – 30 miligramas, variando frequência de dias,ciclos. Verificar protocolo específico 

Adulto 

 - Câncer de próstata avançado, endometriose, leiomiomas uterinos, câncer de mama, tratamento de parafilias: 

3,75 – 45 miligramas, variando frequência de dias,ciclos. Verificar protocolo específico 

Ajuste de dose:  

Administração:  

 - SUBCUTÂNEO : aplicar no abdômen superior ou médio, nádegas superiores, que não tenha pigmento, nódulos, 

lesões ou pêlos excessivos. Evitar áreas com tecidos fibrosos ou fibrosos ou áreas que possam ser comprimidas 

ou friccionadas (cinto ou cós) 

 - Intramuscular: Administrar como uma única injeção na área glútea, coxa anterior ou deltoide. Varie o local da 

injeção periodicamente 

Estabilidade:armazenar 2 – 8ºC Eligard®, 15 – 30ºC Lectrum® 

Reações adversas: Ondas de calor, impotência, diminuição da libido, atrofia testicular, dor, alterações no ECG, 

isquemia, edema periférico, astenia, distúrbios gastrointestinais, edema, reação no local de 

injeção, cefaleia, transtorno urinário, fadiga, acne, distúrbios respiratórios, 

amenorreia, hipercolesterolemia, depressão, tontura, insônia, náuseas, vômitos, perda de peso, reações de 

pele, distúrbio articular, vaginite, sangramento, corrimento 

Interações medicamentosas: corifollitropin alfa, índio - 111 

 Monitorização: densitometria óssea, teste de GnRH, níveis de LH e FSH, testosterona sérica, PSA, glicemia, PA, 

eletrólitos 

Observações: 

 - Risco potencial na gravidez (categoria X) 

1. Uptodate. Leuprorrelina. Lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate.com por contents por 

leuprolide - drug - information?search=leuprorelin&source=panel_search _result&selectedTitle=1aproximadamente 

70&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F187468 maior que . Acesso em: 14 de dez de 2018. 

2. Dynamed. Leuprorrelina: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // web.a.ebscohost.com por dynamed por 

detail?vid=8&sid=ab8f1024 - 99b4 - 4816 - aa1e - f199f2a3e225%40sdc - v - sess 

miligramasr04&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1keW5hbWVkLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#anchor=AdverseEff

ects&AN=233356&db=dme maior que . Acesso em: 14 de dez de 2018. 

3. ELIGARD®. Leuprorrelina. Responsável técnico: Marcia da Costa Pereira CRF - SP: nº 32.700. Zodiac produtos 
farmacêuticos S/A.  



 

1024 
 

MEGESTROL (MEGESTAT®) (MAR) 
Princípio ativo: megestrol 

Classe terapêutica: antineoplásico, hormônio, inibidor de apetite, prosgestina 

Apresentação: comprimido- 160 miligramas 

Via de administração: oral 

Posologia:  

Adulto 

 - Anorexia ou caquexia associada à AIDS, Câncer de mama, Câncer de endométrio, Caquexia relacionada ao 

câncer: 160 – 800 miligramas, variando frequência de dias,ciclos. Verificar protocolo específico 

Ajuste de dose: não há necessidade de ajuste renal e hepático 

Administração: administrar independente de alimentos 

Estabilidade:armazenar 15 – 30ºC 

Reações adversas: ganho de peso, náuseas, vômitos, hipertensão, sangramento vaginal, hiperglicemia, astenia, 

erupção, diarreia, flatulência, impotência, diminuição da libido, insônia, anemia, febre, dor 

Interações medicamentosas: dofetinibe, índio - 111, ulipristal 

 Monitorização: sinais de eventos tromboembólicos, PA, glicemia 

Observações: 

 - Risco potencial na gravidez (categoria D). 

1. Uptodate. Megestrol. Lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate. com por contents por 
megestrol - acetate - drug - information?search=MEGESTROL&source= 

panel_search_result&selectedTitle=1aproximadamente 

65&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F192316 maior que . Acesso em: 14 de dez de 2018. 

2. Dynamed. Megestrol: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // web.a.ebscohost.com por dynamed por 
detail?vid=10&sid=ab8f1024 - 99b4 - 4816 - aa1e - f199f2a3e225%40sdc - v - sess 

miligramasr04&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1keW5hbWVkLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#anchor=Contraindic

ations - Precautions - and - Adverse - Effects&AN=233038&db=dme maior que . Acesso em: 14 de dez de 2018. 

3. MEGESTAT®. Megestrol. Responsável técnico: Dra. Elizabeth M. Oliveira CRF - SP nº 12.529. Bristol - Myers Squibb 
Farmacêutica LTDA.  
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MELFALANO (ALKERAN®) (MAR) 
Princípio ativo: melfalano 

Classe terapêutica: antineoplásico, agente alquilante 

Apresentação: comprimido revertido contendo 2 miligramas 

Via de administração: oral 

Posologia:  

Pediátrica 

 - Condicionamento para transplante autólogo de células - tronco hematopoiéticas: 45 – 180 miligramas por m2 

por dia, variando frequência de dias,ciclos e combinações de quimioterapia. Verificar protocolo específico 

Adulto 

 - Mieloma múltiplo, condicionamento do mieloma múltiplo para o transplante de células estaminais 

hematopoiéticas autólogas, câncer de ovário, amiloidose, linfoma de Hodgkin, linfoma não - Hodgkin: 2 – 300 

miligramas, variando frequência de dias,ciclos e combinações de quimioterapia. Verificar protocolo específico 

Ajuste de dose:  

 - Ajuste renal: o ajuste é especifico para cada indicação, consultar protocolo específico 

 - Ajuste hepático: não há necessidade de ajuste 

Administração: administrar com o estômago vazio (1 hora antes ou 2 horas após refeição). Os comprimidos 

revestidos não devem ser partidos ou mastigados. Mantido este revestimento intacto não há risco na manipulação 

dos mesmos 

Estabilidade:armazenar 2 – 8ºC 

Reações adversas: mielossupressão, náusea, edema periférico, fadiga, tontura, hipocalemia, hipofosfatemia, 

diarreia, vômito, diminuição de apetite, constipação, mucosite, dor abdominal, disgeusia, estomatite, dispepsia, 

febre 

Interações medicamentosas: imuno BCG, deferiprona, dipirona, natalizumab, pimecrolimus, tacrolimus, 

vacinas vivas 

 Monitorização: hemograma, eletrólitos, função renal, função hepática, ácido úrico 

Observações: 

 - Risco potencial na gravidez (categoria D) 

1. Uptodate. Melfalano. Lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate. com por contents por 

melphalan - drug - information?search=melfalano&source=panel _search_result&selectedTitle=1aproximadamente 

113&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F50989311 maior que . Acesso em: 14 de dez de 2018. 
2. Dynamed. Melfalano: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // web.a.ebscohost.com por dynamed por 

detail?vid=17&sid=ab8f1024 - 99b4 - 4816 - aa1e - f199f2a3e225%40sdc - v - sess 

miligramasr04&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1keW5hbWVkLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=dme&AN=3564

16&anchor=id10000026 - afhs maior que . Acesso em: 14 de dez de 2018. 

3. ALKERAN®. Melfalano. Responsável técnico: Viviane L. Santiago Ferreira CRF - ES nº 5139. GlaxoSmithKline Manufacturing 
S.p.A.  
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MERCAPTOPURINA (PURINETHOL®) (MAR) 
Princípio ativo: mercaptopurina 

Classe terapêutica: antineoplásico, antimetabólito, imunossupressor, análogo da purina 

Apresentação: comprimido contendo 50 miligramas 

Via de administração: oral 

Posologia:  

Pediátrica 

 - Leucemia Linfoblástica Aguda, Leucemia promielocítica aguda, Hepatite auto - imune, Doença de Crohn, 

Linfoma linfoblástico, Colite ulcerativa: 50 miligramas ou 25 – 100 miligramas por m2 ou 1,5 – 1,75 miligramas 

por kg, variando frequência de dias,ciclos e combinações de quimioterapia. Verificar protocolo específico 

Adulto 

 - Leucemia linfoblástica aguda, leucemia promielocítica aguda, doença de crohn, linfoma linfoblástico, colite 

ulcerativa: 50 miligramas ou 25 – 75 miligramas por m2 ou 0,75 – 1,75 miligramas por kg, variando frequência 

de dias,ciclos e combinações de quimioterapia. Verificar protocolo específico 

Ajuste de dose:  

Administração: Administração do comprimido deve ser feita com o estômago vazio. Deve - se evitar a ingestão 

de alimentos e leite próximo ao horário da administração do medicamento (1 hora antes e 3 horas depois) 

Estabilidade:armazenar 15 – 30ºC 

Reações adversas: mielossupressão, hepatotoxicidade, náusea, vômito, anorexia 

Interações medicamentosas: azatioprina, imuno BCG, deferiprona, dipirona, febuxostate, natalizumab, 

pimecrolimus, tacrolimus 

 Monitorização: hemograma, função hepática, função renal 

Observações: 

 - Risco potencial na gravidez (categoria D) 

1. Uptodate. Mercaptopurina. Lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate. com por contents por 

mercaptopurine - drug - information?search=mercaptopurina&source= 

panel_search_result&selectedTitle=1aproximadamente 

121&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F193253 maior que . Acesso em: 14 de dez de 2018. 

2. Dynamed. Mercaptopurina: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // web.a.ebscohost.com por dynamed por 

detail?vid=19&sid=ab8f1024 - 99b4 - 4816 - aa1e - f199f2a3e225%40sdc - v - sess 

miligramasr04&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1keW5hbWVkLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=dme&AN=2332

30&anchor=id10000025 - afhs maior que Acesso em: 14 de dez de 2018. 

3. PURINETHOL®. Mercaptopurina. Responsável técnico: Dra. Viviane L. Santiago Ferreira CRF - ES – 5139. GlaxoSmithKline 
Brasil Ltda. 
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MESNA (MITEXAN®) (MAR) 
Princípio ativo: Mesna 

Classe terapêutica: antidoto, agente quimioprotetor 

Apresentação: solução injetável em ampola contendo 400 miligramas; comprimido revertido contendo 400 

miligramas 

Via de administração: ENDOVENOSO, oral 

Posologia:  

Pediátrica 

 - Prevenção da cistite hemorrágica induzida por oxazafosforinas: 1000 – 5000 miligramas por m2 por dia, 

variando frequência de dias,ciclos e combinações de quimioterapia. Verificar protocolo específico 

Adulto 

 - Prevenção da cistite hemorrágica induzida por oxazafosforinas: 600 – 5000 miligramas por m2 por dia, variando 

frequência de dias,ciclos e combinações de quimioterapia. Verificar protocolo específico 

Ajuste de dose: não há necessidade de ajuste renal e hepático 

Administração: 

 - Infusão ENDOVENOSO : bolus – 24 horas. 

 - Oral: deve - se administrar Mesna em quantidade suficiente para proteger o paciente dos efeitos urotóxicos das 

oxazafosforinas. A duração do tratamento com Mesna deve ser igual ao tratamento com oxazafosforinas mais o 

tempo levado para a concentração dos metabólitos da oxazafosforina cair a níveis não tóxicos (8 – 12 horasapós 

o final da terapia). Verificar protocolo específico 

Soluções e volumes compatíveis: 
Reconstituição: já vem reconstituído (C.: 100 miligramas por m2) 

Diluição: SF 0,9%, SG 5% ou RL (C.: 1 – 20 miligramas por m2). 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 

 Após diluição: 24 horas - 

Recomendações específicas para o preparo e armazenamento: 

 - Não misture com soluções que contenham outros medicamentos 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: anfotericina B 

Reações adversas: Dor de cabeça, reações no local da injeção, rubor, tonturas, náuseas, vômitos, sonolência, 

diarreia, anorexia, febre, faringite, hiperestesia, sintomas semelhantes a gripe, tosse, prisão de ventre, 

flatulência, rinite, dores nas costas, erupção cutânea, conjuntivite, artralgia, constipação, fadiga, leucopenia, 

trombocitopenia, anemia, astenia, dor abdominal, alopecia, dispneia, dor torácica, hipocalemia, sudorese, 

hematúria, edema periférico, ansiedade, edema facial, confusão, dispepsia, hipotensão, palidez, desidratação, 

taquicardia rubor 

Interações medicamentosas:não possui interações medicamentosas significantes 

 Monitorização: sumario de urina, estado de hidratação 

Observações:  

 - Risco potencial na gravidez (categoria B) 

1. Uptodate. Mesna. Lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate.com por contents por Mesna - 

drug - information?search=MESNA&source=panel_search_ result&selectedTitle=1aproximadamente 

58&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F51129322 maior que . Acesso em: 17 de dez de 2018. 

2. Dynamed. Mesna: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // web.a.ebscohost.com por dynamed por 

detail?vid=2&sid=53d45ae4 - 8beb - 4c5f - 9c26 - e6f85a1e0a5f%40 session 

miligramasr4008&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1keW5hbWVkLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=dme&AN=23
3486&anchor=id10000020 - afhs maior que Acesso em: 17 de dez de 2018. 

3. MITEXAN®. Mesna. Responsável técnico: Cintia Priscilla Guedes CRF - SP n° 62.366. Baxter Hospitalar Ltda. 
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METOTREXATO (FAULDMETRO®; TECNOMET®) (MAR) 
Princípio ativo: metotrexato 

Classe terapêutica: antineoplásico, antimetabolito (antifolato), anti - reumático, modificador da doença, 

imunossupressor 

Apresentação: solução injetável em frasco ampola contendo 50, 500, 1000 e 5000 miligramas; comprimido 

contendo 2,5 miligramas 

Via de administração: ENDOVENOSO, intramuscular, intratecal, oral 

Posologia:  

Pediátrica 

 - Artrite poliarticular juvenil idiopática, leucemia linfoblástica aguda, leucemia meníngea, osteossarcoma, doença 

de crohn, dermatomiosite, doença do enxerto: doses variam de 0,1 miligrama por kg – 1 miligrama por kg, 6 

miligramas – 15 miligramas ou 10 por miligramas por m2 – 14.000 miligramas por m2, variando também 

frequência de dias,ciclos e combinações de quimioterapia. Verificar protocolo específico 

Adulto 

 - Leucemia linfoblástica aguda, câncer de mama, coriocarcinoma, câncer de cabeça e pescoço, linfoma não 

hodgkin, micose fungóide, osteossarcoma, psoríase, artrite reumatoide, leucemia promielocítica aguda, câncer de 

bexiga, linfoma do sistema nervoso central, doença de crohn, dermatomiosite, doença do enxerto, esclerose 

múltipla, câncer meníngeo não leucêmico, sarcoma de tecido mole, lúpus eritematosos sistêmicos, uveite, arterite 

de takayasu: doses variam de 0,1 miligrama por kg – 1 miligrama por kg, 2,5 miligramas – 60 miligramas ou 10 

por miligramas por m2 – 14.000 miligramas por m2, variando também frequência de dias,ciclos e combinações de 

quimioterapia. Verificar protocolo específico 

Ajuste de dose:  

Administração:  

 - Infusão ENDOVENOSO : 15 minutos – 24 horas 

 - Intratecal: 15 – 30 segundos. Injetar soluções livre de conservantes 

 - Oral: administrar independente de alimentação 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: já vem reconstituído (C.:.: 25 miligramas por 

mililitro – os frascos de 50 e 500 miligramas; 100 miligramas 

por mililitro os frascos de 1000 e 5000 miligramas) 

Diluição: SF 0,9% ou Sg 5% 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: 48 horas - 

 Após diluição: 24 horas - 

Recomendações específicas para o preparo e armazenamento: 

 - Não misture com soluções que contenham outros medicamentos 

 - Preparar em cabine de segurança biológica. Descartar resíduos em lixo químico 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: clorpromazina, gemcitabina, idarubicina, ifosfamida, midazolam, nalbufina, 

prometazina, propofol 

Reações adversas: estomatite ulcerativa, leucopenia, náusea, vômito, diarreia, desconforto abdominal, mal - 

estar, fadiga excessiva, calafrios, febre, tontura, diminuição da resistência à infecção, elevação de transaminases 

Interações medicamentosas:acitretina, imuno BCG, deferiprona, dipirona, foscarnet, natalizumabe, óxido 
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nitroso, pimecrolimus, tacrolimus 

 Monitorização: hemograma, função renal, função hepática, níveis de metotrexato, pH urinário 

Observações:  

 - Risco potencial na gravidez (categoria X) 

1. Uptodate. Metotrexato. Lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate. com por contents por 

methotrexate - drug - information?search=metotrexato&source=panel_ search_result&selectedTitle=1aproximadamente 

148&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F194583 maior que . Acesso em: 17 de dez de 2018. 

2. Dynamed. Metotrexato: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // web.a.ebscohost.com por dynamed por 

detail?vid=6&sid=53d45ae4 - 8beb - 4c5f - 9c26 - e6f85a1e0a5f%40session 

miligramasr4008&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1keW5hbWVkLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#anchor=warn - 

spec - pop - 1 - afhs&AN=907851&db=dme maior que Acesso em: 17 de dez de 2018. 

3. FAULDMETRO®. Metotrexato. Responsável técnico:Cintia Delphino de Andrade – CRF - SP nº: 25.125. Libbs Farmacêutica 

Ltda. 

4. TECNOMET. Metotrexato. Responsável técnico:Alexandre Endringer Ribeiro CRF - SP n° 43.987. Zodiac Produtos 
Farmacêuticos S.A. 
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MITOTANO (lISODREN®) (MAR) 
Princípio ativo: mitotano 

Classe terapêutica: antineoplásico 

Apresentação: comprimido contendo 500 miligramas 

Via de administração: oral. 

Posologia:  

Pediátrica 

 - Carcinoma Adrenocortical: 0,5 a 1 grama por dia divididas em 3 a 4 doses, depois aumentar progressivamente 

para atingir uma concentração sanguínea de 14 a 20 microgramas por mililitro ou conforme tolerado 

Adulto 

 - Carcinoma Adrenocortical: 2 a 6g por dia divididas em 3 a 4 doses, depois aumentar progressivamente para 

atingir uma concentração sanguínea de 14 a 20 microgramas por mililitro ou conforme tolerado 

 - Síndrome de Cushing: 500 miligramas por 3xdia, pode aumentar a dose durante entre a 4 – 6 semanas até um 

máximo de 4.000 - 8.000 miligramas por dia dividida em 3 doses 

Ajuste de dose: não há necessidade de ajuste renal e hepático. 

Administração: Administrar a dose dividida em 3 ou 4 vezes por dia. Os comprimidos revestidos não devem ser 

partidos ou mastigados. Mantido este revestimento intacto não há risco na manipulação dos mesmos 

Estabilidade: armazenar 15 – 30ºC 

Reações adversas: anorexia, náusea, vômito, diarreia, letargia, sonolência, erupção cutânea, tontura, vertigem, 

depressão 

Interações medicamentosas:abemaciclibe, apixabano, apremilaste, aprepitanto, asunaprevir, axitinibe, 

bedaquilina, boceprevir, bortezomibe, bosutinibe, brigatinibe, cariprazina, ceritinibe, clozapina, cobimetinibe, 

copanlisibe, crizotinibe, daclatasvir, dasabuvir, deflazacort, delamanide, dienogest, doravirina, dronedarona, 

duvelisibe, elbasvir, eliglustat, encorafenibe, etravirina, flibanserina, fosaprepitanto, fosnetupitanto, 

fostamatinibe, gemigliptina, glasdegibe, grazoprevir, ibrutinibe, idelalisibe, irinotecano, sulfato de 

isavuconazonium, itraconazol, ivabridina, ivacaftor, ivosidenib, ixazomibe, lapatinibe, lorlatinibe, lumefantrina, 

lurasidona, macimorfina, macitentano, midostaurina, mifepristone, naldemedina, naloxegol, neratinibe, 

netupitanto, nifedipina, nilotinibe, nimodipina, nisoldipina, olaparibe, palbociclibe, panobinostato, pazopanibe, 

piperaquina, ponatinibe, praziquantel, ranolazina, regorafenibe, ribociclibe, rivaroxabana, roflumilaste, 

romidepsin, simeprevir, sonidegibe, sorafenibe, suvorexante, tasimelteon, telaprevir, ticagrelor, tofacitinibe, 

tolvaptano, toremifeno, trabectedina, ulipristal, valbenazina, vandetanibe, velpatasvir, venetoclax, vincristina, 

vinflunina, vorapaxar, voxilaprevir 

 Monitorização: níveis terapêuticos de mitotano, função adrenal 

Observações: 

 - Risco potencial na gravidez (categoria C) 

1. Uptodate. Mitotano. Lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate. com por contents por mitotane 

- drug - information?search=Mitotano&source=panel_ search_result&selectedTitle=1aproximadamente 

33&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F51130128 maior que . Acesso em: 17 de dez de 2018. 

2. Dynamed. Mitotano: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // web.a.ebscohost.com por dynamed por 

detail?vid=6&sid=effb8bfa - cff7 - 4ecd - a6df - ac33b1112f7e%40sdc - v - sess 

miligramasr02&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1keW5hbWVkLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=dme&AN=2331

60&anchor=id10000022 - afhs maior que Acesso em: 17 de dez de 2018. 

3. LISODREN®. Mitotano. Responsável técnico: Dra. Elizabeth M. Oliveira CRF - SP nº 12.529. Bristol - Myers Squibb 

Farmacêutica LTDA. 
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MITOXANTRONA (EVOMIXAN®) (MAR) 
Princípio ativo: mitoxantrona 

Classe terapêutica: antineoplásico, antracenodiona, inibidor da topoisomerase II 

Apresentação: solução injetável em frasco ampola contendo 20 miligramas 

Via de administração: ENDOVENOSO 

Posologia:  

Pediátrica 

 - Leucemias não linfocíticas agudas: 10 miligramas por m2 por dia por 5 dias 

Adulto 

 - Leucemias não linfocíticas agudas, esclerose múltipla, câncer de próstata: 12 – 14 miligramas por m2, variando 

também frequência de dias,ciclos e combinações de quimioterapia. Verificar protocolo específico 

Ajuste de dose:  

 - Ajuste renal: não há necessidade de ajuste 

 - Ajuste hepático: insuficiência hepática grave, uso contraindicado 

 Tempo de administração: 15 – 120 minutos. Medicamento com potencial vesicante 

Soluções e volumes compatíveis: 
Reconstituição: já vem reconstituído (C.: 2 miligramas por mililitro) 

Diluição: SF0,9% ou SG5% 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: 48 horas 48 horas 

 Após diluição: - - 

Recomendações específicas para o preparo e armazenamento: 

 - Não misture com soluções que contenham outros medicamentos 

 - Preparar em cabine de segurança biológica. Descartar resíduos em lixo químico 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: anfotericina B, aztreonam, cefepima, doxorrubicina lipossómica, lansoprazol, 

paclitaxel, pemetrexede, piperacilina por tazobactam, propofol 

Reações adversas: náusea, diarreia, anorexia, alopecia, distúrbios menstruais, amenorréia, mielossupressão, 

infecção, febre, estomatite, astenia, fadiga, edema, dispneia 

Interações medicamentosas: imuno BCG, deferiprona, dipirona, natalizumab, pimecrolimus, tacrolimus, 

vacinas vivas 

 Monitorização: hemograma, ácido úrico, função hepática, função cardíaca 

Observações:  

 - Risco potencial na gravidez (categoria D) 

1. Uptodate. Mitoxantrona. Lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate. com por contents por 

mitoxantrone - drug - information?search=mitoxantrona&source=panel_ search_result&selectedTitle=1aproximadamente 

80&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F50990563 maior que . Acesso em: 17 de dez de 2018. 

2. Dynamed. Mitoxantrona: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // web.a.ebscohost.com por dynamed por 

detail?vid=2&sid=a41a3ca4 - 02cf - 412a - b8a8 - 56275a6b5fb6%40sdc - v - sess 
miligramasr05&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1keW5hbWVkLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=dme&AN=2335

11&anchor=cauts - hepatic - imp - afhs maior que Acesso em: 17 de dez de 2018. 

3. EVOMIXAN®. Mitoxantrona. Responsável técnico: Victor Luiz Kari Quental - CRF - SP n° 26.638. Farmarin Indústria e 
Comércio Ltda. 
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NILOTINIBE(TASIGNA®) (MAR) 
Princípio ativo: nilotinibe 

Classe terapêutica: antineoplásico, inibidor da tirosina quinase BCR - ABL 

Apresentação: cápsula contendo 150 e 200 miligramas 

Via de administração: 

Posologia:  

Pediátrica 

 - Leucemia mielóide crônica (cromossomo filadelfia positivo – Ph mais ): 230 miligramas por m2 por 2xdia (dose 

máxima: 400 miligramas por 2xdia), continuar terapia enquanto houver beneficio clinico ou até que ocorra 

toxicidade inaceitável 

Adulto 

 - Leucemia linfoblástica aguda (cromossomo filadelfia positivo – Ph mais ), leucemia mielóide crônica 

(cromossomo filadelfia positivo – Ph mais ), tumor estromal gastrointestinal: 300 – 400 miligramas por 2xdia. 

Verificar protocolo específico 

Ajuste de dose: 

 - Ajuste renal: não há necessidade de ajuste 

 - Ajuste hepático:  

LMC recém - diagnosticada: insuficiência hepática leve, moderada ou grave reduzir dose para 200 

miligramas por 2 vezes ao dia, pode aumentar para 300 miligramas por 2 vezes ao dia conforme 

tolerabilidade do paciente. 

LMC resistente ou intolerante: insuficiência hepática leve a moderada reduzir dose para 300 miligramas 

por 2 vezes ao dia, pode aumentar para 300 miligramas por 2 vezes ao dia conforme tolerabilidade do 

paciente; insuficiência hepática grave reduzir dose para 200 miligramas por 2 vezes ao dia, pode 

aumentar para 300 miligramas por 2 vezes ao dia conforme tolerabilidade do paciente 

Administração: administração da cápsula deve ser feita com o estômago vazio (1 hora antes ou 2 horas após as 

refeições). Para pacientes incapazes de engolir, o conteúdo da cápsula deve ser disperso em 5 mililitros de suco 

de maçã (nenhuma outra fruta deve ser utilizada) e ingerido imediatamente 

Estabilidade: armazenar 15 – 30ºC 

Reações adversas: erupção cutânea, prurido, dor de cabeça, náusea, fadiga, mialgia, nasofaringite, constipação, 

diarreia, dor abdominal, vômito, artralgia, pirexia, infecção do trato respiratório superior, dor nas costas, tosse, 

astenia, trombocitopenia, neutropenia, anemia 

Interações medicamentosas: aprepitanto, asunaprevir, imuno BCG, bosutinibe, budesonida, cobimetinibe, 

conivaptano, deferiprona, dipirona, domperidona, flibanserina, ácido fusídico, idelalisibe, irinotecano, ivabradina, 

ivosidenibe, naloxegol, natalizumabe, neratinibe, pimecrolimus, pimozida, simeprevir, erva de são joão, 

tacrolimus, ulipristal, vacinas vivas, toranja 

 Monitorização: hemograma, eletrólitos, perfil lipídico, glicemia, função hepática, ácido úrico, função cardíaca 

Observações: 

 - Risco potencial na gravidez (categoria D) 

1. Uptodate. Nilotinibe. Lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate. com por contents por nilotinib 

- drug - information?search=NILOTINIBE&source=panel_ search_result&selectedTitle=1aproximadamente 

34&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F50990933 maior que . Acesso em: 17 de dez de 2018. 
2. Dynamed. Nilotinibe: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // web.a.ebscohost.com por dynamed por 

detail?vid=6&sid=a41a3ca4 - 02cf - 412a - b8a8 - 56275a6b5fb6%40sdc - v - sess 

miligramasr05&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1keW5hbWVkLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#anchor=dosage - 

hep - imp - afhs&AN=556497&db=dme maior que Acesso em: 17 de dez de 2018. 

3. TASIGNA®. Nilotinibe. Responsável técnico: Flavia Regina Pegorer – CRF - SP 18.150. Novartis Biociências S.A. 
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NIVOLUMABE (OPDIVO®) (MAR) 
Princípio ativo: nivolumabe 

Classe terapêutica: antineoplásico, anticorpo monoclonal anti - PD1 

Apresentação: solução injetável em frasco ampola contedo 40 e 100 miligramas 

Via de administração: ENDOVENOSO 

Posologia:  

Pediatria  

 - Câncer colorretal metastático: crianças ≥12 anos agente único dose de 240 miligramas por dia a cada 14 dias 

ou terapia combinada 3 miligramas por kg por dia a cada 21 dias, por 4 ciclos seguido de 240 miligramas por dia 

a cada 14 dias até progressão ou toxicidade inaceitável 

Adulto 

 - Câncer colorretal metastático, câncer de cabeça e pescoço, carcinoma hepatocelular, linfoma de Hodgkin, 

melanoma, câncer de pulmão de células não pequenas, câncer de células renais avançado, câncer de pulmão de 

pequenas células metastático, carcinoma urotelial: 1 – 3 miligramas por kg, variando também frequência de 

dias,ciclos e combinações de quimioterapia. Verificar protocolo específico 

Ajuste de dose:  

 - Ajuste renal: Creatinina maior que 1,5 a 6x limite superior normal, suspender o tratamento até retornar os 

valores basais; Creatinina maior que 6x limite superior normal, suspender o tratamento permanentemente. 

 - Ajuste hepático: TGO por TGP maior que 3 a 5x limite superior normal ou bilirrubina maior que 1,5 a 3x limite 

superior normal, suspender o tratamento até retornar os valores basais; TGO por TGP maior que 5x limite 

superior normal ou bilirrubina maior que 3x limite superior normal, suspender tratamento permanentemente  

 Tempo de administração: 60 minutos. 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: já vem reconstituído (C.: 10 miligramas por mililitro) 

Diluição: SF0,9% ou SG5% 100 mililitros (C.: 1 – 10 miligramas por 

mililitro) 

Estabilidade: 

 
Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após 

reconstituição: 
- 24 horas 

 Após diluição: 4 horas 24 horas 

Recomendações específicas para o preparo e armazenamento: 

 - Não misture com soluções que contenham outros medicamentos 

 - Preparar em cabine de segurança biológica. Descartar resíduos em lixo químico 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: não foram encontradas incompatibilidades 

Reações adversas: elevações de transaminases, elevação de fosfatase alcalina, hiponatremia, erução cutânea, 

prurido, tosse, hipercalemia, infecção respiratória superior, edema periférico, fadiga, linfopenia, hipomagnesia, 

dor musculoesquelética, apetite diminuído, náusea, anemia, constipação, hipercalcemia, hipocalemia, astenia, 

vômito, diarreia, pirexia, dor abdominal, trombocitopenia, artralgia, dor torácica, perde de peso, pneumonia, 

cefaleia 

Interações medicamentosas: belimumabe 

 Monitorização: função hepática, função renaç, hemograma, glicemia, função tireoidiana, reações de 

hipersensibilidade 

Observações:  

 - Risco potencial na gravidez (categoria C) 

1. Uptodate. Nivolumabe. Lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate. com por contents por 

nivolumab - drug - information?search=nivolumab&source=panel_search_ result&selectedTitle=1aproximadamente 
93&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F50991167 maior que . Acesso em: 17 de dez de 2018. 

2. Dynamed. Nivolumabe: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // web.a.ebscohost.com por dynamed por 

detail?vid=10&sid=a41a3ca4 - 02cf - 412a - b8a8 - 56275a6b5fb6%40sdc - v - sess 

miligramasr05&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1keW5hbWVkLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#anchor=warn - 

spec - pop - 1 - afhs&AN=908363&db=dme maior que Acesso em: 17 de dez de 2018. 

3. OPDIVO®. Nivolumabe. Responsável técnico: Dra. Elizabeth M. Oliveira CRF - SP nº 12.529. Bristol - Myers Squibb 

Farmacêutica LTDA. 
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OBINUTUZUMABE (GAZYVA®) (MAR) 
Princípio ativo: obinutuzumabe 

Classe terapêutica: antineoplásico, anticorpo monoclonal, anti - CD20 

Apresentação: solução injetável em frasco ampola contento 1000 miligramas 

Via de administração: ENDOVENOSO 

Posologia:  

Adulto 

 - Leucemia linfocítica crônica, Linfoma folicular: 1000 miligramas por dia, variando também frequência de 

dias,ciclos e combinações de quimioterapia. Verificar protocolo específico 

Ajuste de dose: não necessidade de ajuste renal e hepático 

 Tempo de administração: primeira infusão em 4 horas. Infusões posteriores, iniciar em 50 miligramas por hora 

(12,5 mililitros por hora) e aumentar em 50 miligramas (12,55 mililitros) a cada 30 minutos, até o máximo de 

400 miligramas por hora (100 mililitros por hora) 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: já vem reconstituído (C.: 25 miligramas por mililitro) 

Diluição: SF0,9% 100 – 250 mililitros (C.: 0,4 – 20 miligramas por 

mililitro) 

Estabilidade: 

 
Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após 

reconstituição: 
- - 

 Após diluição: - 24 horas 

Recomendações específicas para o preparo e armazenamento: 

 - Não misture com soluções que contenham outros medicamentos 

 - Preparar em cabine de segurança biológica. Descartar resíduos em lixo químico 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: dextrose 

Reações adversas: reação infusional, pirexia, tosse, distúrbios musculoesqueléticos, neutropenia, linfopenia, 

leucopenia, trombocitopenia, hipocalcemia, hipercalemia, hiponatremia, elevação de transaminases, 

hipoalbuminemia, elevação de fosfatase alcalina, hipocalemia 

Interações medicamentosas:imuno BCG, belimumabe, bromperidol, deferiprona, dipirona, natalizumabe, 

pimecrolimus, tacrolimus, vacina vivas 

 Monitorização: hemograma, função hepática, função renal, eletrólitos, sinais e sintomas de reação infusional 

Observações:  

 - Risco potencial na gravidez (categoria C) 

1. Uptodate. Obinutumumabe. Lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate .com por contents por 
obinutuzumab - drug - information?search=obinutuzumab&source=panel_search_result&selectedTitle=1aproximadamente 

30&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F50990567 maior que . Acesso em: 17 de dez de 2018. 

2. Dynamed. Obinutumumabe: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // web.a.ebscohost. com por dynamed por 

detail?vid=12&sid=a41a3ca4 - 02cf - 412a - b8a8 - 56275a6b5fb6%40sdc - vsess 

miligramasr05&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1keW5hbWVkLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#anchor=warn - 

spec - pop - 1 - afhs&AN=906022&db=dme maior que Acesso em: 17 de dez de 2018. 

3. GAZYVA®. Obinutumumabe. Responsável técnico: Tatiana Tsiomis Díaz – CRF - RJ nº 6942. Roche Químicos e 

Farmacêuticos S.A. 
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OCTREOTIDA (SANDOSTATIN®;SANDOSTATIN LAR®) (MAR) 
Princípio ativo: octreotida 

Classe terapêutica: análogo a somatostatina, inibidor da liberação do hormônio do crescimento 

Apresentação: solução injetável em ampola contendo 0,05, 0,1 ou 0,5 miligramas; pó para solução injetável em 

frasco ampola contendo 10, 20 ou 30 miligramas 

Via de administração: ENDOVENOSO, SUBCUTÂNEO , intramuscular 

Posologia:  

Pediátrica 

 - Hiperinsulinismo congênito, diarreia secretora: 1 – 10 microgramas por kg por dia, variando frequência,ciclos. 

Verificar protocolo específico 

Adulto 

 - Acromegalia, tumores carcinoides, tumores do peptídeo intestinal vasoativo, crise carcinoide, crise carcinoide, 

sangramento de varizes esofágicas, sangramento de varizes esofágicas, síndrome hepatorrenal, obstrução 

intestinal maligna, hipoglicemia induzida por sulfonilureia, tumor maligno do timo, síndrome de Zollinger - Ellison: 

50 microgramas – 60 miligramas, variando via de administração, frequência de dias,ciclos. Verificar protocolo 

específico 

Ajuste de dose:  

 - Ajuste renal: pacientes que fazem uso de Octreotida INTRAMUSCULAR e possuem insuficiência renal grave 10 

miligramas a cada 4 semanas 

 - Ajuste hepático: pacientes que fazem uso de Octreotida INTRAMUSCULAR e possuem insuficiência hepática 

grave 10 miligramas a cada 4 semanas 

Administração:  

 - ENDOVENOSO: bolus 

 - SUBCUTÂNEO : rotacionar o local da injeção. Deixar em temperatura ambiente antes da injeção 

 - Intramuscular: administração intragluteal (evitar a administração do deltóide). Rotacionar o local da injeção 

Soluções e volumes compatíveis: Reconstituição: diluente próprio 2,5 mililitros 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: Uso imediato Uso imediato 

Recomendações específicas para o preparo e armazenamento: 

 - Não misture com soluções que contenham outros medicamentos 

Reações adversas: Diarreia, dor, desconforto abdominal, flatulência, fezes gordurosas, náuseas, vômitos, 

anomalias na vesícula biliar e vias biliares (colelitíase, lodo), bradicardia sinusal, anormalidades de condução, 

arritmias e dor ou ardor na injeção local 

Interações medicamentosas: não possui interações medicamentosas significantes 

 Monitorização: hormônio do crescimento (GH), função tireoidiana, vitamina B12, glicemia, função cardíaca 

Observações: 

 - Risco potencial na gravidez (categoria B) 

1. Uptodate. Octreotida. Lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate. com por contents por 

octreotide - drug - information?search=octreotide&source=panel_search_ result&selectedTitle=1aproximadamente 

148&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F50991405 maior que . Acesso em: 18 de dez de 2018. 

2. Dynamed. Octreotida: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // web.b.ebscohost.com por dynamed por 

detail?vid=2&sid=89026906 - 9427 - 49d4 - bfb8 - df508aa7a974%40pdc - v - sess 

miligramasr06&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1keW5hbWVkLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=dme&AN=2334
49&anchor=DosageAdmin maior que Acesso em: 18 de dez de 2018. 

3. SANDOSTATIN®. Octreotida. Responsável técnico: Flavia Regina Pegorer – CRF - SP 18.150. Novartis Biociências S.A. 

4. SANDOSTATIN LAR®. Octreotida. Responsável técnico: Flavia Regina Pegorer – CRF - SP 18.150. Novartis Biociências S.A. 
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OLARATUMABE (LARTRUVO®) (MAR) 
Princípio ativo: olaratumabe 

Classe terapêutica: antineoplásico, anticorpo monoclonal, antagonista do receptor alfa do fator de crescimento 

derivado de plaquetas (PDGFR - α) 

Apresentação: solução injetável em frasco ampola contendo 190 e 500 miligramas 

Via de administração: ENDOVENOSO 

Posologia:  

Adulto 

 - Sarcoma dos tecidos moles: 15 miligramas por kg D1 e D8 a cada 3 semanas (em combinação com 

doxorrubicina) por 8 ciclos, posteriormente, continuar com olaratumabe (como agente único) 

Ajuste de dose: não há necessidade de ajuste renal e hepático 

 Tempo de administração: 60 minutos 

Soluções e volumes compatíveis: 
Reconstituição: já vem reconstituído (C.: 10 miligramas por mililitro) 

Diluição: SF0,9% 250 mililitros 

Estabilidade: 

 
Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após 

reconstituição: 
- - 

 Após diluição: - 24 horas 

Recomendações específicas para o preparo e armazenamento: 

 - Não misture com soluções que contenham outros medicamentos 

 - Preparar em cabine de segurança biológica. Descartar resíduos em lixo químico 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: dextrose, ringer com lactato 

Reações adversas: náusea, fadiga, dor musculoesquelética, mucosite, alopecia, vômitos, diarreia, diminuição do 

apetite, dor abdominal, neuropatia, cefaleia, linfopenia, neutropenia, trombocitopenia, hiperglicemia, TTPa 

elevado, hipocalemia, hipofosfatemia, reação infusional 

Interações medicamentosas:imuno BCG, deferiprona, dipirona 

 Monitorização: hemograma, reação infusional 

Observações:  

 - Risco potencial na gravidez (categoria C) 

1. Uptodate. Olaratumabe. Lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate.com por contents por olaratumab - drug - 
information?search=olaratumab&source=panel_ search_result&selectedTitle=1aproximadamente 

9&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F50991748 maior que . Acesso em: 18 de dez de 2018. 

2. Dynamed. Olaratumabe: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // web.a.ebscohost.com por dynamed por 

detail?vid=2&sid=dcb383da - a4b7 - 40a0 - 8fc3 - 279e947a961a%40sdc - v - sess 

miligramasr04&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1keW5hbWVkLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=dme&AN=913938&anchor=S

PLSect - 8%5C.1 - afhs maior que Acesso em: 18 de dez de 2018. 

3. LARTRUVO®. Olaratumabe. Responsável técnico: Márcia A. Preda. CRF - SP nº 19189. Eli lilly do brasil LTDA.  
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OXALIPLATINA (ELOXATIN®) (MAR) 
Princípio ativo: oxaliplatina 

Classe terapêutica: antineoplásico, agente alquilante, análogo a platina 

Apresentação: solução injetável em frasco ampola contendo 50 e 100 miligramas; pó liofilizado para solução 

injetável em frasco ampola contendo 50 e 100 miligramas 

Via de administração:  

Posologia:  

Pediátrica 

 - Tumores sólidos refratário ou recidivado, neuroblastoma refratário ou recidivado:85 – 130 miligramas por m2, 

variando frequência de dias,ciclos e combinações de quimioterapia. Verificar protocolo específico 

Adulto 

 - Adenocarcinoma biliar avançado, leucemia linfocítica crônica, câncer colorretal, câncer de cólon estágio III, 

câncer de esôfago, tumores neuroendócrinos, linfoma não - Hodgkin, câncer de ovário avançado, câncer de 

pâncreas avançado, câncer testicular refratário, câncer primário desconhecido: 25 – 130 miligramas por m2, 

variando frequência de dias,ciclos e combinações de quimioterapia. Verificar protocolo específico 

Ajuste de dose:  

 - Ajuste renal: ClCr menor que 30 mililitros por minuto, reduzir dose de 85 miligramas por m2 para 65 

miligramas por m2 

 - Ajuste hepático: não há necessidade de ajuste 

 - Ajuste por toxicidade: reduzir dose de 65 – 75 miligramas por m2. Verificar protocolo específico 

 Tempo de administração: 2 – 6 horas. Medicamento com potencial vesicante 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: água para injeção ou SG5% (C.: 5 miligramas por 

mililitro) 

Diluição: SG 5% 250 – 500 mililitros (C.: maior que 2 miligramas por 

mililitro) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - 48 horas* 

 Após diluição: 24 horas 48 horas 

 Obs: *somente oxaliplatina genérica (eurofarma) 

Recomendações específicas para o preparo e armazenamento: 

 - Não misture com soluções que contenham outros medicamentos 

 - Preparar em cabine de segurança biológica. Descartar resíduos em lixo químico 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: diazepam, soluções básicas de fluorouracila 

Reações adversas: Neuropatias sensitivas periféricas, fadiga, neutropenia, trombocitopenia, anemia, náusea, 

vômito, diarreia, mucosite, aumento das concentrações de TGO por TGP e fosfatase alcalina 

Interações medicamentosas:imuno BCG, deferiprona, dipirona, natalizumabe, pimecrolimus, tacrolimus, 

vacinas vivas 

 Monitorização: hemograma, função hepática, função renal, eletrólitos, avaliação neurológica 

Observações:  

 - Risco potencial na gravidez (categoria D) 

1. Uptodate. Oxaliplatina. Lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate.com por contents por oxaliplatin - drug - 

information?search=oxaliplatin&source=panel_search_result&selectedTitle =1aproximadamente 

145&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F51151043 maior que . Acesso em: 18 de dez de 2018. 

2. Dynamed. Oxaliplatina: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // web.a.ebscohost.com por dynamed por 
detail?vid=6&sid=dcb383da - a4b7 - 40a0 - 8fc3 - 279e947a961a%40sdc vsess 

miligramasr04&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1keW5hbWVkLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=dme&AN=232887&anchor=

id10000032 - afhs maior que Acesso em: 18 de dez de 2018. 

3. ELOXATIN®. Oxaliplatina. Responsável técnico: Silvia Regina Brollo CRF - SP n° 9.815. Sanofi - Aventis Farmacêutica Ltda. 
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PACLITAXEL (TAXOL®) (MAR) 
Princípio ativo: paclitaxel 

Classe terapêutica: antineoplásico, antimicrotubular, derivado do taxano 

Apresentação: solução injetável em frasco ampola contendo 30, 100, 150 e 300 miligramas 

Via de administração: ENDOVENOSO 

Posologia:  

Adulto 

 - Câncer da mama, câncer de pulmão células não pequenas, câncer de ovário, sarcoma de kaposi, câncer de 

bexiga, câncer do colo do útero, câncer de esôfago, câncer de estômago, câncer de cabeça e pescoço, câncer de 

pênis, câncer de pulmão pequenas células, sarcoma dos tecidos moles, tumores de células germinativas 

testiculares, timoma, adenocarcinoma primário desconhecido: 50 – 250 miligramas por m2, variando frequência 

de dias,ciclos e combinações de quimioterapia. Verificar protocolo específico 

Ajuste de dose:  

 - Ajuste renal: não há necessidade de ajuste 

 - Ajuste hepático:  

Transaminases menor que 10 vezes ao limite superior normal e bilirrubina 1,26 a 2 vezes ao limite superior 

normal: 135 miligramas por m2 

Transaminases menor que 10 vezes ao limite superior normal e bilirrubina 2,01 a 5 vezes ao limite superior 

normal: 90 miligramas por m2 

Transaminases ≥10 vezes ao limite superior normal ou bilirrubina maior que 5 vezes ao limite superior normal: 

evitar o uso 

 Tempo de administração: 1 – 3 horas. Medicamento com potencial irritante 

Soluções e volumes compatíveis: 
Reconstituição: já vem reconstituído (C.: 6 miligramas por mililitro) 

Diluição: SF0,9% ou SG5% (C.: 0,3 – 1,2 miligramas por mililitro) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - 48 horas 

 Após diluição: 27 horas - 

Recomendações específicas para o preparo e armazenamento: 

 - Não misture com soluções que contenham outros medicamentos 

 - Preparar em cabine de segurança biológica. Descartar resíduos em lixo químico 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: anfotericina B, clorpromazina, doxorrubicina lipossomal, hidroxizina, succinato 

de metilprednisolona, mitoxantrona 

Reações adversas: Alopecia, mielossupressão, neuropatia periférica, mialgia, artralgia, náuseas, vômitos, 

diarreia, mucosite, infecção, reação de hipersensibilidade, ECG anormal, concentrações elevadas de fosfatase 

alcalina 

Interações medicamentosas:atazanavir, imuno BCG, bromperidol, conivaptano, deferiprona, dipirona, ácido 

fusídico, idelalisib, natalizumabe, pimecrolimus, sorafenibe, tacrolimus, vacinas vivas 

 Monitorização: hemograma, função hepática, função renal, sinais e sintomas de reação infusional 

Observações:  

 - Risco potencial na gravidez (categoria D) 

1. Uptodate. Paclitaxel. Lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate.com por contents por paclitaxel - 

conventional - drug - information?search=paclitaxel&source=panel_search_result& selectedTitle=1aproximadamente 

147&usage_type=panel&display_rank=1#F50991022 maior que . Acesso em: 18 de dez de 2018. 

2. Dynamed. Paclitaxel: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // web.b.ebscohost.com por dynamed por 

detail?vid=2&sid=916b839b - 98cd - 4a40 - b12d - 2e40df02f2c6%40session 
miligramasr103&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1keW5hbWVkLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=dme&AN=233567&anch

or=warn - spec - pop - 1 - afhs maior que Acesso em: 18 de dez de 2018. 

3. TAXOL®. Paclitaxel. Responsável técnico: Dra. Elizabeth M. Oliveira CRF - SP nº 12.529. Bristol - Myers Squibb Farmacêutica 

LTDA. 
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PAMIDRONATO (FAULDPAMI®) (MAR) 
Princípio ativo: pamidronato 

Classe terapêutica: derivados de bifosfonatos 

Apresentação: solução injetável em frasco ampola contendo 90 miligramas; pó liofilizado para solução injetável 

em frasco ampola contendo 30, 60 e 90 miligramas (genérico) 

Via de administração: ENDOVENOSO 

Posologia:  

Adulto 

 - Hipercalcemia de malignidade, mieloma múltiplo, câncer de mama, doença de paget, hiperparatireoidismo, 

prevenção da osteoporose induzida por privação androgênica: 15 – 90 miligramas por dia, variando frequência de 

dias,ciclos. Verificar protocolo específico 

Ajuste de dose:  

 - Ajuste renal: interromper tratamento até valores de creatinina voltarem ao normal. Retomar o tratamento com 

dose anterior 

 - Ajuste hepático: não há necessidade de ajuste 

 Tempo de administração: 2 – 24 horas 

Soluções e volumes compatíveis: 
Reconstituição: água para injeção 10 mililitros 

Diluição: SF0,9% ou SG5% 250 – 1000 mililitros 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - 24 horas. 

 Após diluição: 24 horas - 

Recomendações específicas para o preparo e armazenamento: 

 - Não misture com soluções que contenham outros medicamentos 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: ringer com lactato 

Reações adversas: eritema, edema, endurecimento, dor à palpação, tromboflebite, febre transitória de baixo 

grau, hipocalemia, hipofosfatemia, artrose, dor óssea, hipertensão, dor de cabeça, dor esquelética, náusea, 

anemia, fadiga, vômito, constipação, dispneia, diarreia, dor de cabeça, anorexia, mialgia, tosse, dispepsia, dor 

abdominal 

Interações medicamentosas:não possui interações medicamentosas significantes 

 Monitorização: função renal, eletrólitos, hemograma, albumina, densitometria óssea 

Observações:  

 - Risco potencial na gravidez (categoria D) 

1. Uptodate. Pamidronato. Lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate.com por contents por pamidronate - 
drug - information?search=pamidronato&source=panel_search_result &selectedTitle=1aproximadamente 

73&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F50991645 maior que . Acesso em: 18 de dez de 2018. 

2. Dynamed. Pamidronato: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // web.b.ebscohost.com por dynamed por 

detail?vid=6&sid=916b839b - 98cd - 4a40 - b12d - 2e40df02f2c6%40session miligramasr 

103&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1keW5hbWVkLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#anchor=AdverseEffects&AN=233418&db

=dme maior que Acesso em: 18 de dez de 2018. 

3. FAULDPAMI®. Pamidronato. Responsável técnico: Cintia Delphino de Andrade – CRF - SP nº: 25.125. Libbs farmacêutica 

LTDA. 
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PANITUMUMABE (VECTIBIX®) (MAR) 
Princípio ativo: panitumumabe 

Classe terapêutica: antineoplásico, inibidor do receptor do fator de crescimento epidérmico (EGFR), anticorpo 

monoclonal 

Apresentação: solução injetável em frasco ampola contendo 100 miligramas 

Via de administração: ENDOVENOSO 

Posologia:  

Adulto 

 - Câncer colorretal metastático, RAS de tipo selvagem: 6 miligramas por kg por dia a cada 14 dias, agente único 

ou em combinação. Verificar prototocolo específico 

Ajuste de dose: não há necessidade de ajuste renal e hepático 

 Tempo de administração: 30 – 90 minutos 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: já vem reconstituído (C.: 20 miligramas por mililitro) 

Diluição: SF0,9% 100 – 150 mililitros (C.: menor que 10 miligramas 

por mililitro) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 

 Após diluição: - 24 horas 

Recomendações específicas para o preparo e armazenamento: 

 - Não misture com soluções que contenham outros medicamentos 

 - Preparar em cabine de segurança biológica. Descartar resíduos em lixo químico 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: não foram encontradas incompatibilidades 

Reações adversas: eritema, acne, prurido, esfoliação da pele, erupção cutânea, fissuras da pele, pele seca, 

hipomagnesemia, paroníquia, fadiga, dor abdominal, náusea, obstipação, diarreia, estomatite, mucosite oral, 

desidratação, edema periférico, tosse, conjuntivite, aumento do lacrimejo, hiperemia ocular, irritação ocular ou da 

pálpebra 

Interações medicamentosas:ácido aminolevulínico 

 Monitorização: eletrólitos, sinais e sintomas de reação infusional 

Observações:  

 - Risco potencial na gravidez (categoria C) 

1. Uptodate. Panitumumabe. Lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate.com por contents por panitumumab - 
drug - information?search=panitumumabe&source=panel_search_ result &selectedTitle=1aproximadamente 

36&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F50991978 maior que . Acesso em: 18 de dez de 2018. 

2. Dynamed. Panitumumabe: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // web.b.ebscohost.com por dynamed por 

detail?vid=10&sid=916b839b - 98cd - 4a40 - b12d - 2e40df02f2c6%40session 

miligramasr103&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1keW5hbWVkLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=dme&AN=249014&anchor

=id10000009 - afhs maior que Acesso em: 18 de dez de 2018. 

3. VECTIBIX®. Panitumumabe. Responsável técnico: Monica Carolina Dantas Pedrazzi - CRF - SP 30.103. A miligramasen 

Biotecnologia do Brasil Ltda.  
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PAZOPANIBE (VOTRIENT®) (MAR) 
Princípio ativo: pazopanibe 

Classe terapêutica: antineoplásico, inibidor da tirosina quinase, inibido do fator de crescimento endotelial 

vascular (VEGF) 

Apresentação: comprimido revertido contendo 200 e 400 miligramas 

Via de administração: oral 

Posologia:  

Adulto 

 - Carcinoma de células renais, Sarcoma dos tecidos moles, Câncer de tireoide: 800 miligramas por 1xdia até 

progressão de doença ou toxicidade inaceitável 

Ajuste de dose:  

Administração: Administrar o comprimido com o estômago vazio (1 hora antes ou 2 horas após a refeição). Os 

comprimidos revestidos não devem ser partidos ou mastigados. Mantido este revestimento intacto não há risco na 

manipulação dos mesmos 

Estabilidade: armazenar 15 – 30ºC 

Reações adversas: diarreia, hipertensão, despigmentação, náusea, vômito, fadiga, astenia, dor abdominal, 

cefaleia, elevação de transaminases e bilirrubina, hipoglicemia, leucopenia, neutropenia, trombocipenia, 

linfocitopenia, hipomagnesia, hiponatremia 

Interações medicamentosas: atorvastatina, imuno BCG, conivaptano, ácido fusídico, idelalisib, irinotecano, 

lapatinibe, natalizumabe, pimecrolimus, pimozida, inibidores de bomba de prótons, tacrolimus, vacinas vivas, 

voxilaprevir, claritomicina, toranja, cetoconazol, rifampicina, ritonavir 

 Monitorização: função hepática, função renal, eletrólitos, função tireoidiana, PA, ECG, FEVE, sinais e sintomas 

de perfuração intestinal 

Observações: 

 - Risco potencial na gravidez (categoria D) 

1. Uptodate. Pazopanibe. Lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate.com por contents por pazopanib - drug - 

information?search=pazopanib&source=panel_search_result &selectedTitle=1aproximadamente 

50&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F9524494 maior que . Acesso em: 18 de dez de 2018. 

2. Dynamed. Pazopanibe: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // web.b.ebscohost.com por dynamed por 

detail?vid=12&sid=916b839b - 98cd - 4a40 - b12d - 2e40df02f2c6%40session 

miligramasr103&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1keW5hbWVkLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#anchor=warn - spec - pop - 1 
- afhs&AN=900406&db=dme maior que Acesso em: 18 de dez de 2018. 

3. VOTRIENT®. Pazopanibe. Responsável técnico: Flavia Regina Pegorer - CRF - SP 18.150. Novartis Biociências S.A. 
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PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA®) (MAR) 
Princípio ativo: pembrolizumab 

Classe terapêutica: antineoplásico, anticorpo monoclonal anti - PD1. 

Apresentação: solução injetável em frasco ampola contendo 100 miligramas 

Via de administração: ENDOVENOSO 

Posologia:  

Pediátrica 

 - Linfoma de Hodgkin, câncer alta - instabilidade microssatélites, linfoma primário de me diastino de grandes 

células B: 2 miligramas por kg por dia a cada 21 dias, por até 2 anos, resposta completa ou toxicidade inaceitável 

Adulto 

 - Câncer do colo do útero, câncer gástrico, câncer de cabeça e pescoço, carcinoma hepatocelular, linfoma de 

Hodgkin, melanoma, câncer alta - instabilidade microssatélites, câncer de pulmão de células não pequenas, 

linfoma primário de células B do me diastino principal, carcinoma urotelial: 200 miligramas por dia a cada 21 dias, 

variando a quantidade deciclos e combinações com quimioterapia. Verificar protocolo específico 

 - Carcinoma de células de Merkel: 2 miligramas por kg por dia a cada 21 dias, por até 2 anos, resposta completa 

ou toxicidade inaceitável 

Ajuste de dose:  

 - Ajuste renal: não há necessidade de ajuste 

 - Ajuste hepático:  

TGO por TGP maior que 3 a 5 vezes ao limite superior normal ou bilirrubina total maior que 1,5 a 3 vezes 

ao limite superior normal: suspender o tratamento. Retomar a terapia após a recuperação dos valores das 

transaminases e bilirrubina 

TGO por TGP maior que 5 vezes ao limite superior normal ou bilirrubina total maior que 3 vezes ao limite 

superior normal: suspender permanentemente 

 Tempo de administração: 30 minutos 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: já vem reconstituído (C.: 25 miligramas por mililitro) 

Diluição: SF0,9% ou SG5% 50 – 100 mililitros (C.: 1 - 10 miligramas 

por mililitro) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: 6 horas 24 horas 

 Após diluição: 6 horas 24 horas 

Recomendações específicas para o preparo e armazenamento: 

 - Não misture com soluções que contenham outros medicamentos 

 - Preparar em cabine de segurança biológica. Descartar resíduos em lixo químico 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: não foram encontradas incompatibilidades 

Reações adversas: fadiga, edema periférico, calafrio, febre, náusea, constipação, diarreia, vômito, dor 

abdominal, tosse, dispneia, prurido, erupção cutânea, vitiligp, diminuição de apetite, artralgia, dor nos membros, 

mialgia, dor nas costas, dor de cabeça, tontura, insônia, infecção do trato respiratório superior, anemia, 

hiperglicemia, hiponatremia, hipoalbuminemia, hipertrigliceridemia, elevação das transaminases, hipocalcemia 

Interações medicamentosas:análogos da talidomida 
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 Monitorização: função hepática, função renal, função tireoidiana, glicemia, hemograma 

Observações:  

 - Risco potencial na gravidez (categoria D) 

1. Uptodate. Pembrolizumabe. Lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate.com por contents por pembrolizumab - 

drug - information?search=pembrolizumab&source=panel_ search_result&selectedTitle=1aproximadamente 

111&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F50990672 maior que . Acesso em: 18 de dez de 2018. 
2. Dynamed. Pembrolizumabe: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // web.b.ebscohost.com por dynamed por 

detail?vid=16&sid=916b839b - 98cd - 4a40 - b12d - 2e40df02f2c6%40session 

miligramasr103&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1keW5hbWVkLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#anchor=warn - spec - pop - 1 

- afhs&AN=907930&db=dme maior que Acesso em: 18 de dez de 2018. 

3. KEYTRUDA®. Pembrolizumabe. Responsável técnico: Fernando C. Lemos − CRF - SP no 16.243. Merck Sharp & Dohme 

Farmacêutica Ltda. 
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PEMETREXEDE (ALIMTA®) (MAR) 
Princípio ativo: pemetrexede 

Classe terapêutica: antineoplásico, antimetabolito, antifolato 

Apresentação: pó liofilizado para solução injetável contendo 100 e 500 miligramas 

Via de administração: ENDOVENOSO 

Posologia:  

Adulto 

 - Mesotelioma pleural maligno, câncer de pulmão de células não pequenas, câncer de bexiga, câncer do colo do 

útero, câncer de ovário resistente à platina, malignidades tímicas: 500 – 900 miligramas por m2 por dia a cada 21 

dias, variando a quantidade deciclos e combinações com quimioterapia. Verificar protocolo específico 

Ajuste de dose:  

 - Ajuste renal: ClCr menor que 45 mililitros por min, uso não é recomendado. Suspender pemetrexede até que o 

ClCr seja de ≥45 mililitros por minutos 

 - Ajuste hepático: não há necessidade de ajuste 

 Tempo de administração: 10 minutos 

Soluções e volumes compatíveis: 
Reconstituição: SF0,9% (C.: 25 miligramas por mililitro) 

Diluição: SF0,9% 100 mililitros 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: 24 horas - 

 Após diluição: 24 horas - 

Recomendações específicas para o preparo e armazenamento: 

 - Não misture com soluções que contenham outros medicamentos 

 - Preparar em cabine de segurança biológica. Descartar resíduos em lixo químico 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: ringer com lactato 

Reações adversas: fadiga, descamação, erupção cutânea, náusea, anorexia, vômito, estomatite, diarreia, 

anemia, neutropenia, faringite, febre 

Interações medicamentosas: imuno BCG, deferiprona, dipirona, natalizumabe, pimecrolimus, tacrolimus, 

vacinas vivas 

 Monitorização: hemograma, função renal, função hepática, sinais e sintomas de mucosite 

Observações:  

 - Risco potencial na gravidez (categoria D) 

1. Uptodate. Pemetrexede. Lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate.com por contents por pemetrexed - drug - 

information?search=pemetrexede&source=panel_search_ result&selectedTitle=1aproximadamente 

85&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F50991860 maior que . Acesso em: 18 de dez de 2018. 

2. Dynamed. Pemetrexede: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // web.b.ebscohost.com por dynamed por 

detail?vid=20&sid=916b839b - 98cd - 4a40 - b12d - 2e40df02f2c6%40session miligramasr 

103&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1keW5hbWVkLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#anchor=id10000030 - 

afhs&AN=232942&db=dme maior que Acesso em: 18 de dez de 2018. 

3. ALIMTA®. Pemetrexede. Responsável técnico: Márcia A. Preda – CRF - SP nº 19189. Eli lilly do brasil LTDA. 
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PERTUZUMABE (PERJETA®) (MAR) 
Princípio ativo: pertuzumabe 

Classe terapêutica: antineoplásico, anticorpo monoclonal, anti - HER2 

Apresentação: solução injetável em frasco ampola contendo 420 miligramas 

Via de administração: ENDOVENOSO 

Posologia:  

Adulto 

 - Câncer de mama HER2 mais : 840 miligramas dose de ataque, seguido de 420 miligramas dose de manutenção 

a cada 21 dias, até progressão da doença ou toxicidade inaceitável 

Ajuste de dose: não há necessidade de ajuste renal e hepático 

 Tempo de administração: 30 – 60 minutos 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: já vem reconstituído (C.: 30 miligramas por 

mililitro) 

Diluição: SF0,9% 250 mililitros 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - - 

 Após diluição: - 24 horas 

Recomendações específicas para o preparo e armazenamento: 

 - Não misture com soluções que contenham outros medicamentos 

 - Preparar em cabine de segurança biológica. Descartar resíduos em lixo químico 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: dextrose 

Reações adversas: diarreia, alopecia, neutropenia, náusea, fadiga, erupção cutânea, neuropatia periférica, 

cefaleia, insônia, tontura, diminuição da FEVE, diminuição de apetite, estomatite, constipação, hipersensibilidade, 

dor abdominal, anemia, leucopenia, fraqueza, mialgia, artralgia, epistaxe, febre, reação infusional 

Interações medicamentosas:belimumabe 

 Monitorização: hemograma, reação de hipersensibilidade 

Observações: - Risco potencial na gravidez (categoria D) 

1. Uptodate. Pertuzumabe. Lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate.com por contents por pertuzumab - drug - 

information?search=pertuzumab&source=panel_search_ result&selectedTitle=1aproximadamente 

34&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F50991161 maior que . Acesso em: 18 de dez de 2018. 

2. Dynamed. Pertuzumabe: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // web.b.ebscohost.com por dynamed por 

detail?vid=2&sid=2ba7fab3 - bd8e - 4c94 - 961c - e4117d784622%40session 

miligramasr101&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1keW5hbWVkLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=dme&AN=902865&anchor

=warn - spec - pop - 1 - afhs maior que Acesso em: 18 de dez de 2018. 

3. PERJETA®. Pertuzumabe. Responsável técnico: Tatiana Tsiomis Díaz - CRF - RJ nº 6942. Roche Químicos e Farmacêuticos S.A.  
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PROCARBAZINA (NATULAN®) (MAR) 
Princípio ativo: procarbazina 

Classe terapêutica: antineoplásico, agente alquilante 

Apresentação: cápsula contendo 50 miligramas 

Via de administração: oral 

Posologia:  

Pediátrica 

 - Tumores do SNC, linfoma de Hodgkin: 50 – 100 miligramas por m2, variando a frequência de dias, quantidade 

deciclos e combinações com quimioterapia. Verificar protocolo específico 

Adulto 

 - Tumores do SNC, linfoma de Hodgkin, linfomas não - Hodgkin, linfoma primário do SNC.: 60 – 100 miligramas 

por m2, variando a frequência de dias, quantidade deciclos e combinações com quimioterapia. Verificar protocolo 

específico 

Ajuste de dose:  

 - Ajuste renal: não há necessidade de ajuste renal 

 - Ajuste hepático: transaminases 1,6 a 6 vezes ao limite superior normal: administrar 75% da dose; 

transaminases maior que 6x limite superior normal: médico deve avaliar risco benefício 

 Tempo de administração: administrar em dose única diária ou dividida em 2 a 3 doses 

Estabilidade: armazenar 15 – 30ºC 

Reações adversas: leucopenia, trombocitopenia, anemia, náuse, vômito 

Interações medicamentosas: anfetaminas, apraclonidina, atomoxetina, atropina, imuno bcg, bezafibrato, 

buprenorfina, bupropiona, buspirone, carbamazepina, ciclobenzaprina, dapoxetina, deferiprona, deutetrabenazina, 

dexmetilfenidato, dextrometorfano, dietilpropiona, difenoxilato, dipirona, droxidopa, epinefrina, fentanil, 

guanetidina, indoramina, levonordefrina, linezolida, maprotilina, meperidina, meptazinol, mequitazina, metildopa, 

metilfenidato, mirtazapina, moclobemida, morfina, natalizumab, feniramina, pimecrolimus, pizotifeno, reboxetina, 

sufentanil, tapentadol, tetrabenazina, tetrahidrozolina, tianeptina, antidepressivos tricíclicos, triptofano, vacina 

vivas, valbenazina.Interações alimentares:evitar uso de alimentos contendo tiramina (bananas, queijo, cafeína, 

iogurte) 

 Monitorização: hemograma, função renal, função hepática 

Observações: - Risco potencial na gravidez (categoria D) 

1. Uptodate. Procarbazina. Lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate.com por contents por procarbazine - 
drug - information?search=procarbazina&source=panel_ search_result&selectedTitle=1aproximadamente 

72&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F50991549 maior que . Acesso em: 19 de dez de 2018. 

2. Dynamed. Procarbazina: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // web.b.ebscohost.com por dynamed por 
detail?vid=6&sid=2ba7fab3 - bd8e - 4c94 - 961c - e4117d784622%40session 

miligramasr101&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1keW5hbWVkLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#anchor=id10000025 - 

afhs&AN=233066&db=dme maior que Acesso em: 19 de dez de 2018.  
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RITUXIMABE (MABTHERA®) (MAR) 
Princípio ativo: rituximabe 

Classe terapêutica: antineoplásico, anticorpo monoclonal 

Apresentação: solução injetável em frasco ampola contendo 100, 500, 1400 miligramas 

Via de administração: ENDOVENOSO, SUBCUTÂNEO 

Posologia:  

Pediátrica 

 - Anemia hemolítica autoimune refratária, trombocitopenia imune refratária, síndrome nefrótica: 375 miligramas 

por m2 por semana, por até 4 ciclos 

Adulto 

 - Rejeição mediada por anticorpos no transplante cardíaco, anemia hemolítica autoimune refratária, linfoma de 

Burkitt, leucemia linfocítica crônica, linfoma do SNC, granulomatose com poliangiite, linfoma de Hodgkin, 

nefropatia membr anosa idiopática, trombocitopenia imune, poliangiite microscópica, linfoma de tecido linfóide 

associado à mucosa, miastenia grave, neuromielite óptica, linfoma não - Hodgkin, transtorno linfoproliferativo pós 

- transplante, linfoma esplénico de zona marginal, púrpura trombocitopênica trombótica, macroglobulinemia de 

Waldenström: 375 – 500 miligramas por m2, variando a frequência de dias, quantidade deciclos e combinações 

com quimioterapia. Verificar protocolo específico 

 - Nefrite lúpica refratária, artrite reumatoide, pênfigo vulgar: 500 – 1000 miligramas, variando a frequência de 

dias, quantidade deciclos. Verificar protocolo específico 

Ajuste de dose: não necessidade de ajuste renal e hepático 

Administração:  

 - Infusão ENDOVENOSO : Administrar através de bomba de infusão. Iniciar com 50 miligramas por hora, 

podendo ser aumentada 50 miligramas por hora a cada 30 minutos até o máximo de 400 miligramas por hora. 

Nas de mais infusões pode - se iniciar com 100 miligramas por hora, com acréscimos de 100 miligramas por hora 

a cada 30 min até o máximo de 400 miligramas por hora 

 - SUBCUTÂNEO : administrar na parede abdominal e nunca em áreas onde a pele esteja vermelha, ferida, 

sensível ou rígida ou em áreas onde há manchas ou cicatrizes. Deve ser aplicada ao longo de 5 minutos 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: já vem reconstituído (C.: 10 miligramas por 

mililitro (ENDOVENOSO); C.: 120 miligramas por mililitro 

(SUBCUTÂNEO) 

Diluição: SF0,9% ou SG5% 500 mililitros (C.: 1 – 4 miligramas 

por mililitro). Somente o rituximabe de aplicação ENDOVENOSO 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - 48 horas* 

 Após diluição: 12 horas** 24 horas** 

 
Obs: * somente Mabthera SUBCUTÂNEO  

 ** somente Mabthera ENDOVENOSO  

Recomendações específicas para o preparo e armazenamento: 

 - Não misture com soluções que contenham outros medicamentos 

 - Preparar em cabine de segurança biológica. Descartar resíduos em lixo químico 
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Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: não foram encontradas incompatibilidades 

Reações adversas: febre, calafrios, linfocitopenia, astenia, cardiopatia, edema periférico, rubor, hipertensão, 

fadiga, neuropatia periférica sensorial, cefaleia, insônia, prurido, erupção cutânea, suores noturnos, 

hipofosfatemia, ganho peso, diarreia, náusea, dor abdominal, hipogamaglobulinemia, neutropenia, anemia, 

leucopenia, neutropenia febril, elevação de transaminases, angioedema, espasmo muscular, artralgia, doença 

pulmonar, toxicidade pulmonar, tosse, rinite, epistaxe, bronquite, nasofaringite, reação infusional 

Interações medicamentosas:abatacepte, imuno BCG, belimumabe, deferiprona, dipirona, natalizumab, 

pimecrolimus, tacrolimus, tofacitinibe, vacinas vivas 

 Monitorização: hemograma, função renal, função hepática, sinais e sintomas de reação infusional, 

monitorização cardíaca 

Observações:  

 - Risco potencial na gravidez (categoria C) 

1. Uptodate. Rituximabe. Lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate.com por contents por rituximab - 

intravenous - including - biosimilars - of - rituximab - 

druginformation?search=rituximab&source=panel_search_result&selectedTitle=1aproximadamente 

146&usage_type=panel&display_rank=1#F50991247 maior que . Acesso em: 18 de dez de 2018. 

2. Dynamed. Rituximabe: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // web.b.ebscohost.com por dynamed por 

detail?vid=12&sid=2ba7fab3 - bd8e - 4c94 - 961c e4117 d784622%40session 
miligramasr101&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1keW5hbWVkLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#anchor=warn - spec - pop - 

1 - afhs&AN=233544&db=dme maior que Acesso em: 18 de dez de 2018. 
3. MABTHERA®. Rituximabe. Responsável técnico: Tatiana Tsiomis Díaz   CRF - RJ nº 6942. Roche Químicos e Farmacêuticos S.A. 
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SORAFENIBE (NEXAVAR®) (MAR) 
Princípio ativo: sorefenibe 

Classe terapêutica: antineoplásico, inibidor da tirosina quinase, inibidor do fator de crescimento endotelial 

vascular (VEGF) 

Apresentação: comprimido revertido contendo 200 miligramas 

Via de administração: oral 

Posologia:  

Adulto 

 - Câncer hepatocelular, câncer de células renais, câncer de tireoide, angiossarcoma, tumor estromal 

gastrointestinal: 400 miligramas por 2xdia, até progressão de doença ou toxicidade inaceitável 

Ajuste de dose:  

 - Ajuste renal:  

ClCr 20 a 39 mililitros por min: 200 miligramas por 2 vezes ao dia 

ClCr menor que 20 mililitros por min: médico tem que avaliar risco benefício 

 - Ajuste hepático:  

Bilirrubina maior que 1,5 a ≤3x limite superior normal e qualquer TGO por TGP, 200 miligramas por 2 

vezes ao dia. 

Bilirrubina maior que 3 vezes ao limite superior normal e qualquer TGO por TGP: evitar uso 

Administração: administrar entre as refeições ou durante refeições com pouca ou moderada gordura 

Estabilidade:armazenar 15 – 30ºC 

Reações adversas: hipertensão, fadiga, cefaleia, dor na boca, distúrbio da voz, neuropatia periférica sensorial, 

dor, eritrodisestesia palmo - plantar (síndrome mão - pé), alopecia, erupção cutânea, prurido, xerodermia, 

hipoalbinemia, perda de peso, hipofosfatemia, elevação do hormônio estimulador da tireoide, hipocalemia, 

elevação de amilase, diarreia, elevação da lipase, dor abdominal, diminuição do apetite, anorexia, estomatite, 

náusea, constipação, vômitos, linfocitopenia, trombocitopenia, elevação de RNI, neutropenia, hemorragia, 

leucopenia, elevação de transaminases, fraqueza, mialgia, dispneia, tosse, febre 

Interações medicamentosas:imuno BCG, carboplatina, deferiprona, dipirona, natalizumabe, paclitaxel, 

pimecrolimus, erva de são joão, tacrolimus, vacinas vivas 

 Monitorização: hemograma, função renal, eletrólitos, lipase, amilase, função hepática, PA, ECG, TSH, sinais e 

sintomas da síndrome mão - pé 

Observações: 

 - Risco potencial na gravidez (categoria D) 

1. Uptodate. Sorafenibe. Lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate.com por contents por sorafenib - drug - 

information?search=sorafenibe&source=panel_search_result &selectedTitle=1aproximadamente 
113&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F50990466 maior que . Acesso em: 18 de dez de 2018. 

2. Dynamed. Sorafenibe: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // web.b.ebscohost.com por dynamed por 

detail?vid=14&sid=2ba7fab3 - bd8e - 4c94 - 961c - e4117d784622%40session 

miligramasr101&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1keW5hbWVkLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#anchor=warn - spec - pop - 

1 - afhs&AN=249013&db=dme maior que Acesso em: 18 de dez de 2018. 

3. NEXAVAR®. Sorafenibe. Responsável técnico: Dra. Dirce Eiko Mimura CRF - SP n° 16532. Bayer Pharma AG. 
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SUNITINIBE (SUTENT®) (MAR) 
Princípio ativo: sunitinibe 

Classe terapêutica: antineoplásico, inibidor da tirona quinase, inibidor do fator de crescimento endotelial 

vascular (VEGF) 

Apresentação: cápsula contendo 12,5, 25 e 50 miligramas 

Via de administração: oral 

Posologia:  

Pediátrica 

 - Não existem estudos nesta população 

Adulto 

 - Tumor estromal gastrointestinal, tumores neuroendócrinos pancreáticos, câncer de células renais, câncer de 

célula renal, sarcoma dos tecidos moles, câncer de tireóide: 37,5 – 50 miligramas por dia, variando a frequência 

de dias, quantidade deciclos. Verificar protocolo específico 

Ajuste de dose:  

 - Ajuste renal: não há necessidade de ajuste 

 - Ajuste hepático: insuficinência grau 3 e 4, suspender o tratamento até diminuição da toxicidade. Retomar 

tratamento com dose sem alteração, suspender permanentemente se toxicidade continuar 

Administração: administrar independente de alimentos. Os comprimidos revestidos não devem ser partidos ou 

mastigados. Mantido este revestimento intacto não há risco na manipulação dos mesmos 

Estabilidade: armazenar 15 – 30ºC 

Reações adversas: hipertensão, diminuição da FEVE, edema periférico, dor torácica, fadiga, glossalgia, dor na 

boca, cefaleia, insônia, calafrios, depressão, tontura, despigmentação da pele e cabelo, eritrodisestesia palmo - 

plantar (síndrome mão - pé), xeroderma, erupção cutânea, alopecia, eritema, prurido, aumento do ácido úrico, 

diminuição do cálcio sérico, diminuição da albumina sérica, diminuição do fosfato sérico, hiperglicemia, 

hipocalemia, hiponatremia, hipomagnesia, hipotireoidismo, diarreia, náusea, aumento da lipase sérica, anorexia, 

mucosite, disgeusia, vômito, dor abdominal, umento da amilase sérica, dispepsia, obstipação, perda de peso, 

flatulência, xerostomia, doença do refluxo gastroesofágico, hemoglobina diminuída, distúrbio leucocitário, 

neutropenia, plaquetopenia, hemorragia, elevação de transaminases, aumento de fosfatase alcalina, aumento de 

bilirrubina, dor nos membros, fraqueza, artralgia, dor nas costas, mialgia, aumento da creatinina sérica, tosse, 

dispneia, epistaxe, nasofaringite, dor orofaríngea, febre 

Interações medicamentosas:imuno BCG, bevacizumabe, conivaptano, ácido fusídico, idelalisib, natalizumabe, 

pimecrolimus, saquinavir, erva de são joão, tacrolimus, temsirolimus, vacinas vivas 

 Monitorização: hemograma, função hepática, glicemia, eletrólitos, PA, sinais e sintomas hipotireoidismo, 

sagramento, síndrome mão - pé 

Observações: 

 - Risco potencial na gravidez (categoria D) 

1. Uptodate. Sunitinibe. Lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate.com por contents por sunitinib - drug - 

information?search=sunitinibe&source=panel_search_ result&selectedTitle=1aproximadamente 

118&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F50991845 maior que . Acesso em: 18 de dez de 2018. 

2. Dynamed. Sunitinibe: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // web.b.ebscohost.com por dynamed por 

detail?vid=3&sid=18acf26c - 86e3 - 4bf4 - aacd - ca62977788d2%40pdc - v - sess 

miligramasr05&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1keW5hbWVkLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=dme&AN=233006&anc
hor=warn - spec - pop - 1 - afhs maior que Acesso em: 18 de dez de 2018. 

3. SUTENT®. Sunitinibe. Responsável técnico: Adriana L. N. Heloany - CRF - SP Nº 21250. Laboratórios Pfizer Ltda. 
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TAMOXIFENO (NOLVADEX®) (MAR) 
Princípio ativo: tamoxifeno 

Classe terapêutica: antineoplásico, antagonista de receptor de estrogênio, modulador seletivo de receptor de 

estrógeno (MSRE) 

Apresentação: comprimido revertido contendo 10 e 20 miligramas 

Via de administração: oral 

Posologia:  

Pediátrica 

 - Síndrome de McCune - Albright, puberdade precoce: crianças de 2 – 10 anos, 20 miligramas por 1xdia por 

aproximadamente 1 ano 

Adulto 

 - Câncer de mama, carcinoma endometrial, ginecomastia, indução da ovulação, mastalgia grave, oligospermia, 

câncer de ovário: 10 – 20 miligramas, variando a frequência de dias, quantidade deciclos. Verificar protocolo 

específico 

Ajuste de dose: não há necessidade de ajuste renal e hepático 

Administração: administrar independente de alimentos. Os comprimidos revestidos não devem ser partidos ou 

mastigados. Mantido este revestimento intacto não há risco na manipulação dos mesmos 

Estabilidade: armazenar 15 – 30ºC 

Reações adversas: hipertensão, edema periférico, dor, rubor, alteração de humor, depressão, alteração de pele, 

erupção cutânea, retenção de liquido, amenorreia, perda de peso, náusea, vômito, corrimento vaginal, 

hemorragia vaginal, linfedema, fraqueza, artrite, artralgia, faringite 

Interações medicamentosas:conivaptano, ácido fusídico, idelalisib, ospemifeno, varfarina 

 Monitorização: hemograma, função hepática, função renal, perfil lipídico, densitometria óssea, sangramento 

Observações: 

 - Risco potencial na gravidez (categoria D) 

1. Uptodate. Tamoxifeno. Lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate.com por contents por tamoxifen - drug 

- information?search=TAMOXIFENO&source=panel_search_ result&selectedTitle=1aproximadamente 

148&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F224680 maior que . Acesso em: 18 de dez de 2018. 
2. Dynamed. Tamoxifeno: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // web.b.ebscohost.com por dynamed por 

detail?vid=4&sid=02a40746 - dbb9 - 4d75 - a9bc - 801fe9a88f56%40session 

miligramasr102&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1keW5hbWVkLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#anchor=id10000026 - 

afhs&AN=233173&db=dme maior que Acesso em: 18 de dez de 2018. 

3. NOLVADEX®. Tamoxifeno. Responsável técnico: Dra. Gisele H. V. C. Teixeira - CRF - SP nº 19.825. AstraZeneca do Brasil Ltda. 
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TEMOZOLAMIDA (TEMODAL®) (MAR) 
Princípio ativo: temozolamida 

Classe terapêutica: antineoplásico, agente alquilante 

Apresentação: cápsula contendo 5, 20, 100, 140, 180 e 250 miligramas; solução injetável em frasco ampola 

contendo 100 miligramas 

Via de administração: ENDOVENOSO, oral 

Posologia:  

Pediátrica 

 - Sarcoma de Ewing recorrente ou progressivo, neuroblastoma recidivo ou refratário: 100 – 150 miligramas por 

m2, variando a frequência de dias, quantidade deciclos. Verificar protocolo específico 

Adulto 

 - Astrocitoma anaplásico, glioblastoma multiforme, linfoma cutâneo de células t, sarcoma de ewing, glioblastoma 

multiforme, melanoma, tumores neuroendócrinos avançados, tumores neuroendócrinos avançados SNC refratário, 

sarcoma de tecido mole: 50 – 200 miligramas por m2, variando a frequência de dias, quantidade deciclos. 

Verificar protocolo específico 

Ajuste de dose:  

Administração:  

 - Infusão ENDOVENOSO : 90 minutos 

 - Oral: administrar o comprimido com o estômago vazio (1 hora antes ou 3 horas após as refeições) ou ao deitar 

para reduzir náuseas e vômitos. Os comprimidos revestidos não devem ser partidos ou mastigados. Mantido este 

revestimento intacto não há risco na manipulação dos mesmos 

Soluções e volumes compatíveis: 
Reconstituição: água para injeção 41 mililitros (C.: 2,5 

miligramas por mililitro) 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: 14 horas - 

Recomendações específicas para o preparo e armazenamento: 

 - Não misture com soluções que contenham outros medicamentos 

 - Preparar em cabine de segurança biológica. Descartar resíduos em lixo químico 

 - Não diluir. Transferir conteúdo reconstituído para bolsa vazia de infusão 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: não foram encontradas incompatibilidades 

Reações adversas: alopecia, náusea, vômito, anorexia, dor de cabeça, constipação, dor, irritação, prurido, calor, 

inchaço, eritema no local da injeção, petéquias, hematoma 

Interações medicamentosas: imuno BCG, deferiprona, dipirona, natalizumabe, pimecrolimus, tacrolimus, 

vacinas vivas 

 Monitorização: hemograma, função hepática 

Observações:  

 - Risco potencial na gravidez (categoria D) 

1. Uptodate. Temozolamida. Lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate.com por contents por temozolomide 

- drug - information?search=temozolomida&source=panel_search_ result&selectedTitle=1aproximadamente 

78&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F12704784 maior que . Acesso em: 18 de dez de 2018. 

2. Dynamed. Temozolamida: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // web.b.ebscohost.com por dynamed por 

detail?vid=2&sid=5c511b5d - ad37 - 4757 - b26b - f0046a675687%40pdc - v - sess 

miligramasr01&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1keW5hbWVkLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=dme&AN=233590&anc
hor=warn - spec - pop - 1 - afhs maior que Acesso em: 18 de dez de 2018. 

3. TEMODAL®. Temozolamida. Responsável técnico: Marcos C. Borgheti - CRF - SP nº 15.615. Schering - Plough Indústria 

Farmacêutica LTDA. 
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TEMSIROLIMUS (TORISEL®) (MAR) 
Princípio ativo: temsirolimus 

Classe terapêutica: antineoplásico, inibidor da tirosina quinase mTOR 

Apresentação: solução injetável concentrada em frasco ampola contendo 30 miligramas 

Via de administração: ENDOVENOSO 

Posologia:  

Pediátrica 

 - Não existem estudos nessa população 

Adulto 

 - Câncer de células renais, câncer do endométrio: 25 miligramas por semana, até progressão de doença ou 

toxicidade inaceitável 

Ajuste de dose:  

 - Ajuste renal: não há necessidade de ajuste 

 - Ajuste hepático:  

Bilirrubina maior que 1 a 1,5x limite superior normal ou qualquer elevação de TGP: reduzir a dose para 15 

miligramas por semana e usar com cautela 

Bilirrubina maior que 1,5x limite superior normal: uso contraindicado 

 Tempo de administração: 30 – 60 minutos 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: diluente próprio 1,8 mililitros (C.: 10 

miligramas por mililitro) 

Diluição: SF0,9% 250 mililitros 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: 24 horas - 

 Após diluição: 6 horas - 

Recomendações específicas para o preparo e armazenamento: 

 - Não misture com soluções que contenham outros medicamentos 

 - Preparar em cabine de segurança biológica. Descartar resíduos em lixo químico 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: não foram encontradas incompatibilidades 

Reações adversas: edema, dor torácica, dor de cabeça, insônia, erupção cutânea, prurido, doença das unhas, 

xerodermia, hiperglicemia, hipercolesterolemia, hipofosfatemia, hiperlipidemia, hipocalemia, perda de peso, 

mucosite, náusea, anorexia, diarreia, dor abdominal, obstipação, disgeusia, estomatite, vômito, anemia, 

linfocitopenia, trombocitopenia, neutropenia, aumento da fosfatase alcalina, aumento da TGP, fraqueza, dor nas 

costas, artralgia, aumento de creatinina, dispneia, tosse, epistaxe, faringite, febre 

Interações medicamentosas:imuno BCG, conivaptano, deferiprona, dipirona, ácido fusídico, toranja, idelalisib, 

itraconazol, natalizumabe, pimecrolimus, sunitinibe, tacrolimus, vacinas vivas 

 Monitorização: hemograma, glicemia, perfil lipídico, função hepática, função renal 

Observações:  

 - Risco potencial na gravidez (categoria D) 

1. Uptodate. Temsirolimus. Lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate.com por contents por temsirolimus - 

drug - information?search=temsirolimus&source=panel_search_ result&selectedTitle=1aproximadamente 

32&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F50990870 maior que . Acesso em: 18 de dez de 2018. 

2. Dynamed. Temsirolimus: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // web.b.ebscohost.com por dynamed por 

detail?vid=4&sid=5c511b5d - ad37 - 4757 - b26b - f0046a675687%40pdc - v - sess 

miligramasr01&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1keW5hbWVkLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=dme&AN=356355&anc
hor=Contraindications - Precautions - and - Adverse - Effects maior que Acesso em: 18 de dez de 2018. 

3. TORISEL®. Temsirolimus. Responsável técnico:Adriana L. N. Heloany – CRF - SP nº 21250. Laboratórios Pfizer Ltda. 
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TIOGUANINA (LANVIS®) (MAR) 
Princípio ativo: tiogunina 

Classe terapêutica: antineoplásico, antimetabólito, análogo da purina 

Apresentação: comprimido contendo 40 miligramas 

Via de administração: oral 

Posologia:  

Pediátrica 

 - Consultar dosagem do adulto 

Adulto 

 - Leucemia mielóide aguda: 2 miligramas por kg por dia por 4 semanas. Se não houver melhora clínica, pode 

aumentar a dose para 3 miligramas por kg por dia, com monitoramento cuidadoso 

 - Leucemia Linfoblástica Aguda: fase de tratamento intensificação tardia 60 miligramas por m2 por dia dos dias 

29 a 42 (em combinação com doxorrubicina, vincristina, dexametasona, ciclofosfamida e citarabina) 

Ajuste de dose:  

 - Ajuste renal: não há necessidade de ajuste 

 - Ajuste hepático: deterioração das transaminases, fosfatase alcalina ou bilirrubina, hepatite tóxica, estase biliar, 

icterícia clínica, evidência de síndrome de obstrução sinusoidal hepática (doença veno - oclusiva) ou evidência de 

hipertensão portal: descontinuar o tratamento 

Administração: administar com estômago vazio (1 hora antes ou 2 horas depois da refeição) 

Estabilidade: armazenar 15 – 30ºC 

Reações adversas: mielossupressão, hiperuricemia, hepatotoxicidade, varizes esofágicas, hipertensão portal, 

retenção de líquidos, ganho de peso, aumento de gama GT, necrose intestinal, perfuração intestinal, náusea, 

vômito, estomatite, anemia, depressão da medula óssea, granulocitopenia, hemorragia, leucopenia, 

trombocitopenia, hepatotoxicidade 

Interações medicamentosas: imuno BCG, deferiprona, dipirona, natalizumabe, pimecrolimus, tacrolimus, 

vacinas vivas 

 Monitorização: hemograma, função hepática, ácido úrico, PA 

Observações: 

 - Risco potencial na gravidez (categoria D) 

1. Uptodate. Tioguanina. Lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate.com por contents por thioguanine - drug 

- information?search=tioguanina&source=panel_search_ result&selectedTitle=1aproximadamente 

51&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F50991994 maior que . Acesso em: 18 de dez de 2018. 

2. Dynamed. Tioguanina: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // web.b.ebscohost.com por dynamed por 

detail?vid=8&sid=5c511b5d - ad37 - 4757 - b26b - f0046a675687%40pdc - v - sess 

miligramasr01&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1keW5hbWVkLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#anchor=AdverseEffects&AN

=233069&db=dme maior que Acesso em: 18 de dez de 2018. 

3. LANVIS®. Tioguanina. Responsável técnico: Dra. Viviane L. Santiago Ferreira CRF - ES – 5139. GlaxoSmithkline, Brasil Ltda. 
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TOPOTECANO (HYCAMTIN®) (MAR) 
Princípio ativo: topotecano 

Classe terapêutica: antineoplásico, inibidor de topoisomerase I 

Apresentação: pó liofilizado para solução injetável em frasco ampola contendo 4 miligramas 

Via de administração: ENDOVENOSO 

Posologia:  

Pediátrica 

 - Malignidade do SNC, sarcoma de Ewing, Neuroblastoma recidivado, rabdomiossarcoma metastático: 0,75 – 0,8 

miligramas por m2, variando a frequência de dias, quantidade deciclos e combinação de quimioterapia. Verificar 

protocolo específico 

Adulto 

 - Câncer do colo de útero, câncer de ovário, câncer de pulmão de pequenas células, sarcoma de Ewing, linfoma 

primário do SNC, rabdomiossarcoma metastático: 0,75 – 4 miligramas por m2, variando a frequência de dias, 

quantidade deciclos e combinação de quimioterapia. Verificar protocolo específico 

Ajuste de dose:  

 - Ajuste renal:  

ClCr 46 a 60 mililitros por min: administrar 80% da dose habitual 

ClCr 31 a 45 mililitros por min: administrar 75% da dose habitual 

ClCr ≤ 30 mililitros por min: administrar 70% da dose habitual 

 - Ajuste hepático: não há necessidade de ajuste 

 Tempo de administração: 30 minutos. Medicamento com potencial irritante 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: água para injeção 4 mililitros (1 miligrama 

por mililitro) 

Diluição:  

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - 48 horas 

 Após diluição: - 24 horas 

 Obs: Hycamtin tem estabilidade de 48 horas de 2 – 8ºC depois de diluído 

Recomendações específicas para o preparo e armazenamento: 

 - Não misture com soluções que contenham outros medicamentos 

 - Preparar em cabine de segurança biológica. Descartar resíduos em lixo químico 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: dexametasona, fluorouracil, mitocin, pemetrexede 

Reações adversas: neutropenia, leucopenia, trombocitopenia, anemia, náusea, vômito, diarreia, constipação, 

dor abdominal, estomatite, anorexia, fadiga, febre, dor, astenia, alopecia, erupção cutânea, dispneia, tosse, dor 

de cabeça, infecção 

Interações medicamentosas: imuno BCG, deferiprona, dipirona, natalizumabe, pimecrolimus, tacrolimus, 

vacinas vivas, velpatasvir, voxilaprevir 

 Monitorização: hemograma, função hepática, função renal 

Observações:  

 - Risco potencial na gravidez (categoria D) 

1. Uptodate. Tioguanina. Lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate.com por contents por topotecan - drug - 

information?search=topotecan&source=panel_search_ result&selectedTitle=1aproximadamente 

53&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F50991790 maior que . Acesso em: 18 de dez de 2018. 

2. Dynamed. Tioguanina: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // web.b.ebscohost.com por dynamed por 

detail?vid=2&sid=9234d5bb - 9a9d - 40da - b395 - c838a0af2ccb%40pdc - v - sess 

miligramasr05&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1keW5hbWVkLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=dme&AN=233515&anc

hor=id10000043 - afhs maior que Acesso em: 18 de dez de 2018. 
3. LANVIS®. Tioguanina. Responsável técnico: Flavia Regina Pegorer - CRF - SP 18.150. Novartis Biociências S.A. 
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TRASTUZUMABE (HERCEPTIN®) (MAR) 
Princípio ativo: trastuzumabe 

Classe terapêutica: antineoplásico, anticorpo monoclonal, anti - HER2 

Apresentação: pó liofilizado para solução injetável em frasco ampola contendo 150 e 440 miligramas; solução 

injetável em frasco ampola contendo 600 miligramas 

Via de administração: ENDOVENOSO, SUBCUTÂNEO 

Posologia:  

Pediátrica 

 - Não foram apresentados dados dessa população 

Adulto 

 - Câncer de mama HER2 mais, Câncer gástrico HER2 mais : 2 – 8 miligramas por kg por dia, variando a 

frequência de dias, quantidade deciclos e combinação de quimioterapia. Verificar protocolo específico 

Ajuste de dose: não há necessidade de ajuste renal e hepático 

Administração:  

 - Infusão ENDOVENOSO : 30 – 90 minutos 

 - SUBCUTÂNEO :2 – 5 minutos 

Soluções e volumes compatíveis: 
Reconstituição: diluente próprio 

Diluição: SF0,9% 250 - 500 mililitros 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - 48 horas 

 Após diluição: - 24 horas 

 Obs: herceptin de 600 miligramas tem estabilidade de 28 dia após reconstituição. 

Recomendações específicas para o preparo e armazenamento: 

 - Não misture com soluções que contenham outros medicamentos 

 - Preparar em cabine de segurança biológica. Descartar resíduos em lixo químico 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: não foram encontradas incompatibilidades 

Reações adversas: febre, diarreia, infecções, calafrios, tosse, dor de cabeça, erupção cutânea, insônia, 

diminuição da FEVE, tontura, vômito, fraqueza, dispneia, reação infusional 

Interações medicamentosas:belimumabe 

 Monitorização: sinais e sintomas de disfunção cardíaca, hemograma, sinais e sintomas de reação infusional 

Observações:  

 - Risco potencial na gravidez (categoria B) 

1. Uptodate. Trastuzumabe. Lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate.com por contents por trastuzumab - 

including - biosimilars - of - trastuzumab - drug - 

information?search=trastuzumab&source=panel_search_result&selectedTitle=1aproximadamente 

113&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F230146 maior que . Acesso em: 18 de dez de 2018. 
2. Dynamed. Trastuzumabe: EBSCO, 2018. Disponível em: menor que http: // web.b.ebscohost.com por dynamed por 

detail?vid=4&sid=9234d5bb - 9a9d - 40da - b395 - c838a0af2ccb%40pdc - v - sess 

miligramasr05&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1keW5hbWVkLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=dme&AN=233586&ancho

r=id10000022 - afhs maior que Acesso em: 18 de dez de 2018. 

3. HERCEPTIN®. Trastuzumabe. Responsável técnico: Tatiana Tsiomis Díaz - CRF - RJ nº 6942. Roche Químicos e Farmacêuticos S.A. 
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TRASTUZUMABE ENTANSINA (KADCYLA®) (MAR) 

Princípio ativo: trastuzumabe entansina 

Classe terapêutica: antineoplásico, anticorpo monoclonal conjugado 

Apresentação: Frasco - ampola com 100 ou 160 miligramas de pó liofilizado 

Via de administração: ENDOVENOSO 

Posologia:  

Adulto 

 - Câncer de mama metastático com expressão de HER - 2 – 3,6 miligramas por kg a cada 21 dias até progressão 

de doença ou toxicidade inaceitável 

Ajuste renal: se ClCr maior que 30 mililitros por min não é necessário ajuste de dose. Em caso de decaimento 

de clearance de creatinina não dados disponíveis para manutenção do uso ou redução de dose. 

 Tempo de administração: A primeira dose deve ser administrada em 90 minutos. Se esta for bem tolerada as 

de mais podem ter seu tempo reduzido para 30 minutos. A velocidade de infusão deve ser diminuída ou 

interrompida se o paciente desenvolver sintomas relacionados à infusão (rubor, calafrios, febre, dispneia, 

hipotensão, sibilos, broncoespasmo e taquicardia). Descontinue na presença de reações à infusão potencialmente 

fatais. 

Soluções e volumes compatíveis: 

Reconstituição: 5 mililitros (100 miligramas) ou 8 mililitros 

(160 miligramas) de água destilada 

Diluição: SF 0,9% 250 mililitros 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - 24 horas 

 Após diluição: - 24 horas 

Recomendações específicas para o preparo e armazenamento: 

 - Preparar em cabine de segurança biológica 

 - Descartar resíduos em lixo químico 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: Sem dados disponíveis na literatura. Não misturar 

Reações adversas: Fadiga, cefaleia, neuropatia periférica, erupção cutânea, hipopotassemia, náusea, 

constipação, diarreia, dor abdominal, vômitos, xerostomia, estomatite, hemorragia, trombocitopenia, anemia, 

disfunção hepática, mialgia, artralgia, astenia e febre 

Interações medicamentosas: Imuno BCG, belimumabe, dipirona, natalizumabe, tacrolimus, pimecrolimus, 

ácido fusídico 

 Monitorização: Hemograma, transaminases, bilirrubina, ecocardiograma, sinais de reação infusional, sinais e 

sintomas de sangramento e neuropatia 

Observações:  

 - Risco potencial na gravidez (categoria D) 

 - Importante monitorar a FEVE através de ecocardiograma antes e durante o tratamento 

1. Uptodate. Ado - trastuzumab emtansine: lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate.com por search 

maior que . Acesso em: 18 de dez de 2018 

2. Dynamed. Ado - trastuzumab emtansine: EBSCO, 2018. http: // web.a.ebscohost.com por dynamed por search por 

basic?vid=5&sid=4a42a537 - 8221 - 4bdf - ac99 - 734f8b85685c%40session miligramasr4010 maior que . Acesso em: 18 de 
dez de 2018. 

3. KADCYLA. Responsável técnico: Dra. Tatiana Tsiomis Díaz – CRF - RJ 6942. Roche Farmacêutica. 
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TRETINOINA (VESANOID®) (MAR) 

Princípio ativo: tretinoína 

Classe terapêutica: antineoplásico,derivado do ácido retinóico 

Apresentação: cápsulas contendo 10 miligramas 

Via de administração: oral 

Posologia:  

Pediátrica 

 - Leucemia promielocítica aguda – 25 - 45 miligramas por m² dividido em duas doses (12 por 12 horas), 

entretanto, a dose, o tempo de utilização e o intervalo entre os ciclos variam conforme fase de tratamento da 

doença de base 

Adulto 

 - Leucemia promielocítica aguda – 45 miligramas por m² dividido em duas doses (12 por 12 horas), entretanto, o 

tempo de utilização e o intervalo entre os ciclos variam conforme fase de tratamento da doença de base 

Ajuste renal: O fabricante recomenda, por associação teórica, que em pacientes com insuficiência renal a dose 

seja reduzida para 25 miligramas por m² 

Administração: deve ser utilizado durante uma refeição ou logo após a refeição desta 

Estabilidade: manter em temperatura ambiente (15 – 30 ºC) 

Reações adversas: cefaleia, febre, fadiga, mialgia, xerodermia, erupção cutânea, prurido, alopecia, náusea, 

vômito, diarreia, constipação, hipotensão, hipertensão, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, leucocitose, 

alteração de transaminases, distúrbio visual, insuficiência renal 

Interações medicamentosas: Ácido aminolevulínico, imuno BCG, bromperidol, metoxifurano, polivitamínico 

contendo vitamina A, natalizumabe, pimecrolimus, tacrolimus, tigeciclina 

 Monitorização: citologia de medula óssea, hemograma, função hepática, renal, perfil lipídico, alterações 

cutâneas, pressão arterial, sinais e sintomas gastrointestinais 

Observações:  

 - Monitorar a ocorrência de Síndrome do Ácido Retinoico caracterizada por febre, dispneia, desconforto 

respiratório agudo, infiltrados pulmonares, hipotensão, derrame pleural e pericárdico, edema, aumento do peso, 

insuficiência hepática, insuficiência renal e falência de múltiplos órgãos. Essa síndrome está frequentemente 

associada à hiperleucocitose e pode ser fatal. Em caso de ocorrência contatar o médico assistente por plantonista. 

1. Uptodate. All - trans retinoic acid : lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate.com por search maior 

que . Acesso em: 18 de dez de 2018 

2. Dynamed. Tretinoin: EBSCO, 2018. http: // web.a.ebscohost.com por dynamed por  search por basic?vid=5&sid=4a42a537 - 

8221 - 4bdf - ac99 - 734f8b85685c%40session miligramasr40 10 maior que . Acesso em: 18 de dez de 2018. 
3. VESANOID®. Tretinoina. Responsável técnico: Dra. Marcia Weiss I. Campos – CRF - SP 4499. Farmoquímica S/A. 

  

http://web.a.ebscohost.com/dynamed/
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VANDETANIBE (CAPRELSA®) (MAR) 

Princípio ativo: vandetanib 

Classe terapêutica: antineoplásico, inibidor de tirosina quinase, inibidor do Fator de Crescimento Endotelial 

Vascular (EGFR) 

Apresentação: Comprimidos revestidos de 100 miligramas ou 300 miligramas  

Via de administração: oral 

Posologia:  

Pediátrica 

 - Não há estudos para uso nesta população 

Adulto 

 - Câncer de tireoide localmente avançado ou metastático – 300 miligramas, via oral, uma vez ao dia 

Ajuste renal: se ClCr menor que 50 mililitros por min reduzir dose para 200 miligramas uma vez ao dia. Não 

dados para ajuste de dose em caso de hemodiálise 

Administração: Deve ser utilizado uma vez ao dia (um comprimido de 300 miligramas ou 3 comprimidos de 100 

miligramas), com ou sem alimentos. Em caso de dificuldade de deglutição os comprimidos podem ser dispersos e 

50 mililitros de água sem gás. Não triturar por esmagar, aguardar a dispersão total para administração (10 min 

sob agitação). O produto resultante pode ser administrado via SNE ou gastrostomia 

Estabilidade: manter em temperatura ambiente (15 – 30 ºC) 

Reações adversas: Hipertensão, prolongamento de intervalo QT, cefaleia, fadiga, erupção cutânea, rash 

acneiforme, acne vulgar, xeroderma, fotossensibilidade cutânea, prurido, hipocalcemia, hipoglicemia, colite, 

diarreia, náusea, dor abdominal, anorexia, vômito, dispepsia, hemorragia, elevação de TGP e elevação de 

creatinina sérica 

Interações medicamentosas: citalopram, claritromicina, domperidona, moxifloxacino, flubentixol, nilotinibe, 

pimozida, quetiapina, ribociclibe 

 Monitorização: eletrólitos (cálcio, magnésio, potássico), TSH, ECG, função renal, função hepática, pressão 

arterial, sinais e sintomas de ICC, lesões cutâneas, sintomas gastrointestinais 

Observações:  

 - Com base no mecanismo de ação, os efeitos adversos sobre a gravidez seriam esperados. Informações 

relacionadas ao uso de vandetanibe em mulheres grávidas são limitadas; 

 - Um eletrocardiograma (ECGRAMAS) e níveis de potássio, cálcio e magnésio séricos e TSH devem ser obtidos no 

basal, 2 - 4 e 8 - 12 semanas após o início do tratamento com CAPRELSA® e a cada 3 meses por pelo menos um 

ano. ECG´s e amostras de sangue também devem ser obtidas conforme indicação clínica durante esse período e 

depois. O nível sérico de potássio deve ser mantido em 4 mEq por litro ou maior, e o magnésio e o cálcio séricos 

devem ser mantidos em níveis nor mais de modo a reduzir os riscos de um prolongamento QT no 

eletrocardiograma 

1. Uptodate. Vandetanib: lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate.com por search maior que . 

Acesso em: 18 de dez de 2018 

2. Dynamed. Vandetabine: EBSCO, 2018. http: // web.a.ebscohost.com por dynamed por search por 

basic?vid=5&sid=4a42a537 - 8221 - 4bdf - ac99 - 734f8b85685c%40session miligramasr4010 maior que . Acesso em: 18 

de dez de 2018. 
3. CAPRELSA. Responsável técnico: Dra. Silvia Regina Brollo – CRF - SP 9815. Sanofi Genzyme.  
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VIMBLASTINA (FAULBLASTINA®) (MAR) 

Princípio ativo: vimblastina 

Classe terapêutica: antineoplásico, alcaloide da Vinca, agente antimicrotubular 

Apresentação: solução injetável em frasco ampola contendo 10 miligramas 

Via de administração: ENDOVENOSO 

Posologia:  

Pediátrica 

 - Linfoma de Hodgkin, Histiocitose de células de Langerhans e tumores de células germinativas 

Adulto 

 - Linfomas de Hodgkin e não - Hodgkin, câncer de testículo, bexiga, pulmão e sarcoma de tecido moles.  

As doses variam 2 – 18,5 miligramas por m², sendo a periodicidade de administração e intervalo entre os ciclos 

dependentes do protocolo escolhido 

Ajuste renal: não é recomendado ajuste de dose 

 Tempo de administração: 6 – 10 minutos. Infusões longas aumentam o risco de flebite e dor. Medicamento 

com potencial vesicante 

Soluções e volumes compatíveis: 
Reconstituição: já vem reconstituído (C.: 1 miligrama por mililitro) 

Diluição: SF 0,9% 50 - 125 mililitros 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: Uso imediato Uso imediato 

 Após diluição: Uso imediato Uso imediato 

Recomendações específicas para o preparo e armazenamento: 

 - Preparar em cabine de segurança biológica 

 - Descartar resíduos em lixo químico 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: Furosemida, cefepime e lanzoprazol 

Reações adversas: Leucopenia, anemia, alopecia, constipação, náusea, vômito, estomatite, anorexia, 

hipertensão, dor óssea, parestesia, neuropatia periférica, dor e fraqueza muscular 

Interações medicamentosas: Imuno BCG, dipirona, ácido fusídico (sistêmico), natalizumabe, pimecrolimus e 

tacrolimus 

 Monitorização: Hemograma, sinais e sintomas de neurotoxicidade, sódio sérico, função hepática, sintomas 

gastrointestinais 

Observações:  

 - Risco potencial na gravidez (categoria D) 

1. Uptodate. Vinblastine: lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate.com por search maior que . 

Acesso em: 18 de dez de 2018 

2. Dynamed. Vinblastine: EBSCO, 2018. http: // web.a.ebscohost.com por dynamed por search por basic?vid=5&sid=4a42a537 - 

8221 - 4bdf - ac99 - 734f8b85685c%40session miligramasr4010 maior que . Acesso em: 18 de dez de 2018. 
3. FAULBLTGOINA. Responsável técnico: Dra. Cintia Delphino de Andrade – CRF - SP 25.125. Libbs Farmacêutica. 
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VINCRISTINA (FAULDVINCRI®) (MAR) 

Princípio ativo: vincristina 

Classe terapêutica: antineoplásico, alcaloide da Vinca, agente antimicrotubular 

Apresentação: solução injetável em frasco ampola contendo 1 miligrama 

Via de administração: ENDOVENOSO 

Posologia:  

Pediátrica 

 - Leucemia agudas, Linfoma de Hodking e Não - Hodking, Sarcoma de Ewing, Hepatoblastoma, Glioma de baixo 

grau, Meduloblastoma, Neuroblastoma, Retinoblastoma, Rabdomiossarcoma e Tumor Wills.As doses, 

periodicidade de administração e intervalo entre os ciclos dependentes do protocolo escolhido 

Adulto 

 - Leucemia linfocítica aguda, tumores do SNC, Linfomas, Mieloma Múltiplo, Sarcoma de Ewing, Tumor 

trofoblástico gestacional, câncer de ovário, câncer de pulmão tipo não pequenas células e timoma.  

As doses variam 0,4 – 2 miligramas por m², sendo a periodicidade de administração e intervalo entre os ciclos 

dependentes do protocolo escolhido 

Ajuste renal: Não é recomendado ajuste de dose 

 Tempo de administração: 6 – 10 minutos. Infusões longas aumentam o risco de flebite e dor. Medicamento 

com potencial vesicante 

Soluções e volumes compatíveis: 
Reconstituição: já vem reconstituído (C.: 1 miligrama por mililitro) 

Diluição: SF 0,9% 20 - 100 mililitros 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: - 24 horas 

 Após diluição: 24 horas 48 horas 

Recomendações específicas para o preparo e armazenamento: 

 - Preparar em cabine de segurança biológica 

 - Descartar resíduos em lixo químico 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: Furosemida, idarrubicina e bicarbonato de sódio 

Reações adversas: neurotoxicidade, hiperuricemia, anemia, leucopenia, trombocitopenia, irritação vascular 

Interações medicamentosas: Imuno BCG, dipirona, ácido fusídico (sistêmico), natalizumabe 

 Monitorização: Hemograma, sinais e sintomas de neurotoxicidade, sódio sérico, função hepática 

Observações:  

 - Risco potencial na gravidez (categoria D) 

1. Uptodate. Vincristine: lexi - comp, 2018. Disponível em: menor que https: // www.uptodate.com por contents por cabazitaxel - 

drug - information?search= cabazitaxel&source=panel_search_ result&selectedTitle=1aproximadamente 

21&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F10412137 maior que . Acesso em: 07 de dez de 2018 

2. Dynamed. Vincristine: EBSCO, 2018. menor que http: // web.a.ebscohost.com por dynamed por viewarticle por 

render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie45PFJrqe1T7Ok63nn5Kx89%2bTfhePavkmwpbVHsKavUJ6nuEy0sLBMnsbLP

vLo34bx1%2bGM5%2bXsgeKzq1G1qbFMs6a1SKTi34bls%2b6Mq9jwPuLYu3zr26SM3927Wcyc34a7r65Qsqa1PuTl8IXf6rt%2b8
%2bLqjOPu8gAA&vid=7&sid=4a018462 - 204f - 4643 - 9648 - efe4a3920f7b@sdc - v - sess miligramasr06 maior que . 

Acesso em: 07 de dez de 2018. 
3. FAULDVINCRI. Responsável técnico: Dra. Cintia Delphino de Andrade – CRF - SP 25.125. Libbs Farmacêutica. 
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VINORELBINA (NORELBIN® - IV) (MAR) 

Princípio ativo: vinorelbin 

Classe terapêutica: antineoplásico, alcaloide da Vinca, agente antimicrotubular 

Apresentação: solução injetável em frasco ampola contendo 50 miligramas 

Via de administração: ENDOVENOSO 

Posologia:  

Pediátrica 

 - Linfoma de Hodking e Leucemias agudas refratários ou recorrentes.As doses variam, sendo a periodicidade de 

administração e intervalo entre os ciclos dependentes do protocolo escolhido 

Adulto 

 - Câncer de pulmão tipo não pequenas células, mama metastático, cólon uterino, linfoma de hodking recidivado 

ou refratária, mesotelioma maligno da pleura, ovário recidivado ou refratário, glândula salivar, pulmão tipo 

pequenas células e sarcoma de partes moles 

As doses variam 25 - 30 miligramas por m², sendo a periodicidade de administração e intervalo entre os ciclos 

dependentes do protocolo escolhido 

Ajuste renal: Não há recomendação para o paciente não dialítico. Em caso de hemodiálise reduzir a dose para 20 

miligramas por m², uma vez por semana, e administração após a sessão ou em dias de descanso 

 Tempo de administração: 6 – 10 minutos. Infusões longas aumentam o risco de flebite e dor. Medicamento 

com potencial vesicante 

Soluções e volumes compatíveis: 
Reconstituição: já vem reconstituído 

Diluição: SF 0,9% ou SG 5% 10 - 125 mililitros 

Estabilidade: 
 

Temperatura ambiente 

(20 - 30ºC) 

Temperatura refrigeração 

(2 - 8ºC) 

Após reconstituição: 24 horas - 

 Após diluição: 24 horas - 

Recomendações específicas para o preparo e armazenamento: 

 - Preparar em cabine de segurança biológica 

 - Descartar resíduos em lixo químico 

Medicamentos incompatíveis (que não devem ser administrados simultaneamente - em Y - nem em 

mesmo horário ou misturados: Não se recomenda misturar com quaisquer outros medicamentos 

Reações adversas: neurotoxicidade, neuropatia periférica, alopécia, náusea, vômito, constipação, diarreia, 

neutropenia, leucopenia, anemia, elevação de transaminases, flebite e dor no local da injeção, astenia, elevação 

de creatinina sérica 

Interações medicamentosas: Imuno BCG, dipirona, ácido fusídico (sistêmico), natalizumabe  

 Monitorização: Hemograma, funções renal e hepática, sinais e sintomas neurotoxicidade e sintomas de 

obstipação 

Observações:  

 - Risco potencial na gravidez (categoria D) 

1. Uptodate. Vinorelbine. Lexi - comp, 2018. Disponível em: https: // www.uptodate.com por contents por vinorelbine - drug - 

information?search=vinorelbina&source=panel_search_result&selectedTitle=1%7E72&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_r

ank=1. Acesso em: 07 de dez de 2018. 
2. Dynamed. Vinorelbine: EBSCO, 2018. Disponível em: http: // web.a.ebscohost.com por dynamed por search por 

basic?vid=4&sid=4a018462 - 204f - 4643 - 9648 - efe4a3920f7b%40sdc - v - sess miligramasr06. Acesso em: 07 de dez 

de 2018. 
3. NORELBIN. Responsável técnico: Dra. Maria Benedita Pereira – CRF - SP 30.378. Eurofarma laboratórios S.A. 
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INFORMAÇÕES ÚTEIS 

 

TIPOS DE ADMINISTRAÇÃO ENDOVENOSA 
ENDOVENOSO direto ou ENDOVENOSO bolus - administração de pequena quantidade do 

medicamento diretamente na veia com uso de seringa, ou diluído em pequeno volume de diluente.  

 

 ENDOVENOSO push ( ENDOVENOSO bolus):administrado durante um pequeno período menor 

ou igual a 1 minuto 

 

 ENDOVENOSO direto lento:geralmente durante 3 a 5 minutos (ou 1 mililitros por minuto, caso 

não haja informação disponível) 

 

Infusão ENDOVENOSO - a administração de grandes volumes de solução diretamente dentro da veia 

é conhecida como uma infusão ENDOVENOSA 

 

 ENDOVENOSO infusão intermitente - utilizada para administrar, relativamente, pequeno volume 

de solução durante um curto período a intervalos específicos; infusão rápida quando maior que 

5 a 30 minutos ou lenta quando 30 a 60 minutos 

 

 ENDOVENOSO infusão contínua - utilizada para administrar grande volume de solução 

lentamente durante várias horas a uma taxa constante (também chamado de gotejamento 

contínuo) 
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CATEGORIZAÇÃO DO RISCO DE DANO PELO USO DO MEDICAMENTO DURANTE A 

GRAVIDEZ 

 

A 

Estudos controlados em hum anos não demonstraram risco de dano 

 

Estudos controlados em mulheres grávidas não demonstraram risco para o feto 

no 1º trimestre sem evidências de risco de dano nos trimestres posteriores. A 

possibilidade de dano fetal parece remota 

B 

Não há evidência de risco de dano nos estudos  

 

Ambos os estudos em reprodução animal não demonstraram risco de dano fetal, 

mas não há estudos controlados em mulheres grávidas ou estudos de 

reprodução animal demonstraram efeito adverso que não foi confirmado em 

estudos controlados em mulheres no 1º trimestre e não há evidência de risco 

nos trimestres posteriores 

C 

Risco de dano não pode ser descartado  

 

Ambos os estudos em ani mais têm revelado efeitos adversos no feto e não há 

estudos controlados em mulheres, ou estudos em mulheres e ani mais não 

estão disponíveis. Os medicamentos só devem ser administrados se o potencial 

de benefício justificar o risco ao feto. 

D 

Evidência positiva de risco de dano  

 

Há evidência positiva de risco fetal humano, mas os benefícios do uso em 

mulheres grávidas podem ser aceitáveis a despeito do riscode vida ou para uma 

doença grave para a qual medicamentos mais seguros não podem ser utilizados 

ou são ineficazes 

X 

Contraindicado na gravidez  

 

Estudos em ani mais e seres hum anos demonstraram anormalidades fetais ou 

há evidência de risco fetal baseado em experiência em hum anos, ou ambos, e 

o risco do uso do medicamento na mulher grávida claramente supera qualquer 

possibilidade de benefício. O medicamento é contraindicado nas mulheres que 

estão ou têm possibilidade de se tornar gestantes 

Adaptado de UpToDate (2018) 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE O USO DE MEDICAMENTOS DURANTE A 

LACTAÇÃO 

 

 O leite materno é fundamental para a saúde da criança pela sua disponibilidade de nutrientes 

e substâncias imunoativas. Apesar da excelência do leite materno, existem ocasiões em que o 

profissional de saúde deve considerar o risco/benefício da terapia medicamentosa na mãe que 

amamenta.  

A maioria dos medicamentos é excretada no leite materno, mas em pequenas quantidades. 

Mesmo quando presentes no leite, os medicamentos poderão ou não ser absorvidos no trato 

gastrointestinal do lactente. 

As categorias de risco são as seguintes: 

Uso compatível com a amamentação – medicamentos cujo uso é potencialmente seguro 

durante a lactação, haja vista não haver relatos de efeitos farmacológicos significativos para o 

lactente, mesmo apresentando excreção pelo leite materno. 

Uso criterioso durante a amamentação – Nesta categoria estão os medicamentos cujo 

uso no período da lactação depende da avaliação do risco/benefício. Quando utilizados, exigem 

monitorização clínica ou laboratorial do lactente, devendo ser utilizados durante o menor tempo e na 

menor dose possível. Novos medicamentos cuja segurança durante a amamentação ainda não foi 

devidamente documentada encontram-se nessa categoria, exceto se há grande probabilidade de 

efeitos adversos graves (por exemplo, antineoplásicos em geral). 

Uso contraindicado durante a amamentação – Esta categoria compreende os 

medicamentos que exigem a interrupção da amamentação, pelas evidências ou risco significativo de 

efeitos adversos importantes no lactente. 

Adaptado de AMAMENTAÇÃO E USO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS, Ministério da Saúde, 2010 
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FÓRMULAS PARA CÁLCULOS 
 

MILIEQUIVALENTES (MILIEQUIVALENTE/LITRO- mEq/L) 

 Soluções de eletrólitos têm suas concentrações quase sempre expressas em unidades 

químicas conhecidas como miliequivalentes (mEq); que é a milésima parte do equivalente-grama 

(Eq/1000= 0,001Eq). Equivalente –grama é a medida da quantidade de atividade química de um 

elemento que combinam-se entre si, segundo seus equivalentes-grama. 

 Em condições normais o plasma contém 155 mEq/L de cátions e 155 mEq/L de ânios, ou 

seja, a concentração total de cátions sempre será igual à concentração total de ânions. 

Fórmula geral: 

 

Miliequivalente/ litro (mEq/L)= 
                                                               

                     
 

 

Fómula para converter mEq/L em g/L: 

 

Concentração do sal (g/L)= 
                                             

                      
 

 

Fórmula para converter mg% em mEq/L: 

Concentração do sal (mEq/L)=  
                                                 

              
 

 

Fórmula para converter mEq/L em mg%: 

Concentração do sal (mg%)=  
                                             

                    
 

 

MILIMOL (MILIMOL/LITRO- mmol/L) 

 A concentração de eletrólitos e não-eletrólitos pode ser expressa em unidades de 

milimoles/litros, que representa o número de moles de soluto em determinado volume de solução. 

Uma vez que o peso molecular do soluto em gramas (g) equivale a 1 mol (1000mmol) e peso 

molecular do soluto em miligrama (mg) equivale a 1mmol. 
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Fórmula geral: 

Milimol/litro= 
                                        

              
 

 

OSMOLARIDADE (MILIMOLES/LITROS – mOsmol/L) 

 Eletrólitos ajudam no controle do volume da água corporal através da pressão osmótica. Esta 

pressão osmótica é proporcial ao número total de espécies em solução e é expressada em unidades 

de milimoles (mOsmol). Para não eletrólitos como a glicose, 1 mol representa 1 Osmol 

(1000mOsmol), consequentemente 1 mmol representa 1mOsmol. 

 Para eletrólitos essa relação não se mantém por causa do número total de espécies em 

solução que depende do grau de dissociação da substância. Por exemplo: 1mol de cloreto de 

potássio (KCl) completamente dissolvido representa 2 Osmol do total de espécies (íons K+ e Cl-) (1 

mmol KCl = 2 mOsmol); ou 1 mol de cloreto de cálcio (CaCl2) represena 3 Osmol do total de 

espécies (Ca++, Cl – e Cl-). 

Fórmula geral: 

Osmolaridade de (mOsmol/L)=  
                                                         

              
 

 

Fórmula para converter mg% em mOsmol/L: 

 

Concentração (mOsmol/L)=  
                                      

              
 

 

Fórmula para converter mOsmol/L em mg%: 

 

Concentração (mg%)=  
                                         

                   
 

 

CONVERSÃO DE UNIDADES E MEDIDAS 

1 Litro 1.000 mililitros 1 dm³ 

1 Quilograma 1.000 gramas  

1 Grama 1.000 miligramas  
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TABELA DOS ÍONS E SAIS MAIS UTILIZADOS 

Íon/Sal Fórmula Peso atômico molecular Valência de cátion ou ânion 

Amônio NH4
+ 18 1 

Lítio Li+ 7 1 

Potássio K+ 39 1 

Sódio Na+ 23 1 

Cálcio Ca2+ 40 2 

Magnésio Mg2+ 24 2 

Acetato C2H3O2
- 59 1 

Bicarbonato HCO3
- 61 1 

Cloreto Cl- 35,5 1 

Gluconato C6H11O7
- 195 1 

Lactato C3H5O3
- 89 1 

Carbonato CO3
2- 60 2 

Fosfato 

H2PO4
- 

HPO4
2- 

97 

96 

1 

2 

Sulfato SO4
2- 96 2 

Citrato C6H5O7
3- 189 3 

Ferro Fe2+ 56 2 

Zinco Zn2+ 65 2 

Acetato de sódio 

triidratado 
C2H3O2Na.3H2O 136 1 

Bicarbonato de 

sódio 
NaHCO3 84 1 

Carbonato de cálcio CaCO3 100 2 

Carbonato de lítio Li2CO3 74 2 

Cloreto de sódio NaCl 58,5 1 

Cloreto de potássio KCl 74,5 1 

Cloreto de amônio NH4Cl 53,5 1 

Cloreto de cálcio 

diidratado 
CaCl2.2H2O 147 2 

Fosfato monobásico KH2PO4 136 1 

Gluconato de cálcio 

monoidratado 
C12H22CaO14.H2O 448 2 

Sulfato de 

magnésio 

heptaidratado 

MgSO4.7H2O 246 2 

Cloreto de 

magnésio 

hexaidratado 

MgCl2.6H2O 203 2 

Sulfato ferroso 

heptaidratado 
FeSO4.7H2O 278 2 
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APÊNDICE 01- MANUAL DE DILUIÇÃO PEDIÁTRICO 
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APÊNDICE 02- MANUAL DE DILUIÇÃO ADULTO 
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APÊNDICE 03- MANUAL DE DILUIÇÃO ADULTO- HIPODERMÓCLISE 
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