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APRESENTAÇÃO

O Manual Farmacoterapêutico Oncológico foi desenvolvido com o 
propósito de orientar a equipe multiprofissional do Hospital Santa 
Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, sobretudo àqueles que 
prescrevem, contendo medicamentos considerados essenciais para o 
tratamento oncológico de pacientes adultos e pediátricos.

Temos descrito neste manual a relação de medicamentos, contendo 
informações sobre nome genérico, apresentação, classe terapêutica, 
indicação, contraindicação, dose usual, ajuste posológico, via de 
administração, preparo/diluição, orientações para administração, 
conservação, estabilidade, cuidados específicos, monitoramento, e 
uso durante gestação e lactação.

Entendemos que a atualização desse guia, deve ser constante e em 
conjunto com a equipe multidisciplinar, visto que a padronização 
de novos itens na instituição é uma realidade necessária para que 
possamos sempre fornecer o melhor tratamento farmacoterapêutico 
ao paciente.
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ABREVIATURAS E SIGLAS:

ABD – Água Bidestilada

AINE – Anti-inflamatório Não Esteroidal

ALT – Alanina Aminotransferase 

AST – Aspartato Aminotransferase

AVC – Acidente Vascular Cerebral

BCG – Bacilo de Calmette-Guérin

BCR-ABL – Breakpoint Cluster Region-Abelson Leukemia Gene

CAN – Contagem Absoluta de Neutrófilos

CAPD – Diálise Peritoneal Contínua Ambulatorial

ClCr – Clearance de Creatinina

CMV – Citomegalovírus

CPCNP – Câncer de Pulmão de Células Não Pequenas 

CYP – Citocromo P 450

dL – Decilitro

EGFR – Receptor do Fator de Crescimento Epidérmico

EV – Via de administração Endovenosa

FDA – Food and Drug Administration

g/m2 – gramas por metro quadrado

GI – Gastrointestinal 

H – horas

HER2 – Receptor 2 do Fator de Crescimento Epidérmico Humano

HER+ – Human Epidermal Growth Factor Receptor Positive

HSCBH – Hospital Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte

IA – Inibidor de Aromatase

IBPs – Inibidores da Bomba de Prótons

IM – Via de administração Intramuscular

IT – Via de administração Intratecal

IV – Via de administração Intravenosa

Kg – Quilograma 

LLA – Leucemia Linfocitica Aguda

LLC – Linfona Linfoide Crônica

LMA – Leucemia Mieloide Aguda

LNH – Linfona Não Hodgking

LPA – Leucemia Promielocítica Aguda 

LSN – Limite Superior da Normalidade

MAC – Medicamento de Alto Custo

MAO – Monoaminooxidase 

MCG – Microgramas (µg)

MG – Miligramas

Min – Minutos

mL – Mililitro

MNP – Medicamento Não Padrão

MMS – Medicamento via Ministério da Saúde

NA – Não se Aplica

NG – Administração por sonda nasogástrica

NIOSH – National Institute for Occupational Safety and Health

OMS – Organização Mundial de Saúde

PCAB – Bloqueador Ácido Competitivo de Potássio

PD-1/PDL-1 – Proteína de Morte Celular Programada 1/Ligante de Morte 1

RC – Remissão Completa

SC – Subcutâneo

SCBH – Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte

SERM – Modulador Seletivo do Receptor de Estrogênio

SF – Soro Fisiológico

SG – Soro Glicosado 

SNC – Sistema Nervoso Central 

TA – Temperatura Ambiente 

TGA – Therapeutic Goods Administration

TP/RNI – Tempo de Protrombina / Relação Normatizada Internacional

UI – Unidade Internacional

VO – Via de administração oral 

° C – Graus Celsius
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ACETATO DE DEGARELIX 
120 MG E 80 MG (MNP) – PÓ LIOFILIZADO

CATEGORIA TERAPÊUTICA: Agente antineoplásico; Antagonista do hormônio liberador de gonadotrofina.

INDICAÇÃO: Câncer de próstata avançado. 

POSOLOGIA: Dose de carga: SC: 240 mg administrados em duas injeções de 120 mg (3 mL) . Dose de manutenção: 
SC: 80 mg administrados como uma injeção de 4 mL a cada 28 dias (começando 28 dias  
após a dose de carga inicial).

AJUSTE DE DOSE: Função renal: Não necessita de ajuste de dose. Função hepática: Não necessita de ajuste de dose.

ADMINISTRAÇÃO: Via subcutânea (s.c.): A reconstituição deve ser realizada com o próprio diluente que acompanha 
o medicamento, a dose de 120 mg deve usar 3 mL do diluente e a ampola de 80 mg, 4 mL.  
Não agitar para evitar a formação de espuma. Após reconstituição fazer uso imediato.

CARÁTER DE EXTRAVASAMENTO: NA

CATEGORIA DE RISCO NA GRAVIDEZ: X

POTENCIAL EMETOGÊNICO: NA

POTENCIAL ANAFILÁTICO: NA

LACTAÇÃO: CONTRAINDICADA DURANTE AMAMENTAÇÃO

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: Pode potencializar o efeito tóxico de medicamentos como amiodarona e ISRS, 
causando prolongamento do intervalo QTc e aumentando o risco da diminuição no efeito de medicamentos 
antidiabéticos com a metformina.

ARMAZENAMENTO/ESTABILIDADE PADRONIZADOS PELO HSCBH: Após reconstituição fazer uso imediato.

RISCO AO MANIPULADOR: AGENTE PERIGOSO (NIOSH 2016 [GRUPO 1]).
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ACETATO DE LANREOTIDA 120 MG (MNP) 
SOLUÇÃO INJETÁVEL SERINGA PREENCHIDA

CATEGORIA TERAPÊUTICA: Análogo de Somatostatina.

INDICAÇÃO: Acromegalia; síndrome carcinoide; tumores neuroendócrinos gastroenteropancreáticos (GEP-NETs). 

POSOLOGIA: Consultar conforme protocolo de tratamento de doença em Guia de protocolos de tratamento 
oncológico SCBH.

AJUSTE DE DOSE: Função Renal: Acromegalia: ClCr ≥ 60 mL/minuto: Não é necessário ajuste de dose. ClCr < 60 mL/
minuto: Fazer a dose inicial 60 mg a cada 4 semanas por 3 meses; ajustar a dose com base na resposta clínica e com os 
níveis de hormônio do crescimento e/ou níveis de fator de crescimento semelhantes à insulina 1 (consulte a dosagem para 
adultos). 

Síndrome Carcinóide ou Tumores neuroendócrinos gastroenteropancreáticos: ClCr ≥ 30 mL/minuto: Não há ajustes de 
dosagem fornecidos em bula, contudo, a depuração total de lanreotida 120 mg não é afetada. ClCr < 30 mL/minuto: Não há 
estudos de segurança e eficácia estabelecidos.

Função Hepática: Tumores neuroendócrinos gastroenteropancreáticos: Não há estudos de segurança e eficácia 
estabelecidos.

Acromegalia: Leve: Segurança e eficácia não estabelecidas; Moderado-grave (Child Pugh B ou C): Segue os parâmetros do 
ajuste renal.

ADMINISTRAÇÃO: Via subcutânea (s.c.): Solução injetável em seringa preenchida com as apresentações 60 mg/0,2 
mL, 90 mg/0,3 ml, 120 mg/0,5 mL. Administrar em via subcutânea exclusivamente no quadrante da nádega, após 30 
minutos da retirada da geladeira. 

CARÁTER DE EXTRAVASAMENTO: C

CATEGORIA DE RISCO NA GRAVIDEZ: X

POTENCIAL EMETOGÊNICO: NA

POTENCIAL ANAFILÁTICO: Baixo

LACTAÇÃO: NÃO RECOMENDADA DURANTE O USO E ATÉ SEIS MESES APÓS A ÚLTIMA DOSE.

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: Agentes causadores de bradicardia podem potencializar outros agentes 
causadores de bradicardia, interage com CYP3A4 e ISRS, podendo potencializar seus efeitos; agentes redutores de 
glicose podem potencializar efeitos hipoglicêmico.

ARMAZENAMENTO/ESTABILIDADE PADRONIZADOS PELO HSCBH: Armazenar sob refrigeração. Administrar 
imediatamente após a reconstituição.

RISCO AO MANIPULADOR: NA
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ACETATO DE LEUPRORRELINA 22.5 MG E 3.7 MG (MAC) – 
PÓ LIOFILIZADO

CATEGORIA TERAPÊUTICA: Agente antineoplásico; antagonista do hormônio liberador de gonadotrofina.

INDICAÇÃO: Tratamento paliativo de carcinoma de próstata em estado avançado; tratamento de endometriose; 
tratamento de anemia causada por fibroides uterinos (miomas); puberdade precoce central; tratamento de câncer de 
mama em mulheres na pré e perimenopausa.

POSOLOGIA: Consultar conforme protocolo de tratamento de doença em Guia de protocolos de tratamento 
oncológico SCBH.

AJUSTE DE DOSE: Função renal: Não necessita de ajuste de dose. Função hepática: Não necessita de ajuste de 
dose.

ADMINISTRAÇÃO: Via intramuscular (i.m.): Reconstituir com 1 mL do próprio diluente, agitar vigorosamente e 
administrar via IM. Administrar como uma única injeção na área glútea, coxa anterior ou deltóide. O local de injeção 
deve ser alternado. Administrar dentro de 2 horas após a preparação.

Via subcutânea (s.c.): Selecionar um local de injeção na área abdominal superior ou média com tecido macio ou solto 
suficiente que não tenha sido usado recentemente; não administrar em áreas com tecido musculoso ou fibroso ou 
em locais que possam ser friccionados ou comprimidos (por exemplo, cinto ou cós). Agrupar a pele ao redor do local 
da injeção, inserir a agulha em um ângulo de 90 graus em relação à superfície da pele, soltar a pele e injetar lenta e 
firmemente todo o conteúdo; remover a agulha no mesmo ângulo de 90 graus. Evitar aplicar calor diretamente no 
local da injeção.

CARÁTER DE EXTRAVASAMENTO: NA 

CATEGORIA DE RISCO NA GRAVIDEZ: X

POTENCIAL EMETOGÊNICO: NA

POTENCIAL ANAFILÁTICO: Casos isolados foram relatados no pós-comercialização. 

LACTAÇÃO: Não foram realizados estudos sobre excreção no leite materno, deve-se considerar o risco-benefício. 

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: Pode potencializar o efeito tóxico de medicamentos como amiodarona e ISRS, 
causando prolongamento do intervalo QTc;

ARMAZENAMENTO/ESTABILIDADE PADRONIZADOS PELO HSCBH: Deve ser armazenado em temperatura 
ambiente (15 - 30º C) e protegido da luz. Não congelar. Manter o produto na embalagem até seu uso. Administrar 
imediatamente após a reconstituição.

RISCO AO MANIPULADOR: Agente Perigoso (NIOSH 2016 [GRUPO Q]). 
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ACETATO DE TRIPTORRELINA 22.5 MG (MNP), 11.25 MG (MAC) E 3.75 MG 
(MNP) – PÓ LIOFILIZADO

CATEGORIA TERAPÊUTICA: Agente antineoplásico; Antagonista do hormônio liberador de gonadotrofina.

INDICAÇÃO: Câncer de próstata avançado.

POSOLOGIA: Consultar conforme protocolo de tratamento de doença em Guia de protocolos de tratamento 
oncológico SCBH.

AJUSTE DE DOSE: Função renal: Não necessita de ajuste de dose. Função hepática: Não necessita de ajuste de 
dose.

ADMINISTRAÇÃO: Via intramuscular (i.m.): Reconstituir com 2 mL de próprio diluente, agitar suavemente até formar 
uma suspensão, administrar via IM na nádega ou coxa; locais alternativos de injeção. Administrar imediatamente 
após a reconstituição. Deve-se administrar sob a supervisão de um profissional de saúde.

CARÁTER DE EXTRAVASAMENTO: NA

CATEGORIA DE RISCO NA GRAVIDEZ: X

POTENCIAL EMETOGÊNICO: NA

POTENCIAL ANAFILÁTICO: Sem relatos de anafilaxia.

LACTAÇÃO: USO NÃO RECOMENDADO DURANTE AMAMENTAÇÃO 

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: É recomendado não associar com medicamentos que aumentem o hormônio 
prolactina e deve-se evitar a associação de medicamentos hiperprolactinemiantes (esses diminuem a taxa 
de receptores de LHRH na hipófise), tais como: metoclopramida, fenotiazídicos, butiferonas, alfametildopa, 
antidepressivos tricíclicos, inibidores da MAO, opiáceos e medicamentos a base de estrogênio.

ARMAZENAMENTO/ESTABILIDADE PADRONIZADOS PELO HSCBH: O frasco-ampola contém pó liofilizado 
branco ou levemente amarelado, que forma uma suspensão após reconstituição. Conservar em temperatura 
ambiente (entre 15 e 30 °C). Proteger da luz e umidade. Administrar imediatamente após a reconstituição.

RISCO AO MANIPULADOR: AGENTE PERIGOSO (NIOSH 2016 [GRUPO 1]).

11



ACETATO DE OCTREOTIDA 30 MG (MNP) – PÓ LIOFILIZADO

CATEGORIA TERAPÊUTICA: Análogo da Somatostatina; antidiarréico.

INDICAÇÃO: Usado para tratar acromegalia, bem como diarreia associada a tumores carcinóides metastáticos e 
tumores secretores de peptídeo intestinal vasoativo (Vipomas).

POSOLOGIA: Consultar conforme protocolo de tratamento de doença em Guia de protocolos de tratamento 
oncológico SCBH.

AJUSTE DE DOSE: Função Renal: Leve a grave não dialisável: Não é necessário ajustes; Diálise: 10 mg IM a cada 4 
semanas inicialmente, depois titular para efeito.

Função Hepática: Cirrose: 10 mg IM a cada 4 semanas inicialmente, depois titular para efeito.

ADMINISTRAÇÃO: Via intramuscular (i.m.): Retirar o kit com no mínimo 30 minutos antes da administração do 
medicamento, encaixar adaptador no topo do frasco, reconstituir o medicamento com o diluente próprio em seringa 
disponível no kit, deixar descansar por 5 minutos e agitar moderadamente até todo o pó estar em suspensão, 
formando uma solução leitosa aspirar o produtor e fazer a administração via IM.

CARÁTER DE EXTRAVASAMENTO: NA

CATEGORIA DE RISCO NA GRAVIDEZ: B

POTENCIAL EMETOGÊNICO: NA

POTENCIAL ANAFILÁTICO: Casos isolados foram relatados no pós-comercialização.

LACTAÇÃO: USO NÃO RECOMENDADO DURANTE AMAMENTAÇÃO 

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: Atua como inibidor de CYP3A4, causando diminuição da depuração metabólica 
de compostos metabolizados por essa enzima, devem ser usados com cautela. Pode ser necessário ajuste da dose 
de medicamentos como betabloqueadores, bloqueadores de canais de cálcio ou agentes de controle de fluído e 
equilíbrio de eletrólitos, bem como de insulina e medicamentos antidiabéticos.

ARMAZENAMENTO/ESTABILIDADE PADRONIZADOS PELO HSCBH: Armazenar sob refrigeração (2 a 8º C), retirar 
da refrigeração apenas para a administração. Após reconstituição administrar imediatamente.

RISCO AO MANIPULADOR: NA
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ÁCIDO ZOLEDRÔNICO 4 MG – SOLUÇÃO INJETÁVEL

CATEGORIA TERAPÊUTICA: Bifosfato, modificador do metabolismo do cálcio. 

INDICAÇÃO: Tratamento da hipercalcemia induzida por tumor (HIT), prevenção de eventos relacionados ao 
esqueleto, como fraturas patológicas, compressão medular, radiação e cirurgia ortopédica ou hipercalcemia induzida 
por tumor em pacientes com câncer metastático no osso, prevenção da perda óssea decorrente do tratamento 
antineoplásico a base de hormônios em pacientes com câncer de próstata ou câncer de mama. 

POSOLOGIA: Consultar conforme protocolo de tratamento de doença em Guia de protocolos de tratamento 
oncológico SCBH.

AJUSTE DE DOSE: Função Renal: Ajuste de dose Renal: Se ClCr > 60 mL/min: 4 mg; ClCr 50 a 60 mL/min: 3,5 mg; 
ClCr 40 a 49 mL/min: 3,3 mg; ClCr 30 a 39 mL/min: 3 mg; ClCr < 30 mL/min: Não recomendado

Função hepática: Não necessita de ajuste de dose.

ADMINISTRAÇÃO: Via intravenosa (i.v.): Se refrigerado, deixar a solução atingir a temperatura ambiente antes 
da administração. Deve haver reconstituição em 5 mL ABD (quando não houver solução pronta para uso) e ser 
diluído com 100 mL de cloreto de sódio 0,9% ou solução de glicose 5% p/v antes da infusão. Infundir por pelo 
menos 15 minutos. Lavar o acesso IV com 10 mL de lavagem SF após a infusão. Infundir separadamente de outros 
medicamentos. Os pacientes devem ser adequadamente hidratados antes do tratamento. O acetaminofeno após a 
administração pode reduzir a incidência de reação aguda (por exemplo, artralgia, febre, sintomas semelhantes aos 
da gripe, mialgia). 

CARÁTER DE EXTRAVASAMENTO: Presença de cristais não dissolvidos nas injeções subcutâneas podem provocar 
lesões no local.

CATEGORIA DE RISCO NA GRAVIDEZ: D

POTENCIAL EMETOGÊNICO: NA

POTENCIAL ANAFILÁTICO: Casos foram relatados no pós-comercialização.

LACTAÇÃO: USO NÃO RECOMENDADO DURANTE AMAMENTAÇÃO 

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: Recomenda-se preocupação quando os bisfosfonatos, como ácido zoledrônico, 
são administrados com aminoglicosídeos, calcitonina ou diuréticos de alça, uma vez que esses agentes podem ter 
um efeito aditivo, resultando num nível sérico de cálcio mais baixo durante períodos mais prolongados do que o 
requerido; deve-se precaução quando ácido zoledrônico é usado com outros fármacos potencialmente nefrotóxicos. 

ARMAZENAMENTO/ESTABILIDADE PADRONIZADOS PELO HSCBH: Após o preparo, a solução para infusão de 
ácido zoledrônico deve ser, de preferência, usada imediatamente. 

RISCO AO MANIPULADOR: AGENTE PERIGOSO (NIOSH 2016 [GRUPO 3]).
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ANASTROZOL 1 MG – COMPRIMIDO REVESTIDO

CATEGORIA TERAPÊUTICA: Antineoplásico, inibidor de aromatase.

INDICAÇÃO: Câncer de mama inicial e avançado em mulher pós-menopausa, com receptor positivo ou 
desconhecido, podendo ser após tratamento com tamoxifeno; carcinoma de próstata; endometrioese; tumor maligno 
do endométrio do corpo uterino.

POSOLOGIA: Dose usual de 1 mg uma vez ao dia; continuidade do tratamento a depender do quadro clínico.

AJUSTE DE DOSE: Função renal: Não necessita de ajuste de dose. Função hepática: Não necessita de ajuste de 
dose.

ADMINISTRAÇÃO: Via oral (v.o.): Tomar o comprimido preferencialmente com água, não é recomendado partir ou 
mastigar o comprimido.

CARÁTER DE EXTRAVASAMENTO: NA.

CATEGORIA DE RISCO NA GRAVIDEZ: X

POTENCIAL EMETOGÊNICO: Baixo.

POTENCIAL ANAFILÁTICO: Raro (≥ 0,01% e < 0,1%).

LACTAÇÃO: USO NÃO RECOMENDADO DURANTE AMAMENTAÇÃO 

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: O tamoxifeno e/ou outros tratamentos com estrogênio não devem ser 
administrados concomitantemente com anastrozol, porque eles podem diminuir sua ação farmacológica.

ARMAZENAMENTO/ESTABILIDADE PADRONIZADOS PELO HSCBH: Armazenar em temperatura ambiente (15º C 
a 30° C), em local seco e fora do alcance da luz. 

RISCO AO MANIPULADOR: AGENTE PERIGOSO (NIOSH 2016 [GRUPO 1]). 
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AZACITIDINA 100 MG (MAC) – PÓ LIOFILIZADO

CATEGORIA TERAPÊUTICA: Agente antineoplásico; inibidor da metilação do DNA.

INDICAÇÃO: Síndrome Mielodisplásica dos subtipos: Anemia refratária com excesso de blastos; leucemia mieloide 
aguda com displasia multilinhagem; leucemia mielomonocítica crônica.

POSOLOGIA: Consultar conforme protocolo de tratamento de doença em Guia de protocolos de tratamento 
oncológico SCBH.

AJUSTE DE DOSE: Função Renal: Sem recomendação de ajustes em caso de doença de base e/ou pacientes em 
hemodiálise, contudo, se houver toxicidade renal durante o tratamento é recomendado, atrasar um ciclo até que os 
níveis de creatinina atinjam valores normais ou da linha de base e realizar metade da dose no próximo ciclo.

Função hepática: Não necessita de ajuste de dose.

ADMINISTRAÇÃO: Via subcutânea (s.c.): Reconstituir assepticamente com 4 mL de água estéril para injeção. O 
diluente deve ser injetado lentamente no frasco. Agitar vigorosamente o frasco até obter uma suspensão uniforme. 
A suspensão será turva e não deve ser filtrada. A suspensão resultante irá conter 25 mg/mL de azacitidina para 
administração em via subcutânea. Doses acima de 4 mL devem ser divididas em duas seringas. O fabricante 
recomenda dividir igualmente as doses que requerem mais de um frasco em 2 seringas e injetar em 2 locais 
separados. Variar os locais para cada injeção (coxa, abdômen ou braço). Administrar injeções subsequentes a pelo 
menos 1 polegada dos locais de injeção anteriores; não injetar em áreas sensíveis, machucadas, vermelhas ou 
duras. Deixe as suspensões refrigeradas atingirem a temperatura ambiente (até 30 minutos) antes da administração. 
Ressuspender rolando vigorosamente a seringa entre as palmas das mãos até obter uma suspensão turva.

Via intravenosa (i.v.): Para doses em via intravenosa deve-se reconstituir com 10 mL de água estéril para injeção. 
Infundir durante 10 a 40 minutos; A perfusão deve ser completada no prazo de 1 hora após a reconstituição (frasco).

CARÁTER DE EXTRAVASAMENTO: IRRITANTE

CATEGORIA DE RISCO NA GRAVIDEZ: D

POTENCIAL EMETOGÊNICO: Moderado (48-71%)

POTENCIAL ANAFILÁTICO: NA

LACTAÇÃO: USO NÃO RECOMENDADO DURANTE AMAMENTAÇÃO 

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: Azacitidina pode potencializar o efeito de medicamentos imunossupressores 
como: cladribina, imatinibe, nilotinibe, bortezomibe. Pode reduzir o efeito terapêutico de vacinas de vírus vivo como 
a tetravalente da dengue, vacinas contra o COVID-19, gripe, pneumocócicas, pólio, podendo também aumentar os 
efeitos adversos dos mesmos. Não utilizar chás ou derivados de equináceas devido ao risco de redução do efeito 
terapêutico da azacitidina.

ARMAZENAMENTO/ESTABILIDADE PADRONIZADOS PELO HSCBH: Quando reconstituído com água para injeção 
para administração subcutânea pode ser armazenado por até 1 hora a 25º C ou por até 22 horas entre 2º C e 8º C. 
As seringas possuem 1 hora de estabilidade.

RISCO AO MANIPULADOR: AGENTE PERIGOSO (NIOSH 2016 [GRUPO 1]).
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IMUNO BCG 40 MG – PÓ LIOFILIZADO

CATEGORIA TERAPÊUTICA: Antiandrogênico não-esteroidal.

INDICAÇÃO: Câncer de próstata metastático; câncer de próstata não metastático. 

POSOLOGIA: Dose usual de 50 mg uma vez ao dia; outras dosagens e continuidade do tratamento a depender do 
quadro clínico.

AJUSTE DE DOSE: Função renal: Não necessita de ajuste de dose. Função hepática: Não necessita de ajuste de 
dose.

ADMINISTRAÇÃO: Doses esquecidas: Se uma dose for esquecida, pular a dose e administrá-la no próximo horário 
programado; não duplicar a próxima dose.

Via sonda: Triturar o comprimido, diluir em 10 mL de água filtrada, pausar a dieta, realizar a lavagem da sonda, 
administrar o medicamento e lavar a sonda novamente antes de religar a dieta. Administrar imediatamente após a 
diluição.

Doses esquecidas: Se uma dose for esquecida, pular a dose esquecida e administrar a próxima dose no próximo 
horário programado; não duplicar a próxima dose.

CARÁTER DE EXTRAVASAMENTO: NA

CATEGORIA DE RISCO NA GRAVIDEZ: X

POTENCIAL EMETOGÊNICO: NA

POTENCIAL ANAFILÁTICO: NA

LACTAÇÃO: CONTRAINDICADO DURANTE AMAMENTAÇÃO

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: Anticoagulantes: aumento do efeito da varfarina e outros anticoagulantes 
cumarínicos. Recomenda-se a monitorização do TP/RNI para que ajustes de dose sejam considerados.

ARMAZENAMENTO/ESTABILIDADE PADRONIZADOS PELO HSCBH: Manter os comprimidos em sua embalagem 
original. Conservar em temperatura ambiente (entre 15 e 30° C).

RISCO AO MANIPULADOR: NA
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BEVACIZUMABE 100 MG/4 ML NP (MNP) – SOLUÇÃO INJETÁVEL

CATEGORIA TERAPÊUTICA: Agente Antineoplásico; Inibidor do Fator de Crescimento Endotelial Vascular (VEGF).

INDICAÇÃO: Câncer colorretal metastático; câncer de pulmão de não pequenas células localmente avançado; 
metastático ou recorrente; câncer de mama metastático ou localmente recorrente; câncer de células renais 
metastático e/ou avançado; câncer epitelial de ovário tuba uterina e peritoneal primário; câncer de colo do útero.

POSOLOGIA: Consultar conforme protocolo de tratamento de doença em Guia de protocolos de tratamento 
oncológico SCBH.

AJUSTE DE DOSE: Função Renal: Se houver síndrome nefrótica (proteinúria > 3,5 g em 24 horas), recomenda-
se a descontinuação do tratamento com o bevacizumabe. Em casos de proteinúria (≥ 2 a ≤ 3,5 g em 24 horas) a 
indicação é suspender bevacizumabe até os níveis de proteína na urina forem < 2 g em 24 horas. 

Função hepática: Não necessita de ajuste de dose.

ADMINISTRAÇÃO: Deve-se desprezar qualquer quantidade deixada no frasco-ampola, pois esse medicamento não 
contém conservantes. 

CARÁTER DE EXTRAVASAMENTO: NA

CATEGORIA DE RISCO NA GRAVIDEZ: C 

POTENCIAL EMETOGÊNICO: Muito comum (≥ 10%).

POTENCIAL ANAFILÁTICO: Comum (5%).

LACTAÇÃO: CONTRAINDICADO DURANTE AMAMENTAÇÃO

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: O bevacizumabe pode aumentar o efeito cardiotóxico das antraciclinas, diminuir 
os efeitos terapêuticos da imuno BCG e ter seu efeito mielossupressor aumentado por medicamentos como a 
cladribina e o clozapine.

ARMAZENAMENTO/ESTABILIDADE PADRONIZADOS PELO HSCBH: Deve ser mantido em refrigerador, em 
temperatura de 2 a 8° C, protegido da luz até o momento da utilização. Após abertura do frasco, possui estabilidade 
garantida por 48 horas. Se não utilizado imediatamente após o preparo, em diluição, usar em até 24 horas após o 
preparo e mantido sob refrigeração.

RISCO AO MANIPULADOR: NA
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BICALUTAMIDA 50 MG – COMPRIMIDO REVESTIDO

CATEGORIA TERAPÊUTICA: Agente antineoplásico; Modulador de resposta biológica.

INDICAÇÃO: Câncer de bexiga superficial.

POSOLOGIA: Consultar conforme protocolo de tratamento de doença em Guia de protocolos de tratamento 
oncológico SCBH.

AJUSTE DE DOSE: Função renal: Não necessita de ajuste de dose. Função hepática: Não necessita de ajuste de 
dose.

ADMINISTRAÇÃO: Via intravesical: Reconstituir cada ampola com 3 mL  de SF 0,9% e diluir em 50 mL de SF 0,9%, 
administrar em via intravesical deixando o medicamento em contato com a bexiga por 2 horas.  

CARÁTER DE EXTRAVASAMENTO: NA

CATEGORIA DE RISCO NA GRAVIDEZ: B

POTENCIAL EMETOGÊNICO: NA

POTENCIAL ANAFILÁTICO: NA

LACTAÇÃO: USO NÃO RECOMENDADO DURANTE AMAMENTAÇÃO 

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: A imuno BCG pode ter seus efeitos adversos/tóxicos aumentados com o uso 
concomitante de medicamentos imunossupressores, antimicrobianos, corticoides sistêmicos. Tais medicamentos 
também podem reduzir o efeito terapêutico da BCG, desse modo deve-se evitar o uso concomitante. 

ARMAZENAMENTO/ESTABILIDADE PADRONIZADOS PELO HSCBH: Após reconstituição, seu uso deve ser 
imediato. Em diluição, o medicamento pode ser mantido sob refrigeração (2° a 8º C) possuindo estabilidade por 4 
horas.

RISCO AO MANIPULADOR: AGENTE PERIGOSO (NIOSH 2016 [GRUPO 1]).
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BORTEZOMIBE 3.5 MG – PÓ LIOFILIZADO

CATEGORIA TERAPÊUTICA: Agente Antineoplásico, Inibidor de Proteassoma.

INDICAÇÃO: Mieloma múltiplo ou linfoma de células do manto.

POSOLOGIA: Consultar conforme protocolo de tratamento de tratamento da doença em Guia de protocolo de 
tratamento oncológico SCBH.

AJUSTE DE DOSE: Função Renal: Não necessita de ajuste de dose. 

Função Hepática: Em casos de hiperbilirrubinemia, hepatite, aumento das transaminases hepáticas, é recomendada 
a interrupção do tratamento para avaliação de possível reversão do quadro.

ADMINISTRAÇÃO: Via intravenosa (i.v.): Reconsituir com 3,5 mL de SF 0,9%, infundir em bolus de 3 a 5 segundos.

Via subcutânea (s.c.): Reconstituir com 1,4 mL de SF 0,9%, administrar em via subcutânea. Não diluir.

CARÁTER DE EXTRAVASAMENTO: PODE SER IRRITANTE

CATEGORIA DE RISCO NA GRAVIDEZ: D

POTENCIAL EMETOGÊNICO: Baixo (> 10%)

POTENCIAL ANAFILÁTICO: NA

LACTAÇÃO: USO NÃO RECOMENDADO DURANTE AMAMENTAÇÃO 

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: O bortezomibe pode ter aumento de seus efeitos adversos e níveis séricos 
quando usado concomitantemente de inibidores fortes e moderados da CYP2C19 e da CYP3A4, podem ser 
reduzidos por ácido ascórbico, alfapeginterferona 2b, chá verde, deferasirox, fitoterápicos indutores da CYP3A4, 
indutores fortes da CYP2C19 e da CYP3A4. Evitar uso de erva-de-são-joão.

ARMAZENAMENTO/ESTABILIDADE: Manter os frascos armazenados na embalagem exterior (cartucho), a uma 
temperatura que não exceda 30° C. Ao fim da administração IV, após abertura do frasco, possui estabilidade por 
48 horas; após diluição, é estável por 24 horas sob refrigeração. Ao fim da administração SC, o frasco ampola 
possui estabilidade por 48 horas em temperatura de 15° a 25° C; em seringa é estável por 8 horas em temperatura 
ambiente.

RISCO AO MANIPULADOR: AGENTE PERIGOSO (NIOSH 2016 [GRUPO 1]).
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BRENTUXIMABE VEDOTINA 50 MG (MNP) – PÓ LIOFILIZADO PARA 
CONCENTRADO PARA SOLUÇÃO DE INFUSÃO

CATEGORIA TERAPÊUTICA: Antineoplásico; Anticorpo monoclonal.

INDICAÇÃO: Linfoma de Hodgkin; linfoma anaplásico de células grandes sistémico; linfoma cutâneo de células T.

POSOLOGIA: Consultar conforme protocolo de tratamento de doença em Guia de protocolos de tratamento 
oncológico SCBH.

AJUSTE DE DOSE: Função Renal: Se ClCr ≥ 30 mL/minuto: Inicial: Não é necessário ajuste de dose. Se ClCr < 30 
mL/minuto: Evitar o uso.

Função Hepática: Dose usual 1,2 mg/kg a cada 2 semanas: Comprometimento leve (Child-Pugh classe A): Inicial: 
0,9 mg/kg (dose máxima: 90 mg) a cada 2 semanas. Comprometimento moderado a grave (classe B ou C de Child-
Pugh): Evitar o uso.

Dose usual 1,8 mg/kg a cada 3 semanas: Comprometimento leve (Child-Pugh classe A): Inicial: 1,2 mg/kg (dose 
máxima: 120 mg) a cada 3 semanas. Comprometimento moderado a grave (classe B ou C de Child-Pugh): Evitar o uso.

Hepatotoxicidade durante o tratamento: Hepatotoxicidade nova, agravada ou recorrente: pode exigir atraso no 
tratamento com brentuximabe vedotina, modificação da dose ou descontinuação.

Neutropenia grau 3 ou 4: suspender a dose até ≤ grau 2 ou basal, considerar uso de filgrastim nos ciclos 
subsequentes; Neutropenia grau 4 recorrente, mesmo em uso de filgrastim: considerar redução de dose para 1,2mg/
kg ou descontinuar o tratamento; 

Neuropatia Periférica, nova ou agravamento de grau 2 ou 3: interromper o tratamento até melhorar ou diminuir para 
grau 1 ou basal. Em seguida, reiniciar com dose reduzida para 1,2 mg/kg; Neuropatia Periférica, grau 4: descontinuar 
o tratamento;

Anafilaxia: descontinuar imediatamente e permanentemente;

Reação Infusional: interromper a infusão e administrar medicamento apropriado para intervenção. Pré-medicar nas 
infusões subsequentes com paracetamol, um anti-histamínico e/ou um corticoide;

Reações cutâneas adversas graves: descontinuar tratamento e administrar medicamento apropriado.

ADMINISTRAÇÃO: Via intravenosa (i.v.): Reconstituir cada frasco com 10,5 mL de água para injetáveis. Colocar o 
diluente devagar na parede do frasco, não agitar, homogeneizar suavemente. Diluição em 150 mL de glicose 5%, 
solução fisiológica ou ringer com lactato. Concentração final de 0,4 a 1,2 mg/mL. Tempo de infusão de 30 minutos, 
não administrar em forma de bolus.
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CARÁTER DE EXTRAVASAMENTO: NA

CATEGORIA DE RISCO NA GRAVIDEZ: D

POTENCIAL EMETOGÊNICO: Mínimo

POTENCIAL ANAFILÁTICO: Médio

LACTAÇÃO: CONTRAINDICADA DURANTE AMAMENTAÇÃO

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: O agente antimicrotúbulo monometil auristatin E (MMAE) do brentuximabe 
vedotin é um substrato da CYP 3A4/5. Estudos in vitro demonstraram que a coadministração de brentuximabe com 
cetoconazol (inibidor potente da CYP3A4) aumenta a exposição para o MMAE, o que ressalta o monitorização das 
reações do paciente ao medicamento. Já a coadministração de brentuximabe com rifampicina (indutor da CYP3A4), 
reduz a exposição ao MMAE. Clinicamente, não é esperado que o brentuximabe altere a exposição de outros 
substratos da CYP3A4, como o midazolam.

ARMAZENAMENTO/ESTABILIDADE PADRONIZADOS PELO HSCBH: Conservar sob refrigeração entre 2°C e 8°C. 
Proteger da luz. Não congelar. Após a diluição, administrar a solução imediatamente por infusão ou armazenar a 
solução entre 2º C e 8ºC e usá-la dentro de 24 horas após a reconstituição. O medicamento é fornecido na forma 
de pasta ou pó liofilizado, branco a quase branco, sem conservantes. Após a reconstituição, a solução é límpida a 
ligeiramente opalescente, incolor e livre de partículas visíveis.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.

RISCO AO MANIPULADOR: AGENTE PERIGOSO (NIOSH 2016 [GRUPO 1]) 
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BUSSULFANO 2 MG (MAC) – COMPRIMIDO REVESTIDO E BUSSULFANO 6 
MG/ML (MAC) –  SOLUÇÃO INJETÁVEL

CATEGORIA TERAPÊUTICA: Antineoplásico, Agente Alquilante.

INDICAÇÃO: Leucemia Mieloide Crônica (LMC); regimes de condicionamento para o transplante de medula óssea 
(TMO).

POSOLOGIA: Consultar conforme protocolo de tratamento de doença em Guia de protocolos de tratamento 
oncológico SCBH.

Para medicação por via oral, dose usual de 2 a 4 mg uma vez ao dia; ou 1 mg/kg a cada 6 horas, por determinado 
número de doses, durante 4 dias; outras dosagens e continuidade do tratamento a depender do quadro clínico.

AJUSTE DE DOSE: Função renal: Não necessita de ajuste de dose. Função hepática: Não necessita de ajuste de 
dose.

ADMINISTRAÇÃO: Via oral (v.o.): Pode ser administrado independentemente das refeições. Para facilitar a ingestão 
de altas doses (para transplante de células-tronco hematopoiéticas [TCTH]), podem ser inseridos vários comprimidos 
em cápsulas de gelatina transparente para administração.

Via intravenosa (i.v.): Diluir (utilizando os filtros de 5,0 micron fornecidos pelo fabricante) em SF ou em SG 5% 250 
mL e concentração final de 0,5 mg/mL. O volume de diluição deve ser 10 vezes o volume da injeção de bussulfano, 
garantindo que a concentração final de bussulfano seja de 0,5 mg/mL.

CARÁTER DE EXTRAVASAMENTO: VESICANTE

CATEGORIA DE RISCO NA GRAVIDEZ: D

POTENCIAL EMETOGÊNICO: Via oral: Moderado a alto: ≥ 4 mg/dia; Mínimo a baixo: < 4 mg/dia; Via endovenosa: 
Baixo.

POTENCIAL ANAFILÁTICO: NA

LACTAÇÃO: CONTRAINDICADO DURANTE AMAMENTAÇÃO

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: Fenitoína aumenta o clearance de bussulfano. Administração concomitante com 
itraconazol, metronidazol e ciclofosfamida provoca diminuição do clearance de bussulfano.

ARMAZENAMENTO/ESTABILIDADE PADRONIZADOS PELO HSCBH: Frasco: Após abertura do frasco é estável 
por 12 horas sob refrigeração; após diluição possui estabilidade por 12 horas sob refrigeração. Comprimido: Sob 
refrigeração.

RISCO AO MANIPULADOR: AGENTE PERIGOSO (NIOSH 2016 [GRUPO 1]) 
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CAPECITABINA 500 MG – COMPRIMIDO REVESTIDO

CATEGORIA TERAPÊUTICA: Antineoplásico; Antimetabólito (análogo da pirimidina).

INDICAÇÃO: Tratamento do câncer colorretal; terapia adjuvante do câncer de cólon C da classificação de Duke; 
tratamento do câncer de mama.

POSOLOGIA: Dose usual variável duas vezes ao dia; esquemas posológicos e continuidade do tratamento 
dependem do quadro clínico. Geralmente, administra-se 1250 mg/m2 duas vezes ao dia por 2 semanas, a cada 21 
dias.

O fabricante sugere a dosagem de 5600 mg/dia (em 2 doses divididas) em pacientes com área de superfície corporal 
≥ 2,18 m2 para indicações na bula. As plaquetas basais devem ser ≥ 100000/mm3 e os neutrófilos devem ser ≥ 
1500/mm3 antes do início da terapia medicamentosa.

AJUSTE DE DOSE: Função renal: Nenhum ajuste na dose inicial deve ser feita caso ClCr for entre 51 - 80 mL/min. 
Administrar 75% da dose usual caso ClCcr for entre 30 - 50 mL/min. A terapia com capecitabina é contraindicada 
quando ClCr < 30 mL/min. 

Função hepática: Pacientes com comprometimento hepático leve a moderado devem ser cuidadosamente 
monitorizados, mas nenhum ajuste da dose inicial se faz necessário. Não há estudos em pacientes com 
comprometimento hepático grave. Consultar a bula para modificações quando administrada em combinação com o 
docetaxel.

ADMINISTRAÇÃO: Via oral (v.o.): Administrar os comprimidos em duas doses divididas, com intervalos de 12 horas. 
As doses devem ser administradas com água em até 30 minutos após uma refeição. Diluição: para solução oral, 
adicionar 2000 mg em 200 mL de água. Administrar a solução oral imediatamente após a preparação, 30 minutos 
após uma refeição. 

CARÁTER DE EXTRAVASAMENTO: NA

CATEGORIA DE RISCO NA GRAVIDEZ: D

POTENCIAL EMETOGÊNICO: Mínimo a baixo 

POTENCIAL ANAFILÁTICO: NA

LACTAÇÃO: CONTRAINDICADO DURANTE AMAMENTAÇÃO

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: A capecitabina pode aumentar os níveis e efeitos de antagonistas da vitamina K, 
carvedilol, fenitoína, leflunomida, natalizumabe, substratos da CYP2C9 (alto risco) e vacinas (vírus vivos). Os níveis 
e efeitos da capecitabina podem ser aumentados por leucovorina-levoleucovorina e trastuzumabe. A capecitabina 
pode reduzir os níveis e efeitos de vacinas (BCG, vírus inativados e vírus vivos). Os níveis e efeitos da capecitabina 
podem ser reduzidos por equinácea. Ingestão concomitante a alimentos reduz a taxa e a extensão da absorção 
da capecitabina. A capecitabina aumenta o efeito da varfarina. Foram relatados parâmetros de coagulação e/ou 
sangramento, incluindo morte, em pacientes em uso de capecitabina concomitante a anticoagulantes derivados de 
cumarina. PT e RNI devem ser monitorados frequentemente para ajuste de dose da varfarina.

ARMAZENAMENTO/ESTABILIDADE PADRONIZADOS PELO HSCBH: Temperatura ambiente.

RISCO AO MANIPULADOR: AGENTE PERIGOSO (NIOSH 2016 [GRUPO 1]) 
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CARBOPLATINA 450 MG/45 ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL

CATEGORIA TERAPÊUTICA: Antineoplásico; Agente Alquilante.

INDICAÇÃO: Câncer de pulmão, câncer de cabeça e pescoço; câncer de endométrio; câncer de esôfago; câncer de 
bexiga; câncer de mama; câncer cervical; tumores do SNC; tumores de células germinativas; sarcoma osteogênico; 
e terapia de dose alta com suporte de célula-tronco ou medula óssea.

POSOLOGIA: Consultar conforme protocolo de tratamento de doença em Guia de protocolos de tratamento 
oncológico SCBH.

AJUSTE DE DOSE: Função renal: A determinação da dose com a fórmula de Calvert utiliza a TFG e, por essa razão, 
ajusta de modo inerente para a disfunção renal. 

Pacientes com clearance de creatinina (ClCr) < 60 mL/min devem ter as doses de carboplatina reduzidas: ClCr 
entre 41 - 59 mL/min: iniciar com 250 mg/m2 e ajustar as doses subsequentes baseando-se na toxicidade da 
medula óssea; ClCr entre 16 - 40 mL/min: iniciar com 200 mg/m2 e ajustar as doses subsequentes baseando-se na 
toxicidade da medula óssea; ClCr ≤ 15 mL/min: não há diretivas disponíveis.

Todas as recomendações de dosagem acima se aplicam ao ciclo inicial do tratamento. As dosagens subsequentes 
devem ser ajustadas de acordo com a tolerância do paciente e com o nível de mielodepressão aceitável.

ADMINISTRAÇÃO: Via intravenosa (i.v.): Diluir com volumes suficientes de SG 5% ou SF até concentração mínima 
de 0,5 mg/mL.

Agulhas ou conjuntos de administração IV que contenham alumínio não devem ser usados na preparação ou 
administração de carboplatina; alumínio pode reagir com carboplatina resultando na formação de precipitado e 
perda de potência.

CARÁTER DE EXTRAVASAMENTO: PODE SER IRRITANTE

CATEGORIA DE RISCO NA GRAVIDEZ: D

POTENCIAL EMETOGÊNICO: MODERADO (30 - 90%)

POTENCIAL ANAFILÁTICO: NA

LACTAÇÃO: CONTRAINDICADA DURANTE AMAMENTAÇÃO

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: A carboplatina pode aumentar os níveis e efeitos de derivados do teixo, 
leflunomida, natalizumabe, topotecana e vacinas (vírus vivos). Os níveis e efeitos da carboplatina podem ser 
aumentados por aminoglicosídeos e trastuzumabe. A carboplatina pode reduzir os níveis e efeitos de vacinas (BCG, 
vírus inativados e vírus vivos). Os níveis e efeitos da carboplatina podem ser reduzidos por equinácea. Evitar uso de 
cimicífuga e angélica chinesa em tumores dependentes de estrogênios. 

Não é recomendável o uso de carboplatina com outros compostos nefrotóxicos.

ARMAZENAMENTO/ESTABILIDADE PADRONIZADOS PELO HSCBH: Frasco ampola é estável por 48 horas a 2°- 
8°C. Diluído possui estabilidade de até 48 horas sob refrigeração.

RISCO AO MANIPULADOR: AGENTE PERIGOSO (NIOSH 2016 [GRUPO 1]).
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CETUXIMABE 100 MG/20 ML (MNP) – SOLUÇÃO INJETÁVEL PARA INFUSÃO

CATEGORIA TERAPÊUTICA: Agente Antineoplásico, Anticorpo Monoclonal, Inibidor do Receptor do Fator de 
Crescimento Epidérmico (EGFR).

INDICAÇÃO: Tratamento do câncer colorretal com expressão do receptor do fator de crescimento epidérmico; 
tratamento do câncer de célula escamosa da cabeça e do pescoço.

POSOLOGIA: Consultar conforme protocolo de tratamento de doença em Guia de protocolos de tratamento 
oncológico SCBH.

AJUSTE DE DOSE: Função renal: Não necessita de ajuste de dose. Função hepática: Não necessita de ajuste de 
dose.

Toxicidade: Reações infusionais leves a moderadas (grau 1 ou 2): reduzir permanentemente a taxa de infusão em 
50% e continuar o uso profilático de anti-histamínicos. Reações infusionais, graves (grau 3 ou 4): suspender imediata 
e permanentemente o tratamento. Toxicidade cutânea, leve a moderada: não há necessidade de modificar a dose.

Rash cutâneo acneiforme grave (grau 3 ou 4): 

Primeira ocorrência: retardar a infusão do cetuximabe em 1 - 2 semanas. Se houver melhora do quadro, continuar 
com 250 mg/m2. Se não houver melhora do quadro, suspender a terapia.

Segunda ocorrência: retardar a infusão de cetuximabe em 1 - 2 semanas. Se houver melhora do quadro, continuar 
com 200 mg/m2. Se não houver melhora do quadro, suspender a terapia.

Terceira ocorrência: retardar a infusão de cetuximabe em 1 - 2 semanas. Se houver melhora do quadro, continuar 
com 150 mg/m2. Se não houver melhora do quadro, suspender a terapia.

Quarta ocorrência: suspender a terapia

ADMINISTRAÇÃO: Via intravenosa (i.v.): Para esquema de dosagem semanal, infundir a dose de carga durante 
120 minutos e a dose de manutenção semanal durante 60 minutos. Para esquema de dosagem quinzenal, infundir 
cada dose durante 120 minutos. Administrar através de um filtro em linha de 0,22 micrômetros de baixa ligação a 
proteínas. Administrar via bomba de infusão ou bomba de seringa a uma taxa que não exceda 10 mg/minuto. Não 
administrar como injeção intravenosa ou bolus. Não agite ou dilua.

CARÁTER DE EXTRAVASAMENTO: NA

CATEGORIA DE RISCO NA GRAVIDEZ: C

POTENCIAL EMETOGÊNICO: Mínimo risco (<10%)

POTENCIAL ANAFILÁTICO: Médio

LACTAÇÃO: CONTRAINDICADO DURANTE AMAMENTAÇÃO

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: Interações não foram avaliadas em estudos clínicos.

ARMAZENAMENTO/ESTABILIDADE PADRONIZADOS PELO HSCBH: 24 horas sob refrigeração.

RISCO AO MANIPULADOR: NA 
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CICLOFOSFAMIDA 1 G – PÓ EXTEMPORÂNEIO INJETÁVEL E 
CICLOFOSFAMIDA 50 MG – COMPRIMIDO

CATEGORIA TERAPÊUTICA: Antineoplásico, Agente Alquilante.

INDICAÇÃO: Tratamento de linfoma de Hodgkin e não-Hodgkin; linfoma de Burkitt; leucemia linfocítica crônica (LLC); 
leucemia mielógena crônica (LMC); leucemia mielógena aguda (LMA); leucemia linfocítica aguda (LLA); mieloma 
múltiplo; neuroblastoma; retinoblastoma; rabdomiossarcoma; sarcoma de Ewing; câncer de mama; câncer de 
testículo, câncer de endométrio; câncer de ovário; câncer de pulmão; e em esquemas de condicionamento para o 
transplante de medula óssea.

POSOLOGIA: Para medicação via oral, esquemas posológicos e continuidade do tratamento dependem do quadro 
clínico.

Para medicação por via oral, esquemas posológicos e continuidade do tratamento dependem do quadro clínico. 
Geralmente, dose usual de 2 mg/kg uma vez ao dia não excedendo 200 mg/dia; outras dosagens e continuidade do 
tratamento a depender do quadro clínico.

AJUSTE DE DOSE: Uma grande fração de ciclofosfamida é eliminada pelo metabolismo hepático. Alguns autores 
não recomendam o ajuste da dose, exceto na insuficiência renal grave (ClCr < 20 mL/min). 

Efeitos da CAPD: desconhecidos.

Efeitos da hemofiltração arteriovenosa contínua: desconhecidos

ADMINISTRAÇÃO: Via oral (v.o.): Administrar os comprimidos durante ou após as refeições.

Via sonda: Dissolver em 20 mL de água destilada.

Via intravenosa (i.v.): Reconstituição: com água estéril, SF ou SG 5% (20 mg/mL). Diluir em SF 0,9% ou SG 5%. 
Agitar vigorosamente por 30 a 60 segundos. Tempo de Infusão: ao longo de 1 - 24 horas. Doses > 500 mg até 
aproximadamente 2 g podem ser administradas ao longo de 20 - 30 minutos. Doses ≤ 1 g também podem ser 
administradas, lentamente. Administrar por IP, intrapleural, infusão IV secundária (piggyback) ou infusão IV contínua.

CARÁTER DE EXTRAVASAMENTO: PODE SER IRRITANTE

CATEGORIA DE RISCO NA GRAVIDEZ: D

POTENCIAL EMETOGÊNICO: Via oral: moderado a alto - maior/igual a 100 mg/m2/dia: ondansetrona 16 - 24 mg, 
VO, dia. Opcional: lorazepam 0,5 - 2 mg, VO, a cada 4 ou 6 horas, s/n e omeprazol ou ranitidina.

Mínimo a baixo (menor que 100 mg/m2/dia): Se necessário: metoclopramida 10 - 40 mg, VO, a cada 4 ou 6 horas, 
s/n. Via endovenosa: moderado (30 - 90%) - dose igual/menor a 1500 mg/m2: 

No D1: ondansetrona 8 - 16 mg (máx. 32 mg/dia), IV e dexametasona 12 mg, IV. No D2 e D3: ondansentrona ou 
dexametasona 12 mg, VO.

Alto (> 90%) - dose acima de 1500 mg/m2: Ondansetrona 8 - 12 mg (máx. 32 mg), IV, no D1; Dexametasona 12 mg, 
IV ou VO, no D1 e dexametasona 8 mg, VO, no D2 a D4.

POTENCIAL ANAFILÁTICO: NA
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LACTAÇÃO: CONTRAINDICADO DURANTE AMAMENTAÇÃO

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: A ciclofosfamida pode aumentar os níveis e efeitos de antagonistas da vitamina 
K, leflunomida, mivacúrio, natalizumabe, suxametônio e vacinas (vírus vivos). Os níveis e efeitos da ciclofosfamida 
podem ser aumentados por alopurinol, etanercepte, inibidores da CYP2B6 (Fortes e Moderados), pentostatina e 
trastuzumabe. A ciclofosfamida pode reduzir os níveis e efeitos de antagonistas da vitamina K, glicosídeos cardíacos 
e vacinas (BCG, vírus inativados e vírus vivos). Os níveis e efeitos da ciclofosfamida podem ser reduzidos por 
equinácea e indutores da CYP2B6 (Fortes). Pacientes com tumores dependentes de estrogênios devem evitar uso 
de angélica chinesa e cimicífuga. A ciclofosfamida tem sua velocidade de metabolismo e atividade leucopênica 
aumentadas pela administração crônica de altas doses de fenobarbital.

A associação com alopurinol provoca aumento da incidência de depressão da medula óssea. Na administração 
conjunta da ciclofosfamida com agentes antidiabéticos ocorrre potencialização do efeito hipoglicêmico. A 
associação com suxametônio pode prolongar a apneia. A atividade da ciclofosfamida pode ser intensificada por 
anticoagulantes. Em associação com lovastatina, a ciclofosfamida pode aumentar o risco de rabdomiólise e insufi 
ciência renal aguda em pacientes que sofreram transplante cardíaco. Digoxina pode diminuir os níveis plasmáticos 
da ciclofosfamida. A citarabina em doses elevadas acarreta em aumento de cardiomiopatia com morte subsequente. 
Cloranfenicol pode diminuir a biotransformação hepática da ciclofosfamida a metabólitos ativos. Em associação com 
imunossupressores ocorre um aumento do risco de infecção e do desenvolvimento de neoplasia. 

ARMAZENAMENTO/ESTABILIDADE PADRONIZADOS PELO HSCBH: Frasco ampola: é estável por 7 dias sob 
refrigeração. Diluido: é estável por 48 horas sob refrigeração.

RISCO AO MANIPULADOR: AGENTE PERIGOSO (NIOSH 2016 [GRUPO 1])
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CIPROTERONA 50 MG – COMPRIMIDO

CATEGORIA TERAPÊUTICA: Antiandrogênio.

INDICAÇÃO: Tratamento paliativo de carcinoma prostático.

POSOLOGIA: Dose usual de 200 a 300 mg por dia em 2 a 3 doses divididas (máximo: 300 mg/dia); após a 
orquiectomia, reduzir a dose para 100 a 200 mg/dia. Continuidade do tratamento a depender do quadro clínico. 

AJUSTE DE DOSE: O uso de Ciproterona em pacientes com comprometimento renal é contraindicado. O uso de 
ciproterona em pacientes com comprometimento hepático ou doenças hepáticas ativas é contraindicado.

ADMINISTRAÇÃO: Via oral (v.o.): Administrar no mesmo horário em cada dia do tratamento. Deve ser ingerido com 
alimentos.

CARÁTER DE EXTRAVASAMENTO: NA

CATEGORIA DE RISCO NA GRAVIDEZ: B

POTENCIAL EMETOGÊNICO: NA 

POTENCIAL ANAFILÁTICO: NA

LACTAÇÃO: CONTRAINDICADO DURANTE AMAMENTAÇÃO

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: Evitar consumo concomitante de etanol devido à diminuição dos efeitos da 
ciproterona.

ARMAZENAMENTO/ESTABILIDADE PADRONIZADOS PELO HSCBH: Temperatura ambiente.

RISCO AO MANIPULADOR: NA 

a marca
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CISPLATINA 1 MG/ML – FRASCO 100 ML

CATEGORIA TERAPÊUTICA: Antineoplásico, Agente Alquilante, Análogo da Platina.

INDICAÇÃO: Tratamento paliativo de carcinoma prostático.

POSOLOGIA: Consultar conforme protocolo de tratamento de doença em Guia de protocolos de tratamento oncológico SCBH.

AJUSTE DE DOSE: O fabricante recomenda que ciclos repetidos da Cisplatina não sejam utilizados até que a 
creatinina sérica seja < 1,5 mg/100 mL e/ou o BUN seja < 25mg/100 mL. Não há diretiva aprovada pela FDA relativa 
ao ajuste da dose no comprometimento renal. As diretivas a seguir têm sido utilizadas por alguns clínicos:

Aronoff, 2007: ClCr 10 - 50 mL/min: administrar 75% da dose; ClCr < 10 mL/min: administrar metade da dose.
Hemodiálise: parcialmente eliminada pela hemodiálise. Administrar metade da dose após a hemodiálise. Diálise 
peritoneal ambulatorial contínua (DPAC): administrar metade da dose.

Terapia de substituição renal contínua: administrar 75% da dose. Kintzel, 1995: ClCr 46 - 60 mL/min: reduzir a dose em 25%; 
ClCr 31 - 45 mL/min: reduzir a dose pela metade. ClCr < 30 mL/min: considerar o uso de um medicamento alternativo.

ADMINISTRAÇÃO: A Cisplatina interage com o alumínio formando um precipitado negro. Não utilizar agulhas, 
seringas, cateteres ou equipos de administração IV que contenham partes de alumínio que possam entrar em 
contato com o medicamento na sua preparação ou administração.

Via intravenosa (i.v.): Diluição padrão: em 250 - 1000 mL de SF a 0,9%, SGF ou SG a 5% em NaCl a 0,45%. A 
solução para infusão deve ter concentração final de NaCl ≥ 0,2%; 1 mg/mL.

CARÁTER DE EXTRAVASAMENTO: IRRITANTE COM PROPRIEDADES VESICANTES. Para doses > 0,5 mg/mL, o 
medicamento é vesicante; para doses < 0,5 mg/mL, o medicamento é irritante.

CATEGORIA DE RISCO NA GRAVIDEZ: D

POTENCIAL EMETOGÊNICO: Alto

POTENCIAL ANAFILÁTICO: NA

LACTAÇÃO: CONTRAINDICADO DURANTE AMAMENTAÇÃO

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: A administração concomitante e/ou sequencial de fármacos ototóxicos como 
antimicrobianos aminoglicosídeo ou diuréticos de alça pode potencializar a ototoxicidade, especialmente na 
presença de insuficiência renal.

Os níveis e efeitos da cisplatina podem ser reduzidos por equinácea. Pacientes com tumores dependentes 
de estrogênios devem evitar uso de cimicífuga e angélica chinesa. A cisplatina pode ter seu efeito nefrotóxico 
potencializado com antimicrobianos aminoglicosídeos. A administração concomitante e/ou sequencial de fármacos 
ototóxicos como antimicrobianos aminoglicosídeo ou diuréticos de alça pode potencializar a ototoxicidade, 
especialmente na presença de insufi ciência renal. A cisplatina pode alterar o clearance da bleomicina e do 
metotrexato, aumentando suas toxicidades. A cisplatina pode diminuir as concentrações séricas de fenitoína. A 
cisplatina pode aumentar a concentração sanguínea de ácido úrico, portanto as doses de medicamentos antigotosos 
como alopurinol, colchicina, probenicida ou sulfimpirazona devem ser ajustadas. 

ARMAZENAMENTO/ESTABILIDADE PADRONIZADOS PELO HSCBH: Frasco ampola ou em diluição, é estável por 
48 horas em temperatura ambiente.

RISCO AO MANIPULADOR: AGENTE PERIGOSO (NIOSH 2016 [GRUPO 1]).
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CITARABINA 100 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML OU 1 ML

CATEGORIA TERAPÊUTICA: Antimetabólito, Análogo da pirimidina; Antineoplásico.

INDICAÇÃO: Indução e manutenção da remissão de leucemias agudas não-linfocíticas em adultos e crianças; 
leucemia linfocítica aguda e leucemia mielocítica crônica (fase blástica); leucemia mielógena aguda e linfomas; 
profilaxia e tratamento da leucemia meníngea.

POSOLOGIA: Consultar conforme protocolo de tratamento de doença em Guia de protocolos de tratamento 
oncológico SCBH.

AJUSTE DE DOSE: Função Renal: Se ClCr 46-60 mL/minuto: administrar 60% da dose; Se ClCr: 3145 mL/min: 
administrar 50% da dose; Se ClCr < 30mL/minuto: considerar o uso de outra droga.  

Função Hepática: bilirrubina > 2mg/dL: administrar 50% da dose.

ADMINISTRAÇÃO: Antes da diluição, armazenar em temperatura ambiente, entre 15 e 30°C, proteger da luz. Não 
refrigerar a solução devido ao risco de formação de precipitado. Diluir entre 250 - 1000 mL de SF 0,9% ou SG 5%. 

Via intravenosa (i.v.): Infundir terapia de dose padrão para LMA (100 a 200 mg/m2/dia) como infusão contínua. 
Infundir terapia de alta dose (off-label) durante 1 a 3 horas (geralmente) ou por infusão contínua. Outras taxas foram 
utilizadas, consulte referência específica.

Via intratecal (i.t.): As doses intratecais devem ser administradas o mais rápido possível após a preparação. Também 
pode ser administrado por via subcutânea. 

DILUIÇÃO: para administração por via intratecal não deve ser diluído com soluções contendo conservantes. 

Subcutânea (s.c.) ou Intratecal (i.t.): EV direto: 10 minutos. EV diluído: Acima de 60 minutos. IM, IT ou SC: não 
execeder a concentração de 100 mg/mL.

CARÁTER DE EXTRAVASAMENTO: NA

CATEGORIA DE RISCO NA GRAVIDEZ: D

POTENCIAL EMETOGÊNICO: Doses <1000mg/m2: baixo. Doses > 1000mg/m2: moderado.

POTENCIAL ANAFILÁTICO: NA

LACTAÇÃO: CONTRAINDICADO DURANTE AMAMENTAÇÃO

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: A citarabina pode aumentar os níveis e efeitos de natalizumabe e vacinas (vírus 
vivos). Os níveis e efeitos da citarabina podem ser aumentados por trastuzumabe. A citarabina pode reduzir os níveis 
e efeitos de flucitosina, glicosídeos cardíacos (digoxina) e vacinas (vírus inativados). Os níveis e efeitos da citarabina 
podem ser reduzidos por equinácea. Citarabina administrada via intravenosa concomitantemente com metotrexato 
via intratecal pode aumentar o risco de reações adversas neurológicas severas como dor de cabeça, paralisia, coma 
e episódios semelhantes a AVC. 

ARMAZENAMENTO/ESTABILIDADE PADRONIZADOS PELO HSCBH: Solução IV: frasco ampola é estável por 48 
horas a 15°- 25° C; diluído é estável por 48 horas a 2°- 8° C. Soluções para administração SC e IT: frasco ampola é 
estável por 48 horas em temperatura ambiente; em seringa é estável por 4 horas em temperaturas até 25° C.

RISCO AO MANIPULADOR: AGENTE PERIGOSO (NIOSH 2016 [GRUPO 1]).
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CLADRIBINA 1 MG/ML – FRASCO AMPOLA 8 ML

CATEGORIA TERAPÊUTICA: Agente Antineoplásico, Antimetabólito (Antagonista da Purina).

INDICAÇÃO: Tratamento da leucemia de células pilosas.

POSOLOGIA: Consultar conforme protocolo de tratamento de doença em Guia de protocolos de tratamento 
oncológico SCBH.

AJUSTE DE DOSE: Função Renal: Crianças com ClCr 10 - 50 mL/min e ClCr < 10mL/min devem receber 50% e 
30% da dose usual, respectivamente. Em hemodiálise a criança deve receber 30% da dose. No caso de terapia 
contínua de substituição renal, a dose deve ser administrada pela metade em crianças.

Para adultos com ClCr 10 - 50 mL/min e ClCr < 10 mL/min, deve-se administrar 75% e 50% da dose usual. Em 
diálise peritoneal ambulatorial contínua em adultos, a dose deve ser administrada pela metade.

Função hepática: Não necessita de ajuste de dose.

ADMINISTRAÇÃO: Via intravenosa (i.v.): Geralmente administrado em infusão contínua ou por mais de 2 horas; 
também foram relatadas infusões por mais de 3 horas; consulte a referência específica para taxa de infusão. 
Diluição em 500 mL de SF 0,9%. Não é recomendado o uso de SG 5% como diluente porque ocorre o aumento da 
degradação da cladribina.

CARÁTER DE EXTRAVASAMENTO: NA

CATEGORIA DE RISCO NA GRAVIDEZ: D

POTENCIAL EMETOGÊNICO: Mínimo (<10%)

POTENCIAL ANAFILÁTICO: NA

LACTAÇÃO: EXCREÇÃO NO LEITE MATERNO DESCONHECIDA/NÃO RECOMENDADO. 

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: Evitar o uso concomitante de cladribina com natalizumabe e vacinas (BCG e vírus 
vivos). A cladribina pode aumentar os níveis e efeitos de leflunomida, natalizumabe e vacinas (vírus vivos). Os níveis 
e efeitos da cladribina podem ser aumentados por trastuzumabe. A cladribina pode reduzir os níveis e efeitos de 
vacina (BCG, vírus inativados e vírus vivos). Os níveis e efeitos da cladribina podem ser reduzidos por equinácea. 
Evitar uso de etanol devido à irritação.

ARMAZENAMENTO/ESTABILIDADE PADRONIZADOS PELO HSCBH: O frasco fechado deverá ser armazenado 
sob refrigeração de 2º a 8º C. Após aberto, armazenar o frasco ampola sob refrigeração por até 48 horas. Depois de 
diluído, é estável por 48 horas em temperatura ambiente. Proteger da luz.

RISCO AO MANIPULADOR: AGENTE PERIGOSO (NIOSH 2016 [GRUPO 1]).
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CLORAMBUCILA 2 MG – COMPRIMIDO

CATEGORIA TERAPEUTICA: Agente Antineoplásico, Agente Alquilante.

INDICAÇÃO: Tratamento da leucemia linfocítica crônica (LLC); linfoma de Hodgkin e não-Hodgkin.

POSOLOGIA: Esquemas posológicos e continuidade do tratamento variáveis. Por rotulagem do fabricante, dose 
usual de 0,1 mg/kg/dia por 3 a 6 semanas; outras dosagens e continuidade do tratamento a depender do quadro 
clínico.

AJUSTE DE DOSE: Função Renal: ClCr 10 - 50 mL/min: administrar 75% da dose; ClCr < 10mL/min: administrar 
50% da dose. Diálise peritoneal ambulatorial contínua: administrar 50% da dose.

Função Hepática: Não necessita de ajuste de dose.

ADMINISTRAÇÃO: Via Oral (v.o.): administrar com ou sem alimento.

Via sonda: triturar, diluir em 10 mL de água, pausar a dieta, realizar a lavagem da sonda antes e após a administração 
do medicamento.

CARÁTER DE EXTRAVASAMENTO: NA

CATEGORIA DE RISCO NA GRAVIDEZ: D

POTENCIAL EMETOGÊNICO: Doses < 1000 mg/m2: baixo. 

POTENCIAL ANAFILÁTICO: NA

LACTAÇÃO: EXCREÇÃO NO LEITE MATERNO DESCONHECIDA/NÃO RECOMENDADO. 

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: Evitar o uso concomitante de clorambucila com natalizumabe e vacinas (BCG e 
vírus vivos). A clorambucila pode aumentar os níveis e efeitos de leflunomida, natalizumabe e vacinas (vírus vivos). 
Os níveis e efeitos da clorambucila podem ser aumentados por trastuzumabe. A clorambucila pode reduzir os níveis 
e efeitos de vacinas (BCG, vírus inativados e vírus vivos). Os níveis e efeitos da clorambucila podem ser reduzidos 
por equinácea.

ARMAZENAMENTO/ESTABILIDADE PADRONIZADOS PELO HSCBH: O medicamento deve ser mantido em sua 
embalagem original, sob refrigeração (entre 2ºC e 8ºC).

RISCO AO MANIPULADOR: AGENTE PERIGOSO (NIOSH 2016 [GRUPO 1]).
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CLORIDRATO DE DAUNORRUBICINA 20 MG – FRASCO AMPOLA

CATEGORIA TERAPÊUTICA: Antineoplásico, Antraciclina.

INDICAÇÃO: Leucemia aguda (linfocítica, mielocítica e eritrocitária). Carcinomas: tumores sólidos de crianças, tais 
como neuroblastoma, linfomas, linfoma não-Hodgkin.

POSOLOGIA: Consultar conforme protocolo de tratamento de doença em Guia de protocolos de tratamento 
oncológico SCBH.

AJUSTE DE DOSE: Função Renal: Se creatinina sérica estiver acima de 3,0 mg/dL, a dose deve ser reduzida pela 
metade;

Função Hepática: Bilirrubina 1,2 a 3 mg/dL: metade da dose inicial recomendada. Bilirrubina > 3 mg/dL: um quarto 
da dose inicial recomendada.

ADMINISTRAÇÃO: Via intravenosa (i.v.): Apenas para administração intravenosa. Não administrar por via 
intramuscular ou subcutânea. Reconstituir o frasco em 10 mL de ABD (2 mg/mL). Diluir em 50 a 100 mL SF ou SG. 
Administrar como infusão lenta durante 1 a 5 minutos no tubo de uma solução IV de infusão rápida de D5W ou NS 
ou pode diluir ainda mais e infundir durante 30 a 45 minutos. 

CARÁTER DE EXTRAVASAMENTO: VESICANTE

CATEGORIA DE RISCO NA GRAVIDEZ: D

POTENCIAL EMETOGÊNICO: Moderado (30 - 90%)

POTENCIAL ANAFILÁTICO: NA

LACTAÇÃO: EXCREÇÃO NO LEITE MATERNO DESCONHECIDA/NÃO RECOMENDADO. 

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: Derivados dos taxanos podem aumentar a formação de metabólitos tóxicos das 
antraciclinas no tecido cardíaco; considerar modificação da terapia.  

ARMAZENAMENTO/ESTABILIDADE PADRONIZADOS PELO HSCBH: Após a reconstituição, é estável por 24 horas 
em temperatura ambiente ou sob refrigeração (2 - 8°C). Em frasco ampola, é estável por 48 horas sob refrigeração. 
Após a diluição, a solução é estável por 48 horas a temperatura ambiente e protegida da luz.

RISCO AO MANIPULADOR: AGENTE PERIGOSO (NIOSH 2016 [GRUPO 1]) 
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CLORIDRATO DE DEXRAZOXANO 500 MG (MAC) – FRASCO AMPOLA

CATEGORIA TERAPÊUTICA: Agente cardioprotetor para uso simultâneo com a Doxorrubicina.

INDICAÇÃO: Dexrazoxano é indicado para a redução da incidência e gravidade das cardiomiopatias associadas 
com a administração da Doxorrubicina em pacientes com tratamento quimioterápico.

POSOLOGIA: Consultar conforme protocolo de tratamento de doença em Guia de protocolos de tratamento 
oncológico SCBH.

AJUSTE DE DOSE: Função Hepática: Em caso de insuficiência hepática, a dose deve ser ajustada devendo-se 
manter a proporcionalidade de 10:1.

ADMINISTRAÇÃO: Via intravenosa (i.v.): Infusão intravenosa rápida durante 15 minutos, aproximadamente meia hora 
antes da administração da Doxorrubicina ou Epirrubicina. Reconstituir o frasco em 25 mL de ABD. Diluir em 500 mL 
de Ringer lactato.

CARATER DE EXTRAVASAMENTO: NA

CATEGORIA DE RISCO DE GRAVIDEZ: D

POTENCIAL EMETOGENICO: Mínimo (<10%)

POTENCIAL ANAFILATICO: NA

LACTAÇÃO: EXCREÇÃO NO LEITE MATERNO DESCONHECIDA/NÃO RECOMENDADO

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: O Dexrazoxano pode potencializar a toxicidade induzida pela quimioterapia 
ou radiação, requerendo um controle cuidadoso dos parâmetros hematológicos durante os primeiros ciclos do 
tratamento. Não são conhecidas incompatibilidades com outros fármacos ou materiais. 

No entanto, Dexrazoxano não deve ser misturado a outros fármacos durante a infusão.

ARMAZENAMENTO/ESTABILIDADE PADRONIZADOS PELO HSCBH: Após a reconstituição e diluição, é estável 
por 4 horas sob refrigeração (2 - 8°C). 

RISCO AO MANIPULADOR: AGENTE PERIGOSO (NIOSH 2016 [GRUPO 2]) 
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CLORIDRATO DE DOXORRUBICINA 50 MG – PÓ LIOFILIZADO

CATEGORIA TERAPEUTICA: Agente Antineoplásico, Antraciclina.

INDICAÇÃO: Tratamento de leucemias, linfomas, mieloma múltiplo, sarcomas ósseos e não ósseos, mesoteliomas, 
tumores de células germinativas de ovário ou testículo e carcinomas de cabeça e pescoço, tireoide, pulmão, mama, 
estômago, pâncreas, fígado, ovário, bexiga, próstata e útero, e neuroblastoma.

POSOLOGIA: Consultar conforme protocolo de tratamento de doença em Guia de protocolos de tratamento 
oncológico SCBH.

AJUSTE DE DOSE: Função renal: não é necessário ajuste de dose.

Função hepática: No caso de insuficiência hepática grave, o uso de doxorrubicina é contraindicado. Ajuste de dose 
apenas se: Bilirrubina sérica de 1, 2 - 3 mg/dL: administrar metade da dose; Bilirrubina sérica de 3, 1 - 5 mg/dL: 
administrar 25% da dose.

ADMINISTRAÇÃO: Via intravenosa (i.v.): Reconstituir com 25 mL de ABD. Diluir de 50 - 100 mL SF ou SG 5%. 
Administrar com tempo de infusão em bolus ao longo de, no mínimo, 3 a 5 minutos, ou infusão de 15 a 30 minutos, 
ou infusão contínua. É recomendada a infusão via cateter venoso central.

CARÁTER DE EXTRAVASAMENTO: VESICANTE

CATEGORIA DE RISCO NA GRAVIDEZ: D

POTENCIAL EMETOGENICO: Alto (> 90%, acima de 60 mg/m2); Moderado (30 - 90%, entre 20 - 60 mg/m2)

POTENCIAL ANAFILATICO: NA

LACTAÇÃO: PRESENTE NO LEITE MATERNO. CONTRAINDICADO DURANTE AMAMENTAÇÃO

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: Evitar uso concomitante de doxorrubicina com natalizumabe e vacinas de vírus 
vivos. A doxorrubicina pode aumentar os níveis e efeitos de antagonistas da vitamina K, natalizumabe, substratos 
da CYP2B6, vacinas de vírus vivos e zidovudina. Os níveis e efeitos da doxorrubicina podem ser aumentados por 
bevacizumabe, ciclosporina, darunavir, dasatinibe, derivados do teixo, inibidores fortes e moderados da CYP2D6 
e CYP3A4, inibidores da glicoproteína P, sorafenibe e trastuzumabe. A doxorrubicina pode reduzir os níveis e 
efeitos de antagonistas da vitamina K, estavudina, etexilato de dabigatrana, glicosídeos cardíacos, substratos da 
glicoproteína, vacinas de vírus inativados e zidovudina. Os níveis e efeitos da doxorrubicina podem ser reduzidos 
por alfapeginterferona, deferasirox, equinácea, fi toterápicos indutores da CYP3A4, glicosídeos cardíacos, fármacos 
indutores fortes da CYP3A4 e indutores da glicoproteína. Evitar uso de erva-de-são-joão devido à diminuição dos 
níveis de doxorrubicina. 

ARMAZENAMENTO/ESTABILIDADE PADRONIZADOS PELO HSCBH: Em frasco ampola, possui estabilidade de 48 
horas sob refrigeração (2º - 8ºC). Após diluição é estável por 48 horas a temperatura ambiente.

RISCO AO MANIPULADOR: AGENTE PERIGOSO (NIOSH 2016 [GRUPO 1]) 
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CLORIDRATO DE GENCITABINA 1000 MG – PÓ LIOFILIZADO

CATEGORIA TERAPÊUTICA: Antineoplásico, Antimetabólito (análogo da pirimidina).

INDICAÇÃO: Tratamento do câncer de mama; câncer pulmonar localmente avançado ou metastático de células não 
pequenas ou câncer de pâncreas; recorrência do câncer de ovário.

POSOLOGIA: Consultar conforme protocolo de tratamento de doença em Guia de protocolos de tratamento 
oncológico SCBH 

AJUSTE DE DOSE: Função renal: não é necessário ajuste de dose. Função hepática: não é necessário ajuste de 
dose.

ADMINISTRAÇÃO: Via intravenosa (i.v.): Reconstituir com 25 mL SF 9% na concentração recomendada de 38 
mg/mL. Diluir em 50 - 500 mL de SF 9%. Administrar por infusão de até 60 minutos, recomenda-se infudir por 30 
minutos.

O prolongamento do tempo de infusão para mais de 60 minutos e a administração mais frequente do que uma vez 
por semana aumentam a toxicidade.

CARÁTER DE EXTRAVASAMENTO: IRRITANTE

CATEGORIA DE RISCO DE GRAVIDEZ: D

POTENCIAL EMETOGENICO: Baixo (10 - 30%)

POTENCIAL ANAFAFILATICO: NA

LACTAÇÃO: EXCREÇÃO NO LEITE MATERNO DESCONHECIDA/NÃO RECOMENDADO

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: A gencitabina pode aumentar os níveis e efeitos da fluoruracila. A gencitabina 
pode aumentar os efeitos pulmonares adversos da bleomicina. Evitar o uso de etanol devido à irritação GI.

ARMAZENAMENTO/ESTABILIDADE PADRONIZADOS PELO HSCBH: Após reconstituição e diluição é estável por 
24 horas em temperatura ambiente. Não refrigerar devido ao risco de cristalização.

RISCO AO MANIPULADOR: AGENTE PERIGOSO (NIOSH 2016 [GRUPO 1]) 

a marca
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CLORIDRATO DE IDARRUBICINA 1 MG/ML 10 ML (MNP) – SOLUÇÃO 
INJETÁVEL

CATEGORIA TERAPEUTICA: Antineoplásico, Antibiótico, Antraciclina.

INDICAÇÃO: Tratamento de LMA (Leucemia Mielóide Aguda); LLA (Leucemia Linfocítica Aguda).

POSOLOGIA: Consultar conforme protocolo de tratamento de doença em Guia de protocolos de tratamento 
oncológico SCBH.

AJUSTE DE DOSE: Função renal: Creatinina sérica: 2 mg/dL: administrar 75% da dose.

Hemodiálise: é improvável haver remoção significativa do medicamento baseando-se em suas características 
fisioquímicas.

Função hepática: Bilirrubinas: 1,5 - 5,0 mg/dL ou AST: 60 - 180 UI/L: administrar 50% da dose normal. Bilirrubinas > 
5,0 mg/dL: não administrar o medicamento.

Diálise: Diálise peritoneal: é improvável haver remoção significativa do medicamento baseando-se em suas 
características fisioquímicas.

ADMINISTRAÇÃO: Via intravenosa (i.v.): Apenas para administração IV. Não administrar por vias intramuscular ou 
subcutânea; Reconstituir em SF 0,9% (5 mL se 5 mg; 10 mL se 10 mg). Diluir com 50 mL de SG 5% ou SF 9%. 
Administrar como infusão lenta durante 15 a 30 minutos em uma solução IV de fluxo livre de NS ou D5W. 

CARÁTER DE EXTRAVASAMENTO: VESICANTE

CATEGORIA DE RISCO DA GRAVIDEZ: D

POTENCIAL EMETOGENICO: Moderado (30 - 90%)

POTENCIAL ANAFILATICO: NA

LACTAÇÃO: EXCREÇÃO NO LEITE MATERNO DESCONHECIDA/NÃO RECOMENDADO.

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: Evitar uso concomitante da idarrubicina com natalizumabe e vacina de vírus vivos. 
A idarrubicina pode aumentar os níveis/efeitos da leflunomida, natalizumabe e vacinas (vivos). Os níveis/efeitos 
da idarrubicina podem ser aumentados por bevacizumabe, inibidores da glicoproteína P, derivados dos taxanos, 
trastuzumabe. A idarrubicina pode diminuir os níveis dos glicosídeos cardíacos, vacinas (inativados) e vacinas 
(vivos). Os níveis/efeitos da idarrubicina podem ser diminuídos pela equinácea, glicosídeos cardíacos e indutores da 
glicoproteína.

ARMAZENAMENTO/ESTABILIDADE PADRONIZADOS PELO HSCBH: Após reconstituição é estável por 48 horas 
sob refrigeração ou 24 horas em temperatura ambiente. Após a diluição, é estável por 48 horas sob refrigeração.

RISCO AO MANIPULADOR: AGENTE PERIGOSO (NIOSH 2016 [GRUPO 1]) 

37



CLORIDRATO DE IRINOTECANO 100 MG/ML 5 ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL 

CATEGORIA TERAPEUTICA: Agente Antineoplásico, Alcaloide de Planta Inibidor da Topoisomerase I

INDICAÇÃO: Tratamento do carcinoma metastático do cólon ou reto. 

POSOLOGIA: Consultar conforme protocolo de tratamento de doença em Guia de protocolos de tratamento 
oncológico SCBH.

AJUSTE DE DOSE: Função Renal: Os efeitos não foram avaliados 

Função Hepática: O fabricante recomenda que a dose e a administração não sejam modificadas para pacientes 
com metástases hepáticas e função hepática normal. Se os níveis de bilirrubinas forem de 1 - 2 mg/dL, deve-se 
considerar o início da terapia com irinotecano com uma dose mais baixa (p. ex., 100 mg/m2 ); para elevações dos 
níveis séricos de bilirrubinas > 2 mg/dL, não há recomendações específicas disponíveis. 

Diálise: Dado não disponível nas referências consultadas. 

ADMINISTRAÇÃO: Via intravenosa (i.v.): Diluir de 250 mL a 500 mL de SGI 5% ou SF 0,9% para atingir a uma 
concentração final de 0,12 - 2,8 mg/mL. Devido ao pH relativamente ácido, o Irinotecano parece ser mais estável em 
SG 5% do que em SF. As soluções diluídas em SF podem precipitar se forem refrigeradas. Infundir IV, geralmente 
durante 30 a 90 minutos. 

CARÁTER DE EXTRAVASAMENTO: IRRITANTE

CATEGORIA DE RISCO DE GRAVIDEZ: D

POTENCIAL EMETOGENICO: Moderado (30 - 90%)

POTENCIAL ANAFILATICO: NA

LACTAÇÃO: EXCREÇÃO NO LEITE MATERNO DESCONHECIDA/NÃO RECOMENDADO

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: Inibidores da CYP2B6 podem aumentar os níveis e efeitos do irinotecano; são 
exemplos desses inibidores: desipramina, paroxetina e sertralina. Inibidores da CYP3A4 podem aumentar os níveis e 
efeitos do irinotecano; são exemplos desses inibidores: antifúngicos azólicos, claritromicina, diclofenaco, doxiciclina, 
eritromicina, imatinibe, inibidores da protease, isoniazida, nefazodona, nicardipino, propofol, quinidina, telitromicina 
e verapamil. O atazanavir pode aumentar os níveis e efeitos do irinotecano pela inibição da CYP3A4 e UGT1A. 
O bevacizumabe pode aumentar os efeitos adversos do irinotecano (p. ex., diarreia, neutropenia). O cetoconazol 
aumenta os níveis e efeitos do irinotecano e do metabólito ativo; suspender o cetoconazol uma semana antes da 
terapia com irinotecano; o uso concomitante é contraindicado.

Indutores da CYP2B6 podem diminuir os níveis e efeitos do irinotecano; são exemplos desses indutores: 
carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, nevirapina e rifampicina. Indutores da CYP3A4 podem diminuir os níveis e 
efeitos do irinotecano; são exemplos desses indutores: aminoglutetimida, carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, 
nafcilina, nevirapina e rifamicinas. A erva-de-são-joão diminui o efeito terapêutico do irinotecano; suspender no 
mínimo duas semanas antes da terapia com irinotecano; o uso concomitante é contraindicado.

Evitar uso de erva-de-são-joão devido à diminuição da eficácia da irinotecano

ARMAZENAMENTO/ESTABILIDADE PADRONIZADOS PELO HSCBH: Após reconstituição em frasco ampola, 
possui estabilidade por 48 horas em temperatura ambiente. As soluções diluídas, mantidas sob refrigeração (2° a 8° 
C), permanecem física e quimicamente estáveis por 24 horas.

RISCO AO MANIPULADOR: AGENTE PERIGOSO (NIOSH 2016 [GRUPO 1]).
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CLORIDRATO DE MITOXANTRONA 20 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL

CATEGORIA TERAPÊUTICA: Antibiótico citotóxico; Antineoplásico inibidor da topoisomerase II.

INDICAÇÃO: Câncer de mama, leucemias mieloides agudas, linfomas não hodgkin, cãncer de prostáta (avançado 
hormonio refratário), sarcoma pediátrico, esclerose múltipla progressiva. 

POSOLOGIA: Consultar conforme protocolo de tratamento de doença em Guia de protocolos de tratamento 
oncológico SCBH.

AJUSTE DE DOSE: Função renal: Não necessita de ajuste de dose.  Função hepática: Não necessita de ajuste de 
dose.

ADMINISTRAÇÃO: Via intravenosa (i.v.): Apenas IV. Diluição em 50 mL SF para injeção ou SG 5% para injeção. 
Tempo de Infusão: IV rápido (5 - 15min.)

CARÁTER DE EXTRAVASAMENTO: IRRITANTE COM PROPRIEDADES VESICANTES. 

CATEGORIA DE RISCO NA GRAVIDEZ: D

POTENCIAL EMETOGÊNICO: Baixo 10-30%

POTENCIAL ANAFILÁTICO: NA

LACTAÇÃO: CONTRAINDICADO DURANTE AMAMENTAÇÃO

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: Evitar o uso concomitante da mitoxantrona com natalizumabe, vacinas (vivos).

Mitoxantrona pode aumentar os níveis/efeitos da lefl unomida, natalizumabe, vacinas (vivos). Os níveis/efeitos da 
mitoxantrona podem ser aumentados por trastuzumabe. Mitoxantrona pode reduzir os níveis/efeitos das vacinas 
(inativadas/vivos). Os níveis/efeitos da mitoxantrona podem ser reduzidos por equinácea. Mitoxantrona tem seus 
níveis aumentados com uso de trastuzumabe.

ARMAZENAMENTO/ESTABILIDADE PADRONIZADOS PELO HSCBH: Estabilidade após diluição de 48 horas em 
temperatura ambiente e sob refrigeração. 

RISCO AO MANIPULADOR: AGENTE PERIGOSO (NIOSH 2016 [GRUPO 1]).
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CLORIDRATO DE TOPOTECANO 4 MG – PÓ LIOFILIZADO

CATEGORIA TERAPÊUTICA: Agente Antineoplásico, Camptotecina; Inibidor da topoisomerase I.

INDICAÇÃO: Câncer do colo do útero recorrente ou persistente malignidade do sistema nervoso central, sarcoma de 
Ewing recidivante, sindromes mielodisplásicas, cancer de ovário metastático, linfoma primário SNC, rabdossarcoma 
metastático, câncer de pulmão de pequenas células.

POSOLOGIA: Consultar conforme protocolo de tratamento de doença em Guia de protocolos de tratamento 
oncológico SCBH.

AJUSTE DE DOSE: Função renal: Cálculo do ClCr com metodo Cocroft-Gault usando o peso corporal ideal: IV 
(topotecano de agente único):  ClCr ≥ 40 mL/minuto; ClCr 20 a 39 mL/minuto: Reduzir a dose para 0,75 mg/m2/dose. 
ClCr < 20 mL/minuto: Não há ajustes de dosagem fornecidos na bula do fabricante (dados insuficientes disponíveis 
para recomendação de dosagem). IV (quando usado em combinação com cisplatina): Não há ajustes de dosagem 
fornecidos na bula do fabricante.

Oral: ClCr ≥ 50 mL/minuto: Não é necessário ajuste de dose; ClCr 30 a 49 mL/minuto: Reduzir a dose para 1,5 mg/
m2/dose; ClCr < 30 mL/minuto: Reduzir a dose para 0,6 mg/m2/dose.

Função hepática: Não necessita de ajuste de dose.

ADMINISTRAÇÃO: Via intravenosa (i.v.): Reconstituição em 4 mL de ABD. Diluição em 100 mL de SG 5% ou SF. 
Tempo de infusão: ao longo de 30 minutos ou em infusão contínua de 24 horas. 

Para a quimioterapia combinada com cisplatina, hidratar o paciente antes do tratamento.

Via oral (v.o.): cápsula pode ser administrada com ou sem alimentos. Engolir a cápsula inteira; não esmagar, mastigar 
ou dividir a cápsula. Formulação parenteral; pó liofilizado para uso oral: Após reconstituição, misturar a dose em 30 
mL de meio ácido (por exemplo, maçã, uva, suco de laranja); Nota: A solução injetável reconstituída é insípida; o 
meio ácido serve apenas como veículo, não para mascarar o sabor (Bowers 2004; Daw 2004; Minturn 2001; Wagner 
2004).

CARÁTER DE EXTRAVASAMENTO: IRRITANTE 

CATEGORIA DE RISCO NA GRAVIDEZ: D

POTENCIAL EMETOGÊNICO: Baixo (10-30%)

POTENCIAL ANAFILÁTICO: NA

LACTAÇÃO: CONTRAINDICADO DURANTE AMAMENTAÇÃO

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: A administração concomitante com filgrastim pode prolongar a neutropenia, 
(iniciar filgrastim no D6 de tratamento após 24horas de uso da topotecana). Evitar consumo de álcool.

ARMAZENAMENTO/ESTABILIDADE PADRONIZADOS PELO HSCBH: Estabilidade após reconstituição em frasco 
ampola é de 48 horas sob refrigeração; após diluição é estável por 24 horas sob refrigeração.

RISCO AO MANIPULADOR: AGENTE PERIGOSO (NIOSH 2016 [GRUPO 1]). 
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DACTINOMICINA 500 MCG (0.5 MG) – PÓ LIOFILIZADO

CATEGORIA TERAPÊUTICA: Agente Antineoplásico, Antibiótico citotóxico, Antinomicina.

INDICAÇÃO: Sarcoma de Ewing, neoplasia trofoblastica gestacional, tumores de células germinativas ovariana 
perfusão regional em tumores sólidos, rabdossarcoma tumor de wilms, sarcoma de kaposi. 

POSOLOGIA: Consultar conforme protocolo de tratamento de doença em Guia de protocolos de tratamento 
oncológico SCBH

AJUSTE DE DOSE: Não há ajustes de dosagem de acordo com função renal. Não há ajustes de acordo com função 
hepática. 

ADMINISTRAÇÃO: Via intravenosa (i.v.): Administrar apenas IV. Reconstituição em 1,1 mL ABD. Diluição em 50 mL 
de SG 5% ou SF ou solução pura sem diluição (injeção). Tempo de infusão lento de 10 a 15 minutos (para evitar 
extravasamento). Não filtrar com filtros de membrana de éster de celulose. Não administrar via subcutânea ou 
intramuscular.

CARÁTER DE EXTRAVASAMENTO: VESICANTE

CATEGORIA DE RISCO NA GRAVIDEZ: D

POTENCIAL EMETOGÊNICO: Moderado (30 - 90%).

POTENCIAL ANAFILÁTICO: NA

LACTAÇÃO: CONTRAINDICADO DURANTE AMAMENTAÇÃO

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: Evitar o uso concomitante de dactinomicina com natalizumabe e vacinas (BCG e 
vírus vivos). A dactinomicina pode aumentar os níveis e efeitos de leflunomida, natalizumabe e vacinas (vírus vivos).

ARMAZENAMENTO/ESTABILIDADE PADRONIZADOS PELO HSCBH: Armazenar de 15° a 30°C. Estabilidade em 
frasco ampola e em seringa é de 24 horas em temperatura ambiente. 

RISCO AO MANIPULADOR: AGENTE PERIGOSO (NIOSH 2016 [GRUPO 1]). 
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DACARBAZINA 200 MG – PÓ LIOFILIZADO

CATEGORIA TERAPÊUTICA: Agente Antineoplásico, Agente Alquilante.

INDICAÇÃO: Linfoma de Hodgkin; melanoma maligno metastático; carcinoma medular da tireoide, avançado ou 
metastático; tumores neuroendócrinos pancreáticos avançados; feocromocitoma maligno; sarcoma de tecidos moles 
avançado.

POSOLOGIA: Consultar conforme protocolo de tratamento de doença em Guia de protocolos de tratamento 
oncológico SCBH.

AJUSTE DE DOSE: Função renal: Apesar de as formulações rotuladas não expressarem a necessidade de ajuste de 
dose para função renal, as seguintes diretivas foram utilizadas por alguns médicos (Kintzel, 1995): ClCr 46 - 60 mL/
min: administrar 80% da dose; ClCr 31 - 45 mL/min: administrar 75% da dose; ClCr < 30 mL/min: administrar 70% 
da dose. 

Função hepática: Não necessita de ajuste de dose. Pode causar hepatotoxicidade; monitorizar atentamente sinais de 
toxicidade.

ADMINISTRAÇÃO: Via intravenosa (i.v.): Administrar apenas IV. Reconstituição em 19,7 mL de ABD.  Diluição em 
250 mL a 1000 mL de SF ou SG 5%. Tempo de infusão ao longo de 30 a 60 minutos. A infusão rápida pode causar 
irritação venosa grave.

CARÁTER DE EXTRAVASAMENTO: IRRITANTE

CATEGORIA DE RISCO NA GRAVIDEZ: C

POTENCIAL EMETOGÊNICO: Alto (> 90%).

POTENCIAL ANAFILÁTICO: Anafilaxia pode ocorrer após a administração de Dacarbazina.

LACTAÇÃO: CONTRAINDICADO DURANTE AMAMENTAÇÃO

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: Evitar o uso concomitante de dacarbazina com natalizumabe e vacinas (BCG 
e vírus vivos). A dacarbazina pode aumentar os níveis e efeitos de lefl unomida, natalizumabe e vacinas (vírus 
vivos). Os níveis e efeitos da dacarbazina podem ser aumentados por inibidores da CYP1A2 (fortes e moderados), 
inibidores da CYP2E1 (fortes e moderados), inibidores da MAO e trastuzumabe. A dacarbazina pode reduzir os níveis 
e efeitos de vacinas (BCG, vírus inativados e vírus vivos). Os níveis e efeitos da dacarbazina podem ser reduzidos 
por equinácea, indutores da CYP1A2 (fortes) e sorafenibe. Evitar o uso de etanol devido à irritação GI. Evitar uso de 
angélica chinesa e erva-de-são-joão (também podem causar fotossensibilização). 

ARMAZENAMENTO/ESTABILIDADE PADRONIZADOS PELO HSCBH: Estabilidade em frasco ampola é de 48 
horas sob refrigeração; após diluição, é estável por 48 horas em temperatura ambiente ou sob refrigeração. O 
medicamento decomposto torna-se rosa. 

RISCO AO MANIPULADOR: AGENTE PERIGOSO (NIOSH 2016 [GRUPO 1]).
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DASATINIBE 20 MG E 100 MG (MMS) – COMPRIMIDO

CATEGORIA TERAPÊUTICA: Agente Antineoplásico, Inibidor de Tirosina Quinase BCR-ABL; Agente Antineoplásico, 
inibidor de tirosina quinase.

INDICAÇÃO: Leucemia linfoblástica aguda cromossomo filadélfia positivo; leucemia lieloide crônica ph+; tumores 
estromais gastrointestinais (uso off-label).

POSOLOGIA: Dose usual de 100 a 140 mg por dia em 1 a 2 doses divididas. Outros esquemas posológicos, ajuste 
de dose e continuidade do tratamento a depender do quadro clínico. 

AJUSTE DE DOSE: Função renal: Nenhum ajuste de dosagem é necessário (Krens 2019). Função hepática: Nenhum 
ajuste de dosagem é necessário (Krens 2019).

ADMINISTRAÇÃO: Via oral (v.o.): Administrar 1 vez (manhã ou início da noite) ou 2 vezes/dia (manhã e início da 
noite). Pode ser tomado sem levar a alimentação em consideração. Esmagar e dispersar um comprimido em suco 
mostrou exposição diminuída ao Dasatinibe (36% menor) em pacientes pediátricos (n=5, faixa etária: 2 a 10 anos); a 
segurança e eficácia desse método de administração são indeterminadas; uma suspensão extemporânea pode ser 
preparada.

CARÁTER DE EXTRAVASAMENTO: NA

CATEGORIA DE RISCO NA GRAVIDEZ: D

POTENCIAL EMETOGÊNICO: Mínimo a baixo 

POTENCIAL ANAFILÁTICO: NA

LACTAÇÃO: CONTRAINDICADO DURANTE AMAMENTAÇÃO

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: Evitar o uso concomitante de dactinomicina com natalizumabe e vacinas (BCG 
e vírus vivos). A dactinomicina pode aumentar os níveis e efeitos de lefl unomida, natalizumabe e vacinas (vírus 
vivos). Os níveis e efeitos da dactinomicina podem ser aumentados por trastuzumabe. A dactinomicina pode reduzir 
os níveis e efeitos de vacinas (BCG, vírus inativados e vírus vivos). Os níveis e efeitos da dactinomicina podem ser 
reduzidos por equinácea.

ARMAZENAMENTO/ESTABILIDADE PADRONIZADOS PELO HSCBH: Armazenar em local seco, no blister ao 
abrigo da luz em temperatura ambiente. 

RISCO AO MANIPULADOR: AGENTE PERIGOSO (NIOSH 2016 [GRUPO 1]).
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DENOSUMABE 120 MG/1.7 ML (MAC) – SOLUÇÃO INJETÁVEL

CATEGORIA TERAPÊUTICA: Agente Modificador Ósseo; Anticorpo Monoclonal.

INDICAÇÃO: Metástase óssea de tumores sólidos; tumor de células gigantes do osso; hipercalcemia de 
malignidades; mieloma múltiplo; osteoporose/perda óssea, destruição óssea causada pela artrite reumatoides.

POSOLOGIA: Consultar conforme protocolo de tratamento de doença em Guia de protocolos de tratamento 
oncológico SCBH.

AJUSTE DE DOSE: Função renal: Nenhum ajuste de dosagem é necessário (Krens 2019). Função hepática: Nenhum 
ajuste de dosagem é necessário (Krens 2019).

ADMINISTRAÇÃO: Via subcutânea (s.c.): Não deve ser administrado por vias intravenosa, intramuscular ou 
intradérmica. Infusão no abdômen ou parte superior do braço ou coxa. Frasco de uso único. Antes da administração, 
retirar frasco da condição refrigerada para temperatura ambiente por aproximadamente 15 a 30 minutos. Evitar 
agitação vigorosa.

CARÁTER DE EXTRAVASAMENTO: NA   

CATEGORIA DE RISCO NA GRAVIDEZ: C

POTENCIAL EMETOGÊNICO: Mínimo < 10% 

POTENCIAL ANAFILÁTICO: NA

LACTAÇÃO: CONTRAINDICADO DURANTE AMAMENTAÇÃO

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: Denosumabe pode aumentar o efeito tóxico/adverso de imunossupressores. 
Especificamente, o risco para infecções sérias pode ser aumentado. Evitar consumo de etanol devido ao risco de 
osteoporose.

ARMAZENAMENTO/ESTABILIDADE PADRONIZADOS PELO HSCBH: Frascos intactos devem ser armazenados 
sob refrigeração (2ºC a 8°C) até a data de validade impressa, ou 14 dias em temperatura ambiente. Não congelar. 
Proteger da luz e do calor direto. Após frasco ampola aberto, utilizar o medicamento imediatamente.

RISCO AO MANIPULADOR: AGENTE PERIGOSO (NIOSH 2016 [GRUPO 1]).
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DOCETAXEL 80 MG/4 ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL

CATEGORIA TERAPÊUTICA: Agente Antineoplásico, Antimicrotubular, Alcaloide de plantas (Taxanos)

INDICAÇÃO: Carcinoma anal de células escamosas avançado, câncer de bexiga avançado ou metastático (off-
label); Câncer de bexiga não invasivo ao musculo refratário (off-label); câncer de mama; câncer de esôfago (off-label); 
sarcoma de Ewing recorrente (off-label); câncer de cabeça e pescoço; câncer de pulmão de células não pequenas; 
osteossarcoma recorrente ou refratário (off-label); câncer de próstata resistente a castração; sarcoma de partes 
moles (off-label); carcinoma de tireoide (off-label); leiomiossarcoma de útero (off-label); câncer de ovário (off-label); 
adenocarcinoma gástrico.

POSOLOGIA: Consultar conforme protocolo de tratamento de doença em Guia de protocolos de tratamento 
oncológico SCBH.

AJUSTE DE DOSE: Função renal: Nenhum ajuste de dosagem é necessário (Krens 2019). Função hepática: Nenhum 
ajuste de dosagem é necessário (Krens 2019).

ADMINISTRAÇÃO: Via intravenosa (i.v.): Administração apenas IV. Diluição em 250 a 500 mL de SF ou SGI – 
concentração não maior que 0,74 mg/mL. Administrar como uma infusão IV durante 1 hora através de tubos 
revestidos de polietileno não absorvente (não DEHP); não é necessário filtro em linha (o uso de filtro durante a 
administração não é recomendado pelo fabricante). 

CARÁTER DE EXTRAVASAMENTO: IRRITANTE COM PROPRIEDADES VESICANTES   

CATEGORIA DE RISCO NA GRAVIDEZ: D

POTENCIAL EMETOGÊNICO: Baixo 10%-30% 

POTENCIAL ANAFILÁTICO: NA

LACTAÇÃO: CONTRAINDICADO DURANTE AMAMENTAÇÃO

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: Evitar uso concomitante de docetaxel com natalizumabe e vacinas (vírus 
vivos). (Está faltando um espaço aqui) O docetaxel pode aumentar os níveis e efeitos de agentes antineoplásicos 
antracíclicos, natalizumabe e vacinas (vírus vivos).

O docetaxel pode reduzir os níveis e efeitos de vacinas de vírus inativados. Os níveis e efeitos de docetaxel podem 
ser reduzidos por deferasirox, equináceae fitoterápicos indutores da CYP3A4, fármacos indutores fortes da CYP3A4 
e indutores da glicoproteína P. Evitar uso de etanol devido à irritação GI. Evitar uso de erva-de-são-joão devido à 
diminuição dos níveis de docetaxel.

ARMAZENAMENTO/ESTABILIDADE PADRONIZADOS PELO HSCBH: Frascos devem ser armazenados em 
temperatura ambiente. Frascos ampola abertos em sua embalagem original tem estabilidade de 8 horas em 
temperatura ambiente, e 8 horas após a diluição.

RISCO AO MANIPULADOR: AGENTE PERIGOSO (NIOSH 2016 [GRUPO 1]).
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EPIRRUBICINA 10 MG/5 ML e 50 MG/25 ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL

CATEGORIA TERAPÊUTICA: Agente Antineoplásico, Antraciclina; Agente antineoplásico, Inibidor da Topoisomerase II

INDICAÇÃO: Câncer de bexiga não invasivo ao musculo; câncer de mama; tratamento adjuvante; sarcoma de partes 
moles. 

POSOLOGIA: Consultar conforme protocolo de tratamento de doença em Guia de protocolos de tratamento 
oncológico SCBH.

AJUSTE DE DOSE: Função Renal: A bula do fabricante recomenda a consideração de doses mais baixas (dose 
não especificada) em pacientes com insuficiência renal grave (creatinina sérica > 5 mg/dL). A epirrubicina não foi 
estudada em pacientes em diálise.

Função Hepática: a rotulagem do fabricante recomenda os seguintes ajustes (com base nas informações do ensaio 
clínico):

Bilirrubina 1,2 a 3 mg/dL ou AST 2 a 4 vezes o LSN: Administrar 50% da dose inicial recomendada; Bilirrubina > 3 
mg/dL ou AST >4 vezes o LSN: Administrar 25% da dose inicial recomendada; Insuficiência hepática grave (classe C 
de Child-Pugh ou bilirrubina sérica > 5 mg/dL): O uso é contraindicado.

ADMINISTRAÇÃO: Via intravenosa (i.v.): Diluição em 100 mL de SF ou SGI. Infundir durante 3 a 20 minutos ou push 
IV lento; se forem administradas doses mais baixas devido à redução da dose, pode reduzir o tempo de infusão 
proporcionalmente.

CARÁTER DE EXTRAVASAMENTO: VESICANTE

CATEGORIA DE RISCO NA GRAVIDEZ: D

POTENCIAL EMETOGÊNICO: Moderado (30 - 90%).

POTENCIAL ANAFILÁTICO: NA

LACTAÇÃO: CONTRAINDICADO DURANTE AMAMENTAÇÃO

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: A cimetidina aumenta os níveis da epirrubicina. Os efeitos cardiotóxicos da 
epirrubicina podem ser aumentados por bevacizumabe e trastuzumabe. Evitar uso de etanol devido à irritação no 
trato gastrointestinal. Pacientes com tumores dependentes de estrogênios devem evitar uso de cimífuga e angélica 
chinesa.

ARMAZENAMENTO/ESTABILIDADE PADRONIZADOS PELO HSCBH: Armazenar na geladeira em temperatura 
de 2° a 8° C. Após abertura do frasco ampola, possui estabilidade de 24 horas sob refrigeração (2° a 8° C). Após 
diluição 24 horas sob refrigeração.

RISCO AO MANIPULADOR: AGENTE PERIGOSO (NIOSH 2016 [GRUPO 1]).
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ETOPOSÍDEO 20 MG/ML – SOLUÇÃO INETÁVEL

CATEGORIA TERAPÊUTICA: Agente Antineoplásico, Derivado de Podofilotoxina; Agente antineoplásico, Inibidor da 
topoisomerase II.

INDICAÇÃO: Leucemia linfoblástica aguda recidivante; leucemia mieloide aguda refratária; carcinoma adrenocortical 
avançado; sarcoma de kaposi relacionado à AIDS; metástases cerebrais devido ao câncer de mama ou de pulmão; 
câncer de mama metastático; neoplasia trofoblástica; regime de condicionamento para transplante; linfohistiocitose 
hemofagocítica; linfomas não-Hodgkin; câncer de pulmão de células não pequenas, câncer de ovário epitelial 
refratário; tumores de células germinativas ovarianas; câncer de próstata resistente à castração; sarcomas; 
rabdomiossarcoma; sarcoma de Ewing; osteossarcoma, refratário; câncer de pulmão de pequenas células; sarcoma 
de tecidos moles (off-label), câncer testicular; carcinoma do timo localmente avançado ou metastático (off-label); 
timoma, localmente avançado ou metastático (off-label); adenocarcinoma primário desconhecido (off-label).

POSOLOGIA: Consultar conforme protocolo de tratamento de doença em Guia de protocolos de tratamento 
oncológico SCBH.

AJUSTE DE DOSE: Função Renal: A rotulagem do fabricante recomenda os seguintes ajustes: ClCr > 50 mL/minuto: 
Não é necessário ajuste; ClCr 15 a 50 mL/minuto: Administrar 75% da dose; CrCl < 15 mL minuto: Dados não 
disponíveis; considerar mais reduções de dose;

Hemodiálise: Reduzir a dose em 50%; não removido por hemodiálise, portanto, pode ser administrado antes ou após 
a diálise (Janus 2010). 

Função Hepática: Não há ajustes de dosagem fornecidos na rotulagem do fabricante.

ADMINISTRAÇÃO: Via intravenosa (i.v.): Diluição em SF 0,9% ou SGI 5% desde que se mantenha a concentração 
de 0,2 a 0,4 mg/mL. Administrar dose padrão em 30 a 60 minutos para minimizar risco de hipotensão. 

Via oral (v.o.): Doses ≤ 200 mg/dia podem ser administradas em dose única diária; doses > 200 mg devem ser 
administradas em 2 doses divididas. Com base em um pequeno estudo farmacocinético, os alimentos não parecem 
interferir significativamente na biodisponibilidade de uma dose de 100 mg de etoposídeo (cápsulas orais); portanto, 
as cápsulas de etoposídeo podem ser administradas em estado de alimentação ou jejum (com ou sem alimentos) 
(Harvey 1985). Se necessário, a injeção pode ser usada para preparar uma solução oral para administração oral 
(Preparado Extemporaneamente).

Intratecal (i.t.)/Intraventricular: Em relatos clínicos, o etoposídeo foi administrado durante 2 minutos através de um 
reservatório Ommaya ou Rickham. 

CARÁTER DE EXTRAVASAMENTO: IRRITANTE

CATEGORIA DE RISCO NA GRAVIDEZ: D

POTENCIAL EMETOGÊNICO: Baixo (10-30%).

POTENCIAL ANAFILÁTICO: NA

LACTAÇÃO: CONTRAINDICADO DURANTE AMAMENTAÇÃO

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: Evitar o uso concomitante de etoposídeo com natalizumabe e vacinas de vírus 
vivos. O etoposídeo pode aumentar os níveis e efeitos de antagonistas da vitamina K, lefl unomida, natalizumabe 
e vacinas de vírus vivos. Os níveis e efeitos do etoposídeo podem ser aumentados por ciclosporina, dasatinibe, 
inibidore fortes e moderados da CYP3A4, trastuzumabe e inibidores da glicoproteína P. O etoposídeo pode reduzir 
os níveis e efeitos de antagonistas da vitamina K e vacinas de vírus inativados. Os níveis e efeitos do etoposídeo 
podem ser reduzidos por barbituratos deferasirox, equinácea, fenitoína, indutores fortes da CYP3A4 e indutores da 
glicoproteína P. Evitar uso de etanol devido à irritação GI. Evitar uso concomitante de erva-de-são-joão devido à 
redução dos níveis de etoposídeo.

ARMAZENAMENTO/ESTABILIDADE PADRONIZADOS PELO HSCBH: Em frasco ampola, é estável por 24 horas 
em temperatura ambiente (15° a 25° C). Em frasco de polivinilcloreto (PVC), após diluição possui estabilidade de 24 
horas em temperatura ambiente. 

RISCO AO MANIPULADOR: AGENTE PERIGOSO (NIOSH 2016 [GRUPO 1]).
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EXEMESTANO 25 MG – COMPRIMIDO

CATEGORIA TERAPÊUTICA: Antineoplásico, Inibidor Esteroidal da Aromatase, Agente Endócrino-Metabólico.

INDICAÇÃO: Tratamento adjuvante de câncer de mama avançado em mulheres com pós-menopausa natural, ou 
induzida cuja doença progrediu após terapia antiestrogênica.  

POSOLOGIA: Dose usual de 25 mg uma vez ao dia; continuidade do tratamento a depender do quadro clínico.

AJUSTE DE DOSE: Função Renal: Nenhum ajuste necessário. Função hepática: Nenhum ajuste necessário.

ADMINISTRAÇÃO: Via oral (v.o,): Exemestano deve ser administrado preferencialmente após uma refeição.

CARÁTER DE EXTRAVASAMENTO: NA  

CATEGORIA DE RISCO NA GRAVIDEZ: D

POTENCIAL EMETOGÊNICO: NA

POTENCIAL ANAFILÁTICO: NA

LACTAÇÃO: CONTRAINDICADO DURANTE AMAMENTAÇÃO

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: Indutores da CYP3A4 podem decrescer os níveis e efeitos do exemestano, 
como,por exemplo, aminoglutetimida, carbamazepina, efavirenz, fosfenitoína, nafcilina,nevirepina, oxcarbazepina, 
fenobarbital, fenitoína, primidona, rifabutina, rifampicina e rifapentina. Exemestano tem seus níveis plasmáticos 
aumentados em 40% quando ingerido com alimentos gordurosos. Evitar consumo de erva-de-são-joão devido 
ao risco de redução dos níveis de exemestano. Evitar consumo de cimífuga e angélica chinesa em pacientes com 
tumores estrógeno-dependentes.

ARMAZENAMENTO/ESTABILIDADE PADRONIZADOS PELO HSCBH: Armazenar em temperatura ambiente, 
protegido da luz e umidade.

RISCO AO MANIPULADOR: NA

a marca
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FILGRASTIM 300 MCG/1 ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL

CATEGORIA TERAPÊUTICA: Imunoestimulante/Fator de crescimento hematopoético; Fator estimulador de colônias 
de granulócitos humanos.

INDICAÇÃO: Uso em pacientes com câncer que recebem quimioterapia mielossupressora.

POSOLOGIA: Consultar conforme protocolo de tratamento de doença em Guia de protocolos de tratamento 
oncológico SCBH.

AJUSTE DE DOSE: Função Renal: Não é necessário o ajuste de dose. Função Hepática: Não é necessário o ajuste 
de dose.

ADMINISTRAÇÃO: Pode ser administrado por injeção subcutânea (s.c.) diária ou por infusão intravenosa (i.v.) diária 
quando diluído em solução de glicose a 5%, administrado durante 30 minutos. A via subcutânea é preferencial na 
maioria das vezes.

A diluição deve ser realizada em SGI 5% 20 mL para pediatria e até 50 mL para paciente adulto.

CARATER DE EXTRAVASAMENTO: NA

CATEGORIA DE RISCO NA GRAVIDEZ: C

POTENCIAL EMETOGÊNICO: NA

POTENCIAL ANAFILÁTICO: NA

LACTAÇÃO: EXCREÇÃO NO LEITE MATERNO DESCONHECIDA/NÃO RECOMENDADO

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: Bleomicina: Fatores estimulantesde colônias de granulócitos podem aumentar o 
efeito adverso.

Ciclofosfamida: Filgrastim potencializa os efeitos adversos da ciclofosfamida. 

ARMAZENAMENTO/ESTABILIDADE PADRONIZADOS PELO HSCBH: Conservar sob refrigeração entre 2° C e 8° 
C e ao abrigo da luz. Estável por 24 horas em frasco ampola. Após diluição, possui estabilidade de 24 horas. Em 
seringa, é estável por 4 horas. Não congelar. Qualquer solução remanescente deve ser descartada.

RISCO AO MANIPULADOR: NA
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FLUORURACILA 50 MG/10 ML – FRASCO AMPOLA

CATEGORIA TERAPEUTICA: Antineoplásico; Imunomodulador

INDICAÇÃO: Tratamento de carcinomas de mama, cólon, cabeça e pescoço, pâncreas, reto ou estômago; uso 
tópico no tratamento de queratoses actínicas ou solares e carcinomas basocelulares superficiais.

POSOLOGIA: Consultar conforme protocolo de tratamento de doença em Guia de protocolos de tratamento 
oncológico SCBH.

AJUSTE DE DOSE: Função Renal: Não é necessário a ajuste de dose. Função Hepática: Caso bilirrubina 5 mg/dL, 
não utilizar.

ADMINISTRAÇÃO: Via intravenosa (i.v.): Diluir em 50 mL a 1000 mL de SF ou SG5%. Tempo de Infusão: bolus IV de 
até 30 minutos. Doses > 1000 mg/m2 geralmente são administradas como infusão contínua por até 46 horas. 

CARATER DE EXTRAVASAMENTO: IRRITANTE 

CATEGORIA DE RISCO NA GRAVIDEZ: D

POTENCIAL EMETOGÊNICO: Baixo (10 - 30%)

POTENCIAL ANAFILÁTICO: NA

LACTAÇÃO: EXCREÇÃO NO LEITE MATERNO DESCONHECIDA/NÃO RECOMENDADO

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: o uso concomitante de fluoraracila com natalizumabe e vacina de vírus vivo. A 
fluoruracila pode aumentar os niveis e efeitos de antagonitas da vitamina K, fenitoína, natalizumabe, substratos 
da CYP2C9 (alto risco) e vacinas de vírus vivos. Os níveis e efeitos da fluoruracila podem ser aumentados por 
gencitabina, folinato de cálcio, sorafenibe e trastuzumabe. A fluoruracila pode reduzir os níveis e efeitos de 
antagonista da vitamina K e de vacinas de viruis inativados. Os níveis e efeitos da fluoruracila podem ser reduzidos 
por equinácea e sorafenibe. Evitar o uso concomitante de etanol devido à irritação. 

ARMAZENAMENTO/ESTABILIDADE PADRONIZADOS PELO HSCBH: Em frasco ampola, é estável por 48 horas em 
temperatura ambiente. Após diluição é estável por 48 horas em temperatura ambiente. Quando em bomba infusora 
LV-Baxter (elastomérica) é estável por 5 dias em SF ou 7 dias e, SGI, também em temperatura ambiente. 

RISCO AO MANIPULADOR: AGENTE PERIGOSO (NIOSH 2016 [GRUPO 1])
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FOLINATO DE CÁLCIO 300 MG/30 ML – FRASCO AMPOLA

CATEGORIA TERAPEUTICA: Antídoto

INDICAÇÃO: Indicado como antídoto dos efeitos tóxicos dos antagonistas do ácido fólico.

POSOLOGIA: Consultar conforme protocolo de tratamento de doença em Guia de protocolos de tratamento 
oncológico SCBH.

AJUSTE DE DOSE: Função renal: Não necessita de ajuste de dose. Função hepática: Não necessita de ajuste de 
dose.

ADMINISTRAÇÃO: Via intravenosa (i.v.): Diluição: diluir em 100 a 500 mL de SF ou SG 5%, ambos em água para 
injetáveis. Tempo de Infusão: passível de acordo com protocolo individual; para 20 mg/m2 5 a 30 minutos; para 400 
mg/m2 2 horas. Avaliar a presença de turvação ou partículas em suspensão. Não administrar a solução numa taxa 
maior que 160 mg/minuto. 

Deve ser administrado IM, IV, push ou infusão IV (15 minutos a 2 horas). Não administrar concomitantemente ao 
metotrexato. Iniciar tratamento com folinato no mínimo 40 horas após o início com metotrexato. Como resgate após 
antagonistas de folato, administrar IV bôlus, IM ou oralmente (exceto na presença de náusea e vômito). Doses > 25 
mg devem ser administradas via parenteral. Fluorouracila é dada após a infusão de folinato. O folinato é geralmente 
administrado injeção IV bolus ou infusão IV curta de 10 a 120 minutos.

CARATER DE EXTRAVASAMENTO: NA  

CATEGORIA DE RISCO NA GRAVIDEZ: C

POTENCIAL EMETOGÊNICO: NA

POTENCIAL ANAFILÁTICO: NA

LACTAÇÃO: EXCREÇÃO NO LEITE MATERNO DESCONHECIDA/UTILIZAR COM CAUTELA.

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: Folinato de cálcio, em grandes quantidades, pode interferir, com efeito, 
antiepilético do fenobarbital, da fenitoína e da primidona, aumentando a frequência de crises em crianças 
suscetíveis.

ARMAZENAMENTO/ESTABILIDADE PADRONIZADOS PELO HSCBH: Em frasco ampola, é estável por 48 horas 
sob refrigeração (2° a 8° C). Após a reconstituição, é estável por 24 horas em sob refrigeração (2° a 8° C). Após a 
diluição ou em seringa, a solução é estável por 24 horas sob refrigeração (2° a 8° C). 
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FOSFATO DE FLUDARABINA 50 MG – FRASCO AMPOLA

CATEGORIA TERAPEUTICA: Antineoplásico; Imunomodulador. 

INDICAÇÃO: Leucemia linfocítica crônica de células B (LLC); linfoma não Hodgkin (LNH). 

POSOLOGIA: Consultar conforme protocolo de tratamento de doença em Guia de protocolos de tratamento 
oncológico SCBH.

AJUSTE DE DOSE: Toxicidade hematológica ou não hematológica (outros, sem ser por neurotoxicidade) considerar 
adiamento do tratamento ou redução da dosagem; Hemólise: Descontinuar o tratamento. Neurotoxicidade: 
Considerar adiamento do tratamento ou descontinuar. 

Função Renal: Administrar 80% da dose no caso de ClCr 30 - 70mL/min; Se ClCr < 30 mL/min, administrar a metade 
da dose para VO e evitar o uso EV. Em Crianças: ClCr 30 - 50 mL/min administrar: 80% da dose; ClCr < 30 mL/min: 
não recomendado. Hemodiálise: administrar 25% da dose. 

Diálise Peritoneal Contínua Ambulatorial (CAPD): Não recomendado.

Terapia de diálise continua e intermitente (CRRT): Administrar 80% da dose. 

ADMINISTRAÇÃO: Via intravenosa (i.v.): Reconstituir com água para injeção na concentração recomendada de 25 
mg/mL. Frasco de 50 mg em 2 mL. Diluir em 100 ou 125 mL de SF ou SG 5%. O fabricante recomenda administrar 
em tempo de infusão por mais de 30 minutos. 

CARATER DE EXTRAVASAMENTO: NA

CATEGORIA DE RISCO NA GRAVIDEZ: D

POTENCIAL EMETOGÊNICO: Mínimo (< 10%). Pode ser incorporado ao esquema de baixo potencial, se necessário: 
Dexametasona 8 - 12 mg v.o. ou i.v., em cada dia do ciclo ou metoclopramida 10 - 20 mg, v.o. ou i.v., a cada 6 
horas. Opcional: Lorazepam 0,5 - 2 mg v.o., a cada 4 ou 6 horas, s/n, D1 a D4 e Omeprazol ou Ranitidina. Monitorar 
reações distônicas; usar Difenidramina 25 - 50mg, v.o. ou i.v., a cada 4 - 6 horas para reações distônicas. 

POTENCIAL ANAFILÁTICO: NA

LACTAÇÃO: EXCREÇÃO NO LEITE MATERNO DESCONHECIDA/NÃO RECOMENDADO.

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: BCG: Imuno supressores podem diminuir o efeito terapêutico da BCG. Risco x: 
evitar combinação.

Imatinibe: Pode diminuir o efeito terapêutico de mielossupressão da fludarabina e diminui a concentração sérica da 
fludarabina. 

ARMAZENAMENTO/ESTABILIDADE PADRONIZADOS PELO HSCBH: Diluído em SF ou SGI 5%, o medicamento 
é estável por 48 horas em temperatura ambiente ou sob refrigeração. Em frasco ampola, possui estabilidade de 48 
horas em temperatura ambiente.

RISCO AO MANIPULADOR: AGENTE PERIGOSO (NIOSH 2016 [GRUPO 1])

a marca
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GANCICLOVIR SÓDICO 500 MG – FRASCO AMPOLA

CATEGORIA TERAPÊUTICA: Antiviral.

INDICAÇÃO: Indicado na prevenção e no tratamento de infecções por citomegalovírus (CMV) em pacientes 
imunodeprimidos e para a prevenção da doença por CMV em pacientes receptores de transplante. 

POSOLOGIA: Consultar conforme protocolo de tratamento de doença em Guia de protocolos de tratamento 
oncológico SCBH.

AJUSTE DE DOSE: Função Renal:

Função hepática: Não necessita de ajuste de dose.

ADMINISTRAÇÃO: Via intravenosa (i.v.): Para infusão IV; não deve ser administrado por via intramuscular, 
subcutânea ou injeção intravenosa rápida ou em bolus. Reconstituir em 10 mL de ABD. Diluir em SF ou SGI. 
Administrar por infusão intravenosa lenta durante pelo menos 1 hora. A infusão muito rápida pode causar aumento 
da toxicidade devido a níveis plasmáticos excessivos. Tempo de Infusão: 15 minutos à 1 hora .

CARATER DE EXTRAVASAMENTO: NA

CATEGORIA DE RISCO NA GRAVIDEZ: C

POTENCIAL EMETOGÊNICO: NA

POTENCIAL ANAFILÁTICO: v

LACTAÇÃO: CONTRAINDICADO DURANTE AMAMENTAÇÃO

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: Anfotericina B: Ganciclovir-Valganciclovir pode aumentar o efeito nefrotóxico da 
anfotericina B. 

Cladribine: Agentes que sofrem fosforilação intracelular podem diminuir o efeito terapêutico de Cladribine.

Ciclosporina (Sistêmica): Ganciclovir-Valganciclovir pode potencializar o efeito nefrotóxico da ciclosporina (sistêmica). 

ARMAZENAMENTO/ESTABILIDADE PADRONIZADOS PELO HSCBH: Solução reconstituída no frasco-ampola 
é estável a temperatura de refrigeração por 24 horas. Após ser diluída, a solução é estável por 24 horas em SF ou 
SGI5% sob refrigeração. 

RISCO AO MANIPULADOR: AGENTE PERIGOSO (NIOSH 2016 [GRUPO 2]).

CLEARANCE DE CREATININA DOSE DE INDUÇÃO DOSE DE MANUTENÇÃO

> 70 mL/min 5 mg/kg a cada 12h 5 mg/kg/dia

50 – 69 mL/min 2,5 mg/kg a cada 12h 2,5 mg/kg/dia

24 – 4 9mL/min 2,5 mg/kg/dia 1,25 mg/kg/dia

10 – 24 mL/min 1,25 mg/kg/dia 0,625 mg/kg/dia

< 10 mL/min 1,25 mg/kg 3x/semana depois da 
hemodiálise

0,625 mg/kg 3x/semana depois da 
hemodiálise
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GEFITINIBE 250 MG (MNP) – COMPRIMIDO REVESTIDO

CATEGORIA TERAPEUTICA: Anteineoplásico; Inibidor de tirosina quinase.

INDICAÇÃO: Indicado para o tratamento de pacientes com câncer de pulmão de não pequenas células localmente 
avançado ou metastático, que têm mutações de ativação do receptor de fator de crescimento epidérmico tirosina 
quinase. 

POSOLOGIA: Dose usual de 250 mg uma vez ao dia até progressão da doença ou toxicidade inaceitável; 
continuidade do tratamento a depender do quadro clínico.

AJUSTE DE DOSE: Função Renal: Não é necessário ajuste de dose. Função Hepática: Não é necessário ajuste de dose. 

ADMINISTRAÇÃO: Via oral (v.o.): Tomar o comprimido aproximadamente à mesma hora cada dia. Pode-se tomar o 
comprimido com ou sem alimentos. Para pacientes que tiverem dificuldade em engolir um comprimido, dissolva-o 
em meio copo de água. Não devem ser utilizados outros líquidos. Não esmague o comprimido. Agite até que o 
comprimido se dissolva. Pode demorar até 20 minutos. Beba o líquido imediatamente. Para garantir que bebeu todo 
o medicamento, volte a encher o copo até o meio com água e beba novamente. 

CARATER DE EXTRAVASAMENTO: NA

POTENCIAL EMETOGÊNICO: Mínimo a baixo.

POTENCIAL ANAFILÁTICO: NA

LACTAÇÃO: EXCREÇÃO NO LEITE MATERNO DESCONHECIDA/NÃO RECOMENDADO.

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: Evitar o uso concomitante de gefitinibe com natalizumabe e vacinas (vírus vivos). 
Os níveis/efeitos do gefitinibe podem ser aumentados por: agentes antinfúngicos (derivados azole, sistêmico), 
inibidor (moderado e forte) da isoenzima CYP3A4, dasatinibe e trastuzumabe

Os níveis/efeitos do gefitinibe podem ser aumentados por: agentes antinfúngicos (derivados azole, sistêmico), 
inibidor (moderado e forte) da isoenzima CYP3A4, dasatinibe e trastuzumabe.

ARMAZENAMENTO/ESTABILIDADE PADRONIZADOS PELO HSCBH: O medicamento deve ser mantido em 
temperatura ambiente (15° a 30° C). Depois de aberto o envelope, deve ser utilizado em até 30 dias.

RISCO AO MANIPULADOR: Esse medicamento não está na lista do NIOSH (2016)

a marca
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GOSSERRELINA 10.8 MG – SOLUÇÃO INJETÁVEL

CATEGORIA TERAPÊUTICA: Antineoplásico; agonista do hormônio liberador de Gonadotrifina.

INDICAÇÃO: Controle de câncer prostático passível de manipulação hormonal; controle da endometriose, controle 
de leiomioma uterino. 

POSOLOGIA: Consultar conforme protocolo de tratamento de doença em Guia de protocolos de tratamento 
oncológico SCBH.

AJUSTE DE DOSE: Função Renal: Não é necessário ajuste de dose. Função Hepática: Não é necessário ajuste de 
dose. 

ADMINISTRAÇÃO: Via Subcutânea (s.c.): Administrar inserindo a agulha na parede abdominal anterior abaixo da 
linha do umbigo em um ângulo de 30° a 45° em um movimento contínuo até que a manga protetora toque a pele do 
paciente; segurar o frasco com o dedo e pressione totalmente o êmbolo. Atentar-se ao injetar gosserrelina na parede 
abdominal anterior (devido à proximidade da artéria epigástrica inferior subjacente e seus ramos). Gosserelina é um 
implante; portanto, não tentar eliminar as bolhas de ar antes da injeção (pode deslocar o implante). Não tentar aspirar 
antes da injeção; se um grande vaso for penetrado, o sangue será visualizado na câmara da seringa (se o vaso for 
penetrado, retirar a agulha e injetar em outro lugar com uma nova seringa). Não penetrar no músculo ou peritônio. O 
implante pode ser detectado por ultrassom se a remoção for necessária. Monitorar sinais/sintomas de hemorragia 
abdominal. Ter cuidado extra ao administrar gosserrelina a pacientes com IMC baixo e/ou a pacientes recebendo 
anticoagulação em dose completa. Consultar a rotulagem do produto para obter detalhes adicionais.

CARATER DE EXTRAVASAMENTO: NA

CATEGORIA DE RISCO NA GRAVIDEZ: X

LACTAÇÃO: PRESENTE NO LEITE MATERNO/CONTRAINDICADA.

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: Agentes Antidiabéticos: Agentes Associados à hiperglicemia podem diminuir o 
efeito terapêutico dos agentes antidiabéticos. 

Haloperidol: Agentes de prolongamento do QT podem aumentar o efeito de prolongamento do QTc do Haloperidol.

Pessoas que fazem uso de gosserrelina não devem tomar anticoncepcionais injetáveis e nem comprimidos. Durante 
o tratamento deve ser utilizado um método anticoncepcional não hormonal.

ARMAZENAMENTO/ESTABILIDADE PADRONIZADOS PELO HSCBH: O medicamento deve ser conservado 
em temperatura inferior a 25º C. Não congelar. O conteúdo da embalagem é estéril até sua abertura, portanto, o 
produto não deve ser utilizado caso sua embalagem interna esteja aberta. Antes de usar, observar o aspecto do 
medicamento.

RISCO AO MANIPULADOR: AGENTE PERIGOSO (NIOSH 2016 [GRUPO 1])
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IFOSFAMIDA 1 G – FRASCO-AMPOLA

CATEGORIA TERAPÊUTICA: Antineoplásico, Imunomodulador 

INDICAÇÃO: Carcinomabrônquio de células pequenas; carcinoma de ovário; carcinoma de mama; tumores de 
testículo; sarcoma de partes moles (leiomiossarcoma, rabdomiossarcoma e condrossarcoma); carcinoma de 
endométrio; carcinoma de rim hipernefroide; carcinoma de pâncreas; linfomas malignos.

POSOLOGIA: Consultar conforme protocolo de tratamento de doença em Guia de protocolos de tratamento 
oncológico SCBH.

AJUSTE DE DOSE: Função Renal: Experiência limitada no comprometimento renal. Incluem reduções da dose entre 
20 e 30% no comprometimento renal importante. Função Hepática: Não é necessário ajuste de dose. 

ADMINISTRAÇÃO: Via intravenosa (i.v.): Reconstituir o frasco de 1000 mg de Ifosfamida em 25 mL de água 
bidestilada. Diluir em 50 a 1000 mL de SF 0,9% ou SGI 5% (até a concentração final de 0,6-20 mg/mL) para infusão. 
Infundir de 30 minutos a 2 horas ou infusão contínua ao longo de 5 dias.

CARATER DE EXTRAVASAMENTO: IRRITANTE 

CATEGORIA DE RISCO NA GRAVIDEZ: D

POTENCIAL EMETOGÊNICO: Alto (> 90%, acima ou igual à 2 g/m2); Moderado (30-90% abaixo de 2 g/m2)

POTENCIAL ANAFILÁTICO: NA

LACTAÇÃO: PRESENTE NO LEITE MATERNO/CONTRAINDICADA.

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: Uso concomitante de ifosfamida com natalizumabe, pimecrolimo, tacrolimo 
e vacinas (BCG e vírus vivos). Pode aumentar níveis e efeitos de antagonistas da vitamina K. Pode ter efeitos 
aumentados por uso de dasatinibe, inibidores fortes e moderados da CYP2A6, da CY92C19 e da CYP3A4 e 
trastuzumabe. Dipirona: pode aumentar os efeitos adversos/tóxicos de agentes mielossupressores; risco de 
agranulocitose e pancitopenia aumentado.

ARMAZENAMENTO/ESTABILIDADE PADRONIZADOS PELO HSCBH: Se Evolox/Farmarin – estável por 48 horas 
sob refrigeração em caso de conservação em frasco ampola; após diluição é estável por 48 horas em temperatura 
ambiente.

Se Ifosfamida/Eurofarma – estável por 48 horas em temperatura ambiente em caso de conservação em frasco 
ampola; após diluição é estável por 48 horas em temperatura ambiente.

RISCO AO MANIPULADOR: AGENTE PERIGOSO (NIOSH 2016 [GRUPO 1]).

a marca
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IMATINIBE 400 MG (MMS) – COMPRIMIDO REVESTIDO

CATEGORIA TERAPÊUTICA: Anteineoplásico; Imunomodulador.

INDICAÇÃO: Tumor estromal gastrointestinal; leucemia mieloide Crônica (LMC) - cromossomo Philadelphia positivo 
(Ph+); leucemia linfoide aguda (LLA) - cromossomo Philadelphia Positivo (Ph+).

POSOLOGIA: Dose usual inicial de 100 ou 400 mg por dia; se quando administrado 100 mg/dia as avaliações 
demonstrarem resposta insuficiente, aumentar para 400 mg/dia na ausência de reações adversas; continuar até a 
progressão da doença ou toxicidade inaceitável. Continuidade do tratamento a depender do quadro clínico. 

AJUSTE DE DOSE: Função Renal: Comprometimento leve (ClCr 40 a 59 mL/min) – dose máxima recomendada: 
600 mg; Comprometimento moderado (ClCr 20 a 39 mL/min) – iniciar com dose reduzida em 50%; dose pode ser 
aumentada se tolerada; dose máxima recomendada: 400 mg. Comprometimento severo (ClCr < 20 mL/min) – usar 
com cautela; dose de 100 mg/dia tem sido tolerada. 

Função Hepática: Comprometimento de leve a moderado – não há necessidade de ajuste. 

ADMINISTRAÇÃO: Via oral (v.o.): Administrar com uma refeição e um copo grande de água para minimizar a 
irritação gastrointestinal. Para doses diárias ≥ 800 mg, os comprimidos de 400 mg devem ser usados para reduzir a 
exposição ao ferro. Não esmagar os comprimidos. Os comprimidos podem ser dispersos em água ou suco de maçã 
(usando aproximadamente 50 mL para comprimido de 100 mg, usando aproximadamente 200 mL para comprimido 
de 400 mg); agitar até dissolver e administrar imediatamente. Se necessário, pode ser preparada uma suspensão 
oral. Evitar o contato da pele ou membrana mucosa com comprimidos esmagados; se ocorrer contato, lavar bem. 
Evitar a exposição a comprimidos esmagados.

Doses ≤ 600 mg podem ser administradas uma vez ao dia; A dose de 800 mg deve ser administrada como 400 mg 
duas vezes ao dia. 

CARATER DE EXTRAVASAMENTO: NA

CATEGORIA DE RISCO NA GRAVIDEZ: D

POTENCIAL EMETOGÊNICO: Mínimo a baixo 

POTENCIAL ANAFILÁTICO: NA

LACTAÇÃO: EXCREÇÃO NO LEITE MATERNO DESCONHECIDA/NÃO RECOMENDADO.

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: Imatinibe pode diminuir os níveis e efeitos dos glicosídeos cardíacos, codeína, 
prasugrel, tramadol, vacinas (inativados e vivos), antagonistas da  vitamina K. Níveis do imatinibe pode ser 
aumentados por agentes antifúngicos (derivados azolicos, sistêmicos), dasatinibe, lanzoprazol e trastuzumabe. 
Paracetamol pode potencializar o efeito hepatotóxico do imatinibe . 

ARMAZENAMENTO/ESTABILIDADE PADRONIZADOS PELO HSCBH: Conservar em temperatura ambiente (15 e 
30º C). Proteger da luz e umidade.

RISCO AO MANIPULADOR: AGENTE PERIGOSO (NIOSH 2016 [GRUPO 1]).
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LOMUSTINA 10 MG – CÁPSULAS

CATEGORIA TERAPEUTICA: Anteineoplásico; Agente Alquilante.

INDICAÇÃO: Indicado como terapia paliativa em associação com outras modalidades de tratamento ou 
combinações estabelecidas com outros agentes quimioterápicos; tratamento de tumor cerebral; linfoma de Hodgkin.

POSOLOGIA: Esquemas posológicos e continuidade do tratamento variáveis, que dependem do quadro clínico e sua 
indicação. Geralmente, administra-se 100 a 110 mg/m2 no dia 1 a cada 6 semanas por 6 ciclos.

AJUSTE DE DOSE: Função Renal: Se ClCr > 50 mL/min: não é necessário ajuste de dose. Se ClCr 30 a  50  mL/min: 
reduzir a dose para 75% da dose padrão. Se ClCr < 30 mL/min: o uso não é recomendado. 

Função Hepática: Comprometimento de leve a moderado – não há necessidade de ajuste; Comprometimento grave: 
o uso não é recomendado. 

ADMINISTRAÇÃO: Via oral (v.o.): Tomar a cápsula com o estômago vazio. Não ingerir alimento nem bebida por 2 
horas após a administração para reduzir a incidência de náuseas e vômitos. 

CARATER DE EXTRAVASAMENTO: NA

CATEGORIA DE RISCO NA GRAVIDEZ: D

POTENCIAL EMETOGÊNICO: Moderado a alto

POTENCIAL ANAFILÁTICO: NA

LACTAÇÃO: EXCREÇÃO NO LEITE MATERNO DESCONHECIDA/NÃO RECOMENDADO.

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: Evitar o uso concomitante da lomustina com natalizumabe e vacinas (vivos). 
Lomustina pode aumentar os níveis/efeitos da lefl unomida, natalizumabe, vacinas (vivos). Os níveis/efeitos da 
lomustina podem ser aumentados por inibidores CYP2D6 (forte e moderado), darunavir e trastuzumabe. Lomustina 
pode reduzir os níveis/efeitos das vacinas (inativadas/vivos). Os níveis/efeitos da lomustina podem ser reduzidos por 
equinácea e peginterferona alfa 2b. Evitar uso do etanol devido à irritação GI.

ARMAZENAMENTO/ESTABILIDADE PADRONIZADOS PELO HSCBH: Conservar o produto em temperatura 
ambiente (entre 15 e 30 °C), bem fechado em sua embalagem original. Proteger da luz.

RISCO AO MANIPULADOR: AGENTE PERIGOSO (NIOSH 2016 [GRUPO 1]).

a marca
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MEGESTROL 160 MG – COMPRIMIDO

CATEGORIA TERAPÊUTICA: Antineoplásico, hormônio; Estimulante de apetite; Progestina.

INDICAÇÃO: Tratamento de carcinoma de mama e de endométrio.

POSOLOGIA: Dose usual de 160 mg uma vez ao dia; outros esquemas posológicos e continuidade do tratamento 
são variáveis e dependem do quadro clínico.

AJUSTE DE DOSE: Função renal: Não necessita de ajuste de dose. Função hepática: Não necessita de ajuste de 
dose.

ADMINISTRAÇÃO: Via oral (v.o.): Administrar com ou sem a presença de alimentos, preferencialmente nos mesmos 
horários todos os dias.

CARÉTER DE EXTRAVASAMENTO: NA

CATEGORIA DE RISCO NA GRAVIDEZ: D

POTENCIAL EMETOGÊNICO: NA

POTENCIAL ANAFILÁTICO: NA

LACTAÇÃO: CONTRAINDICADA DURANTE AMAMENTAÇÃO

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: O megestrol pode aumentar o efeito hepatotóxico e as concentrações séricas 
da ciclosporina. Aminoglutetimida pode diminuir os níveis e efeitos do megestrol. Evitar consumo de plantas com 
propriedades progestagênicas, como bloodroot (Sanguinaria canadensis), chasteberry, damiana, orégano e yucca 
devido ao risco de aumento do efeito adverso/tóxico do megestrol.

ARMAZENAMENTO/ESTABILIDADE PADRONIZADOS PELO HSCBH: Conservar em temperatura ambiente (entre 
15 e 30ºC). Evitar calor excessivo (temperatura superior a 40ºC).

RISCO AO MANIPULADOR: AGENTE PERIGOSO (NIOSH 2016 [GRUPO 1]) 
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MELFALANA 50 MG – FRASCO AMPOLA

CATEGORIA TERAPÊUTICA: Antineoplásico; Agente Alquilante.

INDICAÇÃO: Tratamento de mieloma múltiplo, carcinoma de ovário, condicionamento de TMO, neuroblastoma na 
infância.

POSOLOGIA: Consultar conforme protocolo de tratamento de doença em Guia de protocolos de tratamento 
oncológico SCBH.

AJUSTE DE DOSE: Função renal: BUN > 30 mg/dL: reduzir a dose em 50%. Recomendações de algumas clínicas: 
Aronoff, 2007 Adultos: ClCr 10 - 50 mL/min: administrar 75% da dose; ClCr < 10 mL/min: administrar 50% da dose; 
Hemodiálise: administrar dose após a hemodiálise.

Função hepática: Melfalano é metabolizado pelo fígado; no entanto, ajuste de dose não parece ser necessário.

ADMINISTRAÇÃO: Via intravenosa (i.v.): Reconstituir com 10 mL de diluente próprio (agitar bem para dissolver). 
Diluir em 250 - 500 mL de SF para concentração de 0,1 - 0,45 mg/mL. Tempo de Infusão: IV bolus em cateter central 
para doses de 17 - 200 mg/m2: 2 - 20 minutos. IV bolus em acesso periférico para doses de 2 - 23 mg/m2: 1 - 4 
minutos.

CARÁTER DE EXTRAVASAMENTO: IRRITANTE

CATEGORIA DE RISCO NA GRAVIDEZ: D

POTENCIAL EMETOGÊNICO: Moderado (30 - 90%).

POTENCIAL ANAFILÁTICO: NA

LACTAÇÃO: CONTRAINDICADA DURANTE AMAMENTAÇÃO

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: Omelfalano aumenta o risco de nefrotoxicidade da ciclosporina. O melfalano 
pode aumentar o risco de infecção vacinal. A cisplatina pode aumentar os níveis de efeitos de melfalano. O uso 
concomitante de altas doses de melfalano com ácido nalidíxico pode ocasionar enterocolite hemorrágica grave. O 
uso de ciclosporina após TMO pré-condicionado com altas doses de melfalano pode comprometer a função renal. O 
melfalano pode reduzir os níveis e efeitos da digoxina

ARMAZENAMENTO/ESTABILIDADE PADRONIZADOS PELO HSCBH: Após reconstituição é estável por 90 
minutos. Após diluição é estável por 60 minutos em temperatura ambiente.

RISCO AO MANIPULADOR: AGENTE PERIGOSO (NIOSH 2016 [GRUPO 1]).
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MELFALANA 2 MG – COMPRIMIDO

CATEGORIA TERAPÊUTICA: Antineoplásico, Agente Alquilante.

INDICAÇÃO: Tratamento de mieloma múltiplo, carcinoma de ovário, câncer de mama, policitemia Vera Rubra.

POSOLOGIA: Esquemas posológicos e continuidade do tratamento variáveis, que dependem do quadro clínico e sua 
indicação, bem como avaliação de necessidade do prescritor.

AJUSTE DE DOSE: Função renal: Insuficiência renal grave ou moderada: inicialmente considerar uma dose reduzida.

Função hepática: Melfalano é metabolizado pelo fígado, no entanto, ajuste de dose não parece ser necessário.

ADMINISTRAÇÃO: Via oral (v.o.): Administrar com estômago vazio (1 hora antes ou 2 horas após a refeição).

CARÁTER DE EXTRAVASAMENTO: NA

CATEGORIA DE RISCO NA GRAVIDEZ: D

POTENCIAL EMETOGÊNICO: Mínimo a Baixo.

POTENCIAL ANAFILÁTICO: NA

LACTAÇÃO: CONTRAINDICADA DURANTE AMAMENTAÇÃO

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: Evitar o uso concomitante do melfalano com ácido nalidíxico, natalizumabe, 
rilonacept, vacinas (vivos). Melfalano pode aumentar os níveis/efeitos da ciclosporina, lefl unomida, natalizumabe, 
vacinas (vivos), antagonistas vitamina K. Os níveis/efeitos da melfalano podem ser aumentados por ácido nalidíxico 
e trastuzumabe. Melfalano pode reduzir os níveis/efeitos dos glicpsídeos cardíacos, vacinas (inativadas/vivos), 
antagonistas vitamina K. Os níveis/efeitos do melfalano podem ser reduzidos por equinácea. Evitar uso do etanol 
devido à irritação gástrica. Os alimentos interferem na absorção oral.

ARMAZENAMENTO/ESTABILIDADE: Sob refrigeração (2 a 8° C).

RISCO AO MANIPULADOR: AGENTE PERIGOSO (NIOSH 2016 [GRUPO 1]).
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MERCAPTOPURINA 50 MG – COMPRIMIDO

CATEGORIA TERAPÊUTICA: Antineoplásico, Antimetabólito, Imunossupressor.

INDICAÇÃO: Manutenção e indução de leucemia linfoblástica aguda; leucemia granulocítica aguda.

POSOLOGIA: Dose usual de 1,5 a 2,5 mg/kg uma vez ao dia (50 a 75 mg/m2 uma vez ao dia); continuar com base 
em contagens sanguíneas. Outros esquemas posológicos e continuidade do tratamento são variáveis e dependem 
do quadro clínico.

Dose esquecida: Se uma dose for esquecida, continuar com a próxima dose programada.

AJUSTE DE DOSE: Função Renal: Se ClCr ≥ 50 mL/minuto: Não há ajustes de dosagem fornecidos na bula do 
fabricante; Se ClCr < 50 mL/minuto: iniciar com a dose inicial mais baixa recomendada ou aumentar o intervalo de 
dosagem para cada 36 a 48 horas para evitar acúmulo em pacientes com insuficiência renal, ajustar a dose para 
manter o nível desejável de CAN e para reações adversas.

Função Hepática: Insuficiência hepática na linha de base: Iniciar com a menor dose inicial recomendada; ajustar 
a dose para manter o nível desejável de ANC e para reações adversas. Em caso de hepatotoxicidade durante o 
tratamento: Suspender a terapia.

ADMINISTRAÇÃO: Via oral (v.o.): Administrar na(s) mesma(s) hora(s) todos os dias. Administrar preferencialmente 
com o estômago vazio (Burton 1986; Kantarjian 2000); evitar produtos lácteos concomitantes, se possível (de Lemos 
2007). O fabricante recomenda tomar consistentemente com ou sem alimentos.

CARÁTER DE EXTRAVASAMENTO: NA

CATEGORIA DE RISCO NA GRAVIDEZ: D

POTENCIAL EMETOGÊNCIO: Mínimo a baixo.

POTENCIAL ANAFILÁTICO: NA

LACTAÇÃO: PRESENTE NO LEITE MATERNO/CONTRAINDICADO

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: A mercaptopurina pode aumentar os níveis e efeitos de antagonistas da vitamina 
K, natalizumabe, vacinas (vírus vivos). Os níveis e efeitos da mercaptopurina podem ser aumentados por alopurinol, 
azatioprina, derivados do ácido 5-aminossalicílico, febuxostate, trastuzumabe. A mercaptopurina pode reduzir os 
níveis e efeitos de: antagonista da vitamina K, vacinas (vírus inativados). Os níveis e efeitos da mercaptopurina 
podem se reduzidos por equinácea. Ajuste da dose com o uso concomitante de alopurinol: Reduzir a dose de 
mercaptopurina para 1/4 a 1/3 da dose usual. Geralmente, são necessárias reduções substanciais somente 360 na 
deficiência homozigótica. Idosos: devido ao declínio da função renal com a idade, iniciar com as doses mais baixas 
recomendadas para adultos.

ARMAZENAMENTO/ESTABILIDADE PADRONIZADOS PELO HSCBH: Armazenar em temperatura ambiente.

RISCO AO MANIPULADOR: AGENTE PERIGOSO (NIOSH 2016 [GRUPO 1]).
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METOTREXATO 1 G/10 ML E 50 MG/2 ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL / 2.5 MG – 
COMPRIMIDO

CATEGORIA TERAPÊUTICA: Antineoplásico; Antimetabólito; Antirreumático.

INDICAÇÃO: Tratamento de neoplasias trofoblásticas gestacionais; Leucemia linfoide aguda; leucemia mieloide 
aguda pró-mielocítica; câncer pulmonar de células pequenas; câncer de cabeça e pescoço (células escamosas); 
Câncer de mama; câncer do endométrio; câncer gástrico; câncer de bexiga; Osteossarcoma; sarcoma de partes 
moles (tumor desmoide); linfoma ou leucemia Meníngea; tumores sólidos não operáveis; linfoma não Hodgkin e 
linfoma de Burkitt e linfoma das células do manto; linfoma cutâneo primário de células B; psoríase grave; artrite 
reumatoide; dermatomiosite; doença de Crohn ativa.

POSOLOGIA: Consultar conforme protocolo de tratamento de doença em Guia de protocolos de tratamento 
oncológico SCBH.

Para medicação por via oral, esquemas posológicos e continuidade do tratamento dependem do quadro clínico. 
Geralmente, dose usual de 15 a 20 mg/m2 por semana; outras dosagens e continuidade do tratamento a depender 
do quadro clínico.

Doses de metotrexato entre 100 e 500 mg/m2 podem requerer resgate com folinato de cálcio. Doses > 500 mg/m2 
requerem resgate com folinato de cálcio. 

AJUSTE DE DOSE: Função Renal: Não há ajustes de dosagem fornecidos na rotulagem do fabricante. Estão 
disponíveis dados limitados descrevendo o ajuste da dose de metotrexato na insuficiência renal. Os seguintes 
ajustes de dosagem gerais e específicos do regime foram recomendados (Aronoff 2007): Se ClCr > 50 mL/minuto: 
Não é necessário ajuste de dose; ClCr 10 a 50 mL/minuto: Administrar 50% da dose. ClCr < 10 mL/minuto: Evitar o 
uso.

Função Hepática: Insuficiência hepática antes do tratamento: Não há ajustes de dosagem fornecidos na bula do 
fabricante; usar com cautela e considerar uma dose reduzida em pacientes com função hepática prejudicada ou 
dano hepático preexistente. Os seguintes ajustes foram recomendados (Floyd 2006): Se Bilirrubina 3,1 a 5 mg/dL ou 
transaminases > 3 vezes o LSN: Administrar 75% da dose. Bilirrubina >5 mg/dL: Evitar o uso.

Hepatotoxicidade durante o tratamento: Suspender, considerar uma dose reduzida ou descontinuar o metotrexato 
conforme apropriado.

ADMINISTRAÇÃO: Via intravenosa (i.v.): Diluir entre 100 mL a 1000 mL de SF/SG/ringer lactato/Solução de 
Hartmann. Bolus em infusão contínua de 24 a 42 horas, conforme protocolo. Doses < 150 mg em bolus. Doses entre 
150 e 499 mg em infusão lenta (20 a 30 minutos). Doses entre 500 mg e 1499 mg infusão acima de 1 hora. Doses 
acima de 1500 mg infusão acima de 4 horas.

Nos casos de administração IM, SC, e IT (não utilizar apresentação de 1 g/10 mL) não diluir. Quando administrado 
IM para indicações que podem interromper uma gravidez, consultar também as políticas ou regulamentos locais 
relacionados à administração. Somente formulações sem conservantes devem ser usadas para administração 
intratecal e para regimes de metotrexato em altas doses.
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Os esquemas de dosagem específicos variam, mas doses altas devem ser seguidas de resgate de leucovorina cálcio 
para evitar toxicidade.

Via oral (v.o.): Frequentemente preferida quando são administradas doses baixas; administrar com o estômago vazio 
(pelo menos 1 hora antes ou 2 horas depois de comer ou beber, exceto água).

CARÁTER DE EXTRAVASAMENTO: NA

CATEGORIA DE RISCO NA GRAVIDEZ: X

POTENCIAL EMETOGÊNICO: Baixo (10 – 30%) para doses maiores de 50 mg ate 250 mg. Moderado (30 – 90%) 
para doses acima de 250 mg. Mínimo a baixo para via oral.

POTENCIAL ANAFILÁTICO: NA

LACTAÇÃO: PRESENTE NO LEITE MATERNO. CONTRAINDICADO.

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: Evitar o uso concomitante do metotrexato com acitretin, natalizumabe, vacinas 
(vivos). Metotrexato pode aumentar os níveis/efeitos da ciclosporina, leflunomida, natalizumabe, vacinas (vivos), 
antagonistas vitamina K. Os níveis/efeitos do metotrexato podem ser aumentados por acitretin, ciprofloxacino, 
ciclosporina, eltrombopag, AINES, penicilinas, inibidores da glicoproteína P, inibidores de bomba de prótons, 
salicilatos, derivados sulfonamida, trastuzumabe, trimetoprima, agentes uricosúricos. Metotrexato pode reduzir 
os níveis/ efeitos dos glicosídeos cardíacos, sapropterina, vacinas (inativadas/vivos), antagonistas vitamina K. Os 
níveis/efeitos do metotrexato podem ser reduzidos por sequestradores de ácidos biliares, equinácea e indutores 
glicoproteína P. Evitar o uso de etanol (pode estar associado ao aumento dos danos hepáticos). Os níveis séricos de 
metotrexato podem ser reduzidos se administrados junto com alimento. Alimentos ricos em leite podem diminuir a 
absorção de metotrexato. O folato pode diminuir a resposta da droga.

ARMAZENAMENTO/ESTABILIDADE PADRONIZADOS PELO HSCBH: Conservar em temperatura ambiente entre 
15°C e 30°C e proteger da luz. Para solução administrada IV, as estabilidades garantidas para reconstituição em 
frasco ampola e diluição é de 48 horas sob refrigeração. Para solução administrada IM e IT, garante-se estabilidade 
em frasco ampola por 48 horas sob refrigeração; em seringa IM por 24 horas e seringa IT por 4 horas, ambos em 
temperatura ambiente.

Quando em solução injetável, descartar devidamente qualquer solução não utilizada.

RISCO AO MANIPULADOR: AGENTE PERIGOSO (NIOSH 2016 [GRUPO 1]).
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MIDOSTAURINA 25 MG (MNP) E 50 MG (MAC) – CÁPSULAS

CATEGORIA TERAPÊUTICA: Agente antineoplásico; Inibidor tirosina quinase.

INDICAÇÃO: Leucemia mieloide aguda; leucemia de mastócitos; mastocitose sistêmica.

POSOLOGIA: Dose usual de 50 mg duas vezes ao dia, nos dias 8 a 21 de cada ciclo (indução ou consolidação) de acordo 
diretriz de tratamento padronizada; ou 100 mg duas vezes ao dia até progressão da doença ou toxicidade inaceitável. Outros 
esquemas posológicos e continuidade do tratamento são variáveis e dependem do quadro clínico.

Doses esquecidas: Se uma dose for esquecida ou vomitada, não completar a dose; administrar a próxima dose no 
horário habitual.

AJUSTE DE DOSE: Função renal não é necessário ajuste de dose. Função hepática não é necessário ajuste de dose.

ADMINISTRAÇÃO: Via oral (v.o.): Recomenda-se que seja administrada com alimentos em intervalos de 
aproximadamente 12 horas. Não abrir ou esmagar as cápsulas.

CARÁTER DE EXTRAVASAMENTO: NA

CATEGORIA DE RISCO NA GRAVIDEZ: C

POTENCIAL EMETOGÊNICO: Moderado a alto

POTENCIAL ANAFILÁTICO: NA

LACTAÇÃO: CONTRAINDICADO POR PELO MENOS 4 MESES APÓS ÚLTIMA DOSE DE MIDOSTAURINA.

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: BCG (Intravesical): Agentes mielossupressores podem diminuir o efeito 
terapêutico do BCG.

Bupropiona: Midostaurina pode reduzir os níveis séricos de bupropiona.

Haloperidol: Agentes diversos prolongadores do QT podem aumentar o efeito de prolongamento do QTc do 
Haloperidol.

Ondansetrona: Agentes diversos que prolongam o QT podem aumentar o efeito de prolongamento do QTc do 
Ondansetrom

Antimicrobianos de Quinolona que prolongam o intervalo QT: Agentes diversos que prolongam o intervalo QT podem 
aumentar o efeito de prolongamento do QTc dessa classe de antimicrobianos.

Rosuvastatina: Inibidores BCRP/ABCG2 podem aumentar a concentração sérica de Rosuvastatina.

Erva de São João: Pode diminuir a concentração sérica de Midostaurina.

ARMAZENAMENTO/ESTABILIDADE PADRONIZADOS PELO HSCBH: Conservar o medicamento em temperatura 
ambiente (entre 15° C e 30° C). Armazenar em sua embalagem original para proteger da umidade.

RISCO AO MANIPULADOR: Esse medicamento não está na lista do NIOSH (2016); no entanto, pode atender aos 
critérios para um medicamento perigoso. A midostaurina pode causar teratogenicidade e toxicidade reprodutiva. 

Usar as precauções apropriadas para receber, manusear, armazenar, preparar, dispensar, transportar, administrar e 
descartar.
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NILOTINIBE 200 MG (MMS) – CÁPSULAS

CATEGORIA TERAPÊUTICA: Antineoplásico; Inibidor da tirosina quinase.

INDICAÇÃO: Leucemia Mieloide Crônica positivo para cromossomo Filadélfia em fase crônica e acelerada (refratária 
à terapia anterior, inclisive ao imatinibe).

POSOLOGIA: Dose usual de 400 mg duas vezes ao dia até progressão da doença ou toxicidade inaceitável; 
continuidade do tratamento a depender do quadro clínico. 

AJUSTE DE DOSE: Função Renal: Não há ajustes de dosagem previstos na bula do fabricante (não foi estudado); 
entretanto, o nilotinibe e seus metabólitos têm excreção renal mínima; ajustes de dose para disfunção renal podem 
não ser necessários.

Função Hepática: Considerar terapias alternativas primeiro, se possível; as recomendações variam de acordo com a 
indicação. Monitorar o intervalo QT de perto em pacientes com insuficiência hepática.

Leucemia mieloide crônica (LMC) positiva para cromossomo Filadélfia (Ph+) recém-diagnosticada em fase crônica: 
Comprometimento leve, moderado ou grave (classe A, B ou C de Child-Pugh): Inicial: 200 mg duas vezes ao dia; 
pode aumentar para 300 mg duas vezes ao dia com base na tolerabilidade.

LMC Ph+ resistente ou intolerante em fase crônica ou acelerada: Comprometimento leve a moderado (Child-Pugh 
classe A ou B): Inicial: 300 mg duas vezes ao dia; pode aumentar para 400 mg duas vezes ao dia com base na 
tolerabilidade. Comprometimento grave (Child-Pugh classe C): Inicial: 200 mg duas vezes ao dia; pode aumentar 
para 300 mg duas vezes ao dia e depois aumentar para 400 mg duas vezes ao dia com base na tolerabilidade

Hepatotoxicidade que ocorre durante o tratamento: 

Bilirrubina elevada ≥ grau 3: suspender nilotinibe, monitorar bilirrubina. Se a bilirrubina retornar a ≤ grau 1, reinicie o 
nilotinibe em 400 mg uma vez ao dia. 

Se ALT ou AST elevada ≥ grau 3: suspender nilotinibe, monitorar transaminases. Se ALT ou AST retornarem a ≤ grau 
1, reinicie o nilotinibe em 400 mg uma vez ao dia.

ADMINISTRAÇÃO: Via oral (v.o.): Administrar duas vezes ao dia com intervalos de aproximadamente 12 horas. 
Administrar com o estômago vazio, pelo menos 1 hora antes ou 2 horas após as refeições. 

Nenhum alimento deve ser consumido por pelo menos 2 horas antes ou por pelo menos 1 hora após a dose 
de nilotinibe. As cápsulas devem ser engolidas inteiras com água. Quando insucesso na deglutição da forma 
farmacêutica íntegra, pode-se esvaziar o conteúdo em 5 mL de purê de maçã e administrar em 15 minutos (não 
guardar para uso posterior).

CARÁTER DE EXTRAVASAMENTO: NA

POTENCIAL EMETOGÊNICO: Mínimo a baixo.

POTENCIAL ANAFILÁTICO: NA

CATEGORIA DE RISCO NA GRAVIDEZ: D

LACTAÇÃO: EXCREÇÃO NO LEITE NÃO CONHECIDA/NÃO RECOMENDADO.
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INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: O nilotinibe pode aumentar os níveis e efeitos de agentes indutores de 
prolongamento do intervalo QTc, antagonistas da vitamina K, dabigatrana, natalizumabe, nebivolol, substratos 
da CYP2C8 (alto risco); substratos de CYP2C9 (alto risco), substratos da VYP2D6, substrato da glicoproteína-P, 
rivaroxabana, tamoxifeno, tetrabenazina, tioridazina, topotecano, vacinas (organismos vivos), ziprasidona. Os 
níveis e efeitos do nilotinibe podem ser aumentados por alfuzosina, ciprofloxacino, gadobutrol, inibidores da 
CYP3A4 (moderados), inibidores da CYP3A4 (fortes), trastuzumabe. O nilotinibe pode reduzir os níveis e efeitos de 
antagonistas da vitamina K, codeína, glicosídeos cardíacos, tramadol, vacinas (organismos inativados). Os níveis e 
efeitos do nilotinibe podem ser reduzidos por equinácea, fitoterápicos (indutores da CYP2A4), inibidores da CYP3A4 
(fortes). Ajuste da dose para administração concomitante de inibidores e indutores da CYP3A4: Inibidores da 
CYP3A4: o uso concomitante de um inibidor forte da CYP3A4 com o nilotinibe não é recomendado. Se um inibidor 
forte da CYP3A4 for necessário, é aconselhável a interrupção do tratamento com o nilotinibe; caso não seja possível 
a interrupção da terapia e caso não se consiga evitar o uso concomitante, considerar a redução da dose do nilotinibe 
pela metade para 400mg 1 vez ao dia, com monitorização rigorosa, sobretudo do intervalo QT. Quando um inibidor 
forte da CYP3A4 for interrompido, esperar pelo período de eliminação dos medicamentos do corpo antes de ajustar 
a dose do nilotinibe para mais. Indutores da CYP3A4: o uso concomitante de um indutor forte da CYP3A4 com o 
nilotinibe não é recomendado. Se um indutor forte da CYP3A4 for necessário, a dose do nilotinibe talvez tenha de 
ser aumentada, com monitorização rigorosa. Quando o indutor forte da CYP3A4 for interrompido, reduzir o nilotinibe 
para a dose indicada.

ARMAZENAMENTO/ESTABILIDADE PADRONIZADOS PELO HSCBH: Esse medicamento deve ser armazenado em 
temperatura ambiente (entre 15 e 30 °C), e depois de aberto mantido na embalagem original. 

RISCO AO MANIPULADOR: AGENTE PERIGOSO (NIOSH 2016 [GRUPO 1]).
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NIVOLUMABE 10 MG/ML (MNP) - 4 E 10 ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL PARA 
INFUSÃO

CATEGORIA TERAPÊUTICA: Agente Antineoplásico, Anticorpo Monoclonal Anti-PD-1/PDL-1 (Proteína de Morte 
Celular Programada 1/Ligante de Morte 1)

INDICAÇÃO: Câncer colorretal metastático (instabilidade de microssatélites alta ou reparo de incompatibilidade 
deficiente); câncer de esôfago; câncer gástrico e câncer de junção gastroesofágica, avançado ou metastático; 
câncer de cabeça e pescoço, células escamosas (recorrente ou metastático); carcinoma hepatocelular; linfoma de 
Hodgkin, clássico; mesotelioma pleural maligno, irressecável; melanoma; câncer de pulmão de células não pequenas 
(CPCNP); carcinoma de células renais avançado; carcinoma urotelia.

POSOLOGIA: Consultar conforme protocolo de tratamento de doença em Guia de protocolos de tratamento 
oncológico SCBH.

AJUSTE DE DOSE: Função renal: Não necessita de ajuste de dose antes do início do tratamento. 

Toxicidade renal durante o tratamento: Nefrite imunomediada com disfunção renal: Se for necessária a interrupção 
ou descontinuação do tratamento com nivolumabe, administrar corticosteroides sistêmicos (1 a 2 mg/kg/dia de 
prednisona [ou equivalente]) ou outra terapia apropriada para reações adversas imunomediadas até melhora para ≤ 
grau 1, em seguida, seguir com uma redução gradual de corticosteróides.

Elevação da creatinina sérica grau 2 ou grau 3: Suspender nivolumabe; retomar nivolumabe após resolução 
completa ou parcial (para grau 0 ou 1) após redução gradual do corticosteroide. Descontinuar permanentemente 
nivolumabe se não houver resposta completa ou parcial dentro de 12 semanas da última dose de nivolumabe, ou 
se não for possível reduzir a prednisona para ≤10 mg/dia (ou equivalente) dentro de 12 semanas após o início do 
corticosteroide. Elevação da creatinina sérica de grau 4: descontinuar permanentemente Nivolumabe.

Função hepática: Não necessita de ajuste de dose antes do início do tratamento.

Hepatotoxicidade durante o tratamento: Se for necessária a interrupção ou descontinuação do tratamento com 
Nivolumabe, administrar corticosteroides sistêmicos (1 a 2 mg/kg/dia de prednisona [ou equivalente]) ou outra terapia 
apropriada para reações adversas imunomediadas até melhora para ≤ grau 1, depois seguir com uma redução 
gradual de corticosteroides. Descontinuar permanentemente Nivolumabe se não houver resposta completa ou 
parcial dentro de 12 semanas da última dose de Nivolumabe, ou se não for possível reduzir a prednisona para ≤10 
mg/dia (ou equivalente) dentro de 12 semanas após o início do corticosteroide.

Se hepatite imunomediada com/sem envolvimento tumoral do fígado, seja em monoterapia ou terapia combinada, 
consultar protocolo clínico.

ADMINISTRAÇÃO: Via intravenosa (i.v.): Diluir em 100 mL de SF 0,9% ou SGI 5%; concentração final de 1 a 10 
mg/mL. Administrar como uma infusão IV durante 30 minutos. Infundir através de uma linha com um filtro em linha 
estéril, não pirogênico e de baixa ligação a proteínas de 0,2 a 1,2 micrômetros. Se administrar como parte de 
um regime de combinação, usar bolsas e filtros de infusão separados para cada infusão. Não administrar outros 
medicamentos através da mesma linha IV. Lave a linha IV no final da infusão. Em caso de terapia combinada, 
administrar primeiro Nivolumabe seguido dos demais medicamentos no mesmo dia. 

Verificar o rótulo para garantir que o produto apropriado está sendo administrado; Nivolumabe e Nivolumabe/
Relatlimabe são produtos diferentes e NÃO são intercambiáveis.

CARÁTER DE EXTRAVASAMENTO: NÃO IRRITANTE.

CATEGORIA DE RISCO NA GRAVIDEZ: C

POTENCIAL EMETOGÊNICO: Nível 1 (< 10%) Mínimo Risco
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POTENCIAL ANAFILÁTICO: NA

LACTAÇÃO: USO NÃO RECOMENDADO DURANTE AMAMENTAÇÃO E 5 MESES APÓS SEU ÚLTIMO USO

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: Paracetamol (Acetaminofeno): pode diminuir o efeito terapêutico do Nivolumabe. 

Antimicrobianos: podem diminuir o efeito terapêutico do Nivolumabe.

Cetoconazol (Sistêmico): Nivolumabe pode aumentar o efeito hepatotóxico do Cetoconazol (Sistêmico).

Corticosteroides (Sistêmicos): podem diminuir o efeito terapêutico do Nivolumabe. Considerar cuidadosamente a 
necessidade de corticosteroides, em doses equivalentes a prednisona de 10 mg ou mais por dia, durante o início 
da terapia com Nivolumabe. O uso de corticosteroides para tratar eventos adversos relacionados ao sistema 
imunológico ainda é recomendado.

Inibidores da Bomba de Prótons (IBPs: p.ex., omeprazol e pantoprazol; e PCABs: vonoprazana): podem diminuir o 
efeito terapêutico do Nivolumabe.

ARMAZENAMENTO/ESTABILIDADE PADRONIZADOS PELO HSCBH: Deve ser armazenado sob refrigeração 
entre 2° C e 8° C sob proteção da luz. Não congelar nem agitar. Após preparo da infusão, o medicamento deve ser 
infundido ou diluído e infundido imediatamente. A administração da infusão deve ser concluída dentro de 24 horas 
da sua preparação. Caso não seja utilizada imediatamente, a solução pode ser armazenada sob condições de 
refrigeração entre 2° C e 8° C e protegida da luz por até 24 horas.

RISCO AO MANIPULADOR: NA
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OXALIPLATINA 100 MG – PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL

CATEGORIA TERAPÊUTICA: Agente Antineoplásico, Agente Alquilante, Análogo da Platina.

INDICAÇÃO: Câncer de cólon, estágio III (terapia adjuvante); câncer colorretal, avançado.

POSOLOGIA: Consultar conforme protocolo de tratamento de doença em Guia de protocolos de tratamento 
oncológico SCBH.

AJUSTE DE DOSE: Função renal: Se taxa de depuração ≥ 30 mL/minuto: Não é necessário ajuste de dose inicial; se 
<30 mL/minuto: Reduzir a dose inicial de 85 mg/m2 para 65 mg/m2.

Função hepática: Não necessita de ajuste de dose antes do início do tratamento. Hepatotoxicidade durante 
o tratamento: Hipertensão portal ou aumento da função hepática que não pode ser explicada por metástases 
hepáticas: considerar a avaliação de distúrbios vasculares hepáticos.

ADMINISTRAÇÃO: Via intravenosa (i.v.): Reconstituir em 20 mL de ABD. Diluir em SGI 5% 250 mL – 500 mL; 
concentração final não menor que 0,2 mg/mL. Administrar como infusão IV durante 2 horas; estender o tempo de 
infusão para 6 horas para toxicidades agudas. Não usar agulhas ou conjuntos de administração contendo alumínio.

CARÁTER DE EXTRAVASAMENTO: VESICANTE.

CATEGORIA DE RISCO NA GRAVIDEZ: D

POTENCIAL EMETOGÊNICO: Nível 3-4 (30 - 90%) Moderado Potencial

POTENCIAL ANAFILÁTICO: < 1%

LACTAÇÃO: USO NÃO RECOMENDADO DURANTE AMAMENTAÇÃO

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: Antagonistas da Vitamina K (p.ex., Varfarina): Oxaliplatina pode reduzir seus níveis/
efeitos terapêuticos.

Dipirona: pode aumentar os efeitos adversos/tóxicos de agentes mielossupressores; risco de agranulocitose e 
pancitopenia aumentado.

Glicosídeos cardíacos (Digoxina, Digitoxina): Oxaliplatina pode reduzir seus níveis/efeitos terapêuticos.

Haloperidol: Oxaliplatina pode aumentar o efeito de prolongamento do QTc do Haloperidol.

Derivados do taxano (Paclitaxel, Docetaxel): podem aumentar a toxicidade da oxaliplatina quando administrados 
antes da platina sob a forma de infusões sequenciais. 

Trastuzumabe: os níveis/efeitos tóxicos da oxaliplatina podem ser aumentados.

Vacinas (inativadas/vivos): Oxaliplatina pode reduzir os níveis/efeitos terapêuticos dos imunizantes.
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ARMAZENAMENTO/ESTABILIDADE PADRONIZADOS PELO HSCBH: A oxaliplatina deve ser conservada em 
temperatura variável ao seu laboratório de produção, protegida da luz e umidade. Após reconstituição com água 
para injetáveis ou solução de glicose 5%, a solução se mantém estável por até 48 horas se armazenada nas 
condições expressas pelo fabricante e endossadas pela instituição que possui na lista de medicamentos essenciais. 
Após o período definido, desprezar qualquer solução não utilizada. Abaixo segue a variação de temperatura de 
conservação conforme laboratório de produção:

Bergamo, Glenmark: frasco ampola estável por 48 horas sob refrigeração; para diluição, 48 horas em temperatura 
ambiente.

Evolabis: frasco ampola estável por 48 horas em temperatura ambiente; para diluição, 48 horas em temperatura 
ambiente.

Farmarin: frasco ampola estável por 48 horas em temperatura ambiente; para diluição, 48 horas sob refrigeração.

Eurofarma, Blau e Gador do Brasil: frasco ampola estável por 48 horas sob refrigeração; para diluição, 48 horas sob 
refrigeração.

RISCO AO MANIPULADOR: AGENTE PERIGOSO (NIOSH 2016 [GRUPO 1]).
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PACLITAXEL 300 MG/50 ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL

CATEGORIA TERAPÊUTICA: Agente Antineoplásico, Antimicrotubular; Derivado de Taxano.

INDICAÇÃO: Câncer de mama; sarcoma de Kaposi (relacionado à AIDS); câncer de pulmão de células não 
pequenas; câncer de ovário.

POSOLOGIA: Consultar conforme protocolo de tratamento de doença em Guia de protocolos de tratamento 
oncológico SCBH.

AJUSTE DE DOSE: Função renal: Não necessita de ajuste de dose. Se ClCr < 30 mL/minuto: Reduzir a dose inicial 
de 85 mg/m2 para 65 mg/m2.

Função hepática: As recomendações de ajuste de dose rotuladas do fabricante são baseadas no primeiro ciclo 
de terapia do paciente, onde a dose usual (em pacientes com função hepática normal) seria de 135 mg/m2 em 24 
horas ou a dose de 175 mg/m2 em 3 horas. A dosagem em cursos subsequentes deve ser baseada na tolerância 
individual. Ajustes para outros regimes não estão disponíveis. 

Considerando uma infusão de 24 horas, se: o valor das transaminases for até 2 vezes o limite superior e o valor de 
bilirrubinas for ≤ 1,5 mg/dL, ajustar a dose para 135 mg/m2; os valores das transaminases forem de 2 a 10 vezes o 
limite superior e o valor de bilirrubina for ≤ 1,5 mg/dL, ajustar a dose para 100 mg/m2; os valores das transaminases 
forem até 10 vezes o limite superior e o valor de bilirrubina variar entre 1,6 - 7,5 mg/dL, ajustar a dose para 50 mg/
m2; os valores das transaminases forem ≥ que 10 vezes o limite superior ou o valor de bilirrubina for > 7,5 mg/dL, 
evitar o uso.

Considerando uma infusão de 3 horas, se: o valor das transaminases for até 10 vezes o limite superior e o valor de 
bilirrubinas for até 1,25 vezes o limite superior, ajustar a dose para 175 mg/m2; o valor das transaminases for até 
10 vezes o limite superior e o valor de bilirrubinas for 1,26 - 2 vezes o limite superior, ajustar a dose para 135 mg/
m2; o valor das transaminases for até 10 vezes o limite superior e o valor de bilirrubinas for 2,01 - 5 vezes o limite 
superior, ajustar a dose para 90 mg/m2; o valor das transaminases for ≥ que 10 vezes o limite superior ou o valor de 
bilirrubinas for > que 5 vezes o limite superior, evitar o uso.

ADMINISTRAÇÃO: Via intravenosa (i.v.): Diluir em SF 0,9% ou SGI 500 mL; concentração final de 0,3 a 1,2 mg/mL. 
Infundir 50 a 80mg/m2 em 60 minutos; 135 a 250 mg/m2 em 3 horas (dependendo da indicação/protocolo). Infundir 
através de um filtro em linha de 0,22 mícron e conjunto de administração revestido de polietileno (não PVC). Quando 
administrado como parte de um regime de quimioterapia de combinação, a sequência de administração pode variar 
de acordo com o regime; consulte o protocolo específico para recomendação de sequência.
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CARÁTER DE EXTRAVASAMENTO: VESICANTE.

CATEGORIA DE RISCO NA GRAVIDEZ: D

POTENCIAL EMETOGÊNICO: Nível 1 (< 10%) Mínimo Risco

POTENCIAL ANAFILÁTICO: Alto risco

LACTAÇÃO: USO NÃO RECOMENDADO DURANTE AMAMENTAÇÃO

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: Antraciclinas (p.ex., doxorrubicina): Paclitaxel pode aumentar os níveis/efeitos 
desses agentes antineoplásicos.

Dipirona: pode aumentar os efeitos adversos/tóxicos de agentes mielossupressores; risco de agranulocitose e 
pancitopenia aumentado.

Indutores de CYP2C8, CYP2C9 (altamente efetivos) e CYP3A4 (forte): podem reduzir os níveis/efeitos terapêuticos 
do Paclitaxel

Inibidores de CYP2C8, CYP2C9 e CYP3A4 (forte e moderado): podem aumentar os níveis/efeitos tóxicos do 
Paclitaxel.

Vacinas (inativadas/vivos): Paclitaxel pode reduzir os níveis/efeitos terapêuticos dos imunizantes.

ARMAZENAMENTO/ESTABILIDADE PADRONIZADOS PELO HSCBH: Congelamento nem refrigeração afetam 
negativamente o produto. Mediante refrigeração, os componentes presentes na formulação de paclitaxel podem 
precipitar, mas esses se redissolvem quando o produto atinge a temperatura ambiente, com pouca ou sem agitação. 
Se a solução permanecer turva ou se um precipitado insolúvel se formar, o frasco-ampola deverá ser descartado. 
Em frasco ampola, o medicamento permanece estável por 48 horas em temperaturas de 2° a 25° C. Após a diluição, 
as soluções de Paclitaxel são estáveis por até 48 horas em temperatura ambiente (entre 15° C e 30° C). As soluções 
diluídas não devem ser refrigeradas. 

RISCO AO MANIPULADOR: AGENTE PERIGOSO (NIOSH 2016 [GRUPO 1]).

73



PAMIDRONATO DISSÓDICO 90 MG – PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO 
INJETÁVEL

CATEGORIA TERAPÊUTICA: Derivado de Bisfosfonatos

INDICAÇÃO: Hipercalcemia de malignidade; metástases ósseas osteolíticas de câncer de mama e lesões osteolíticas 
de mieloma múltiplo; doença de Paget.

POSOLOGIA: Consultar conforme protocolo de tratamento de doença em Guia de protocolos de tratamento 
oncológico SCBH.

AJUSTE DE DOSE: Função renal: Ajuste de dose antes do início do tratamento: Se taxa de depuração de creatinina 
(CrCl) ≥30 mL/minuto: Não é necessário ajuste de dose; Se <30 mL/minuto ou creatinina sérica (SCr) >3 mg/dL. Uso 
não recomendado quando condição clínica for metástases ósseas osteolíticas de câncer de mama (rotulagem do 
fabricante). Mieloma múltiplo (e doença óssea extensa): 90 mg (ou considere uma dose inicial reduzida) durante 4 a 
6 horas (ASCO [Anderson 2018]) uma vez a cada 3 a 4 semanas. Hemodiálise intermitente (três vezes por semana): 
Evitar o uso; considerar agentes alternativos. Diálise peritoneal: Evitar o uso; considerar agentes alternativos. 

Ajuste de dose em pacientes que desenvolvem toxicidade renal durante a terapia:

Lesões ósseas osteolíticas/metástases (rotulagem do fabricante): O tratamento deve ser suspenso por deterioração 
da função renal (aumento de SCr ≥0,5 mg/dL em pacientes com valores basais normais [SCr <1,4 mg/dL] ou ≥1 mg/
dL em pacientes com linha de base anormal [SCr ≥1,4 mg/dL]). A retomada da terapia pode ser considerada quando 
a creatinina sérica retornar a 10% da linha de base. 

Mieloma múltiplo: diretrizes da Sociedade Americana de Oncologia Clínica (ASCO) (ASCO [Anderson 2018]): 
Deterioração renal sem causa aparente: Suspender a terapia; pode ser retomado com a dose anterior quando a 
função renal retornar a 10% da linha de base. Albuminúria inexplicada > 500 mg/24 horas: Suspender a dose até 
retornar à linha de base, depois verificar novamente a cada 3 a 4 semanas; considerar reiniciar com uma dose que 
não exceda 90 mg a cada 4 semanas e com um tempo de infusão mais longo de pelo menos 4 horas.

Função hepática: Não necessita de ajuste de dose.

ADMINISTRAÇÃO: Via intravenosa (i.v.): Reconstituir em 10 mL de ABD. Diluir em SF 0,9%  ou SGI 5%. A taxa de 
infusão varia conforme a indicação, não podendo exceder 60 mg/h (1 mg/min). Tempos de infusão mais longos (> 2 
horas) podem reduzir o risco de toxicidade renal, especialmente em pacientes com insuficiência renal preexistente. 
O fabricante recomenda a infusão de 2 a 24 horas para hipercalcemia de malignidade; > 2 horas para lesões ósseas 
osteolíticas com câncer de mama metastático; > 4 horas para doença de Paget e para lesões ósseas osteolíticas 
com mieloma múltiplo. Se a terapia for suspensa devido a toxicidade renal, infundir por pelo menos 4 horas após a 
reintrodução do tratamento após a recuperação renal; infundir por 4 a 6 horas em pacientes com insuficiência renal 
grave preexistente e doença óssea extensa (ASCO [Anderson 2018]).
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CARÁTER DE EXTRAVASAMENTO: NÃO IRRITANTE.

CATEGORIA DE RISCO NA GRAVIDEZ: D

POTENCIAL EMETOGÊNICO: Nível 1 (< 10%) Mínimo Risco

POTENCIAL ANAFILÁTICO: < 1%

LACTAÇÃO: CONTRAINDICADO DURANTE AMAMENTAÇÃO

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: Aminoglicosídeos (p. ex., Gentamicina, Estreptomicina, Neomicina): pode 
aumentar o efeito hipocalcêmico dos derivados de bifosfonatos.

Antiinflamatórios Não-Esteroidais (AINES): podem potencializar o efeito adverso/tóxico dos derivados de 
bisfosfonatos. Tanto o aumento do risco de ulceração gastrointestinal quanto o aumento do risco de nefrotoxicidade 
são motivo de preocupação.

Inibidores da Bomba de Prótons (IBPs: p.ex., omeprazol e pantoprazol; e PCABs: vonoprazana): podem diminuir o 
efeito terapêutico do Pamidronato.

Talidomida: pode potencializar o efeito nefrotóxico do Pamidronato

ARMAZENAMENTO/ESTABILIDADE PADRONIZADOS PELO HSCBH: Conservar em temperatura  ambiente (entre 
15° C e 30°C). Após reconstituição é estável por até 24 horas, se mantido à temperaturas de 2° a 8°C. A solução de 
infusão preparada a partir da diluição do pó liófilo com um dos diluentes recomendados (água para injetáveis, p. ex.) 
deve ser utilizada em 24 horas, contadas a partir do início da diluição do produto, quando armazenado à temperatura 
ambiente (entre 15°C e 30°C). Descartar a porção não utilizada do produto.

RISCO AO MANIPULADOR: AGENTE PERIGOSO (NIOSH 2016 [GRUPO 3]).
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PEGASPARAGINASE 3750 UI/5 ML (MAC) – SOLUÇÃO INJETÁVEL

CATEGORIA TERAPÊUTICA: Agente antineoplásico 

INDICAÇÃO: Leucemia linfoblástica aguda (LLA) com hipersensibilidade à L-asparaginase.

POSOLOGIA: Consultar conforme protocolo de tratamento de doença em Guia de protocolos de tratamento 
oncológico SCBH.

AJUSTE DE DOSE: Função renal: Não necessita de ajuste de dose. 

Função hepática: Em caso de hepatotoxicidade em adultos e pediátricos se bilirrubina total > 3 a 10 vezes o LSN 
(limite superior de normalidade): Suspender até que redução de bilirrubinas para ≤ 1,5 vezes o LSN; se bilirrubina 
total > 10x o LSN: Descontinuar e não compensar doses perdidas. 

ADMINISTRAÇÃO: Via intravenosa (i.v.) ou intramuscular (i.m.): Diluir em SF 100 mL de 0,9% ou SG. IM: Não diluir. 
Preferência em músculos grandes, volume máximo de 2 mL por músculo, em caso de volume > 2mL, dividir a injeção 
em duas doses usar vários locais para injeção. IV: Administrar durante 1 a 2 horas. Não administrar bolus venosa.

CARÁTER DE EXTRAVASAMENTO: NA

CATEGORIA DE RISCO NA GRAVIDEZ: D

POTENCIAL EMETOGÊNICO: NA

POTENCIAL ANAFILÁTICO: NA

LACTAÇÃO: Devido ao potencial de reações adversas em lactente, a amamentação não é recomendada pelo 
fabricante durante a terapia e por 1 mês após a última dose de pegasparaginase.

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: Contraceptivos hormonais: Podem potencializar o efeito trombogênico dos 
produtos de asparaginase.

Pegloticase: Pode diminuir o efeito terapêutico dos medicamentos peguilados.

Pegvaliase: Medicamentos pegilados podem potencializar o efeito adverso/tóxico da pegvaliase. Espeficicamente, o 
risco de anafilaxia ou reações de hipersensibilidade pode ser aumentado.

ARMAZENAMENTO/ESTABILIDADE PADRONIZADOS PELO HSCBH: Após reconstituição, estável por 48 horas 
em temperatura de refrigeração. Deve ser descartada em caso de turvação antes do prazo de estabilidade de horas 
após reconstituição. Após diluição, descartar porções não utilizadas. Quando diluída para administração IV, estável 
por 48 sob refrigeração. Quando em seringa pronta para administração IM, seu uso deve ser imediato.

RISCO AO MANIPULADOR:  
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PEMBROLIZUMABE 100 MG/4 ML (MNP) – SOLUÇÃO INJETÁVEL

CLASSE TERAPÊUTICA: Agente Antineoplásico, Anticorpo Monoclonal Anti-PD-1; Agente Antineoplásico, Inibidor 
do Ponto de Verificação Imune; Agente antineoplásico, anticorpo monoclonal. 

INDICAÇÂO: Cancêr de mama triplo negativo em estágio inicial; câncer de mama triplo negativo localmente 
recorrente (esse trecho inteiro ficou de outra cor) irresecável ou metastático; carcinoma de células escamosas 
cutâneo (recorrente, metastático ou avançado); carcinoma endometrial avançado; câncer de esôfago (localmente 
avançado ou metastático); câncer gástrico (localmente avançado ou metastático); câncer de cabeça e pescoço com 
células escamosas (recorrente ou metastático); hepatocarcinoma avançado; linfoma de Hodgkin clássico (recidivante 
ou refratário); melanoma; carcinoma de células de Merkel (recorrente ou metastático), câncer com deficiência de 
reparo de alta instabilidade de microssatélites ou incompatibilidade (irressecável ou metastático); câncer de pulmão 
de células não pequenas; linfoma Mediastinal de grandes células B (recidivante ou refratário); carcinoma de células 
renais; câncer tumoral de alta carga mutacional (irressecável ou metastático); carcinoma urotelial.

POSOLOGIA: Consultar conforme protocolo de tratamento de doença em Guia de protocolos de tratamento 
oncológico SCBH.

AJUSTE DE DOSE: Função renal: Não necessita de ajuste de dose. Função hepática: Não necessita de ajuste de 
dose.

ADMINISTRAÇÃO: Via intravenosa (i.v.): Diluir a dose desejada em uma concentração de 1 mg a 10 mg/mL de SF 
0,9% ou SGI 5%. Administrção apenas IV. Infundir em 30 minutos, equipo com filtro de 0,2 a 5 mícrons.

CARÁTER DE EXTRAVASAMENTO: NA

CATEGORIA DE RISCO NA GRAVIDEZ: D

POTENCIAL EMETOGÊNICO: Mínimo (<10%)

POTENCIAL ANAFILÁTICO: NA

LACTAÇÃO: Fabricante recomenda suspensão da amamentação por 4 meses, considerando última dose do 
mediamento devido ausência de dados sobre presença em leite materno.

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: Antimicrobianos: Podem diminuir o efeito terapêutico dos Inibidores do Ponto de 
Verificação Imune. 

Axitinibe: pode potencializar o efeito hepatotóxico do Pembrolizumabe.

Corticosteroides (Sistêmicos): Podem diminuir o efeito terapêutico dos Inibidores do Ponto de Verificação Imune.

Desmopressina: Agentes Associados à Hiponatremia podem potencializar o efeito hiponatrêmico da Desmopressina.

Inibidores da Bomba de Prótons (PPIs e PCABs): Podem diminuir o efeito terapêutico dos Inibidores do Ponto de 
Verificação Imune.

Cetoconazol (Sistêmico): Inibidores do Ponto de Verificação Imune podem aumentar o efeito hepatotóxico do Cetoconazol.

Especificamente, a mortalidade pode ser aumentada quando essa combinação é usada para tratamento de mieloma 
múltiplo refratário.

ARMAZENAMENTO/ESTABILIDADE PADRONIZADOS PELO HSCBH: Frasco ampola: 24 horas sob refrigeração. 
Após diluição, é estáel por 48 horas sob refrigeração.

RISCO AO MANIPULADOR: NA
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PEMETREXEDE 500 MG – PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL

CATEGORIA TERAPÊUTICA: Agente Antineoplásico, Antimetabólito; Agente Antineoplásico, Antimetabólito 
(Antifolato)

INDICAÇÃO: Tratamento do mesotelioma pleural maligno; tratamento de câncer de pulmão de células não 
pequenas.

POSOLOGIA: Consultar conforme protocolo de tratamento de doença em Guia de protocolos de tratamento 
oncológico SCBH.

AJUSDE DE DOSE: Caso o paciente apresente toxicidade grau 3 ou 4 após duas reduções da dose (exceto 
elevação de transaminases grau 3), suspender o tratamento. Se o paciente apresentar neurotoxicidade grau 3 ou 4, a 
suspensão deve ser imediata. 

Toxicidade hematológica: a terapia pode ser reiniciada após a recuperação do paciente. Entretanto, algumas 
condutas podem ser tomadas: - contagem absoluta de neutrófilos.

Em caso de elevação de transaminases grau 4 (> 20 vezes o limite superior normal), a dose deve ser reduzida para 
75% da dose prévia.

ADMINISTRAÇÃO: Via intravenosa (i.v.): Reconstituir em 20 mL de SF 0,9% na concentração de 25 mg/mL. Dilur em 
100 mL de SF 0,9%. Infusão durante 10 minutos.

CARÁTER DE EXTRAVASAMENTO: NA

CATEGORIA DE RISCO NA GRAVIDEZ: D

POTENCIAL EMETOGÊNICO: Baixo

POTENCIAL ANAFILÁTICO: NA

LACTAÇÃO: EXCREÇÃO NO LEITE MATERNO DESCONHECIDO/ NÃO RECOMENDADA.

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: Anti-inflamatórios não esteroidais podem aumentar a toxicidade do Pemetrexede.

ARMAZENAMENTO/ESTABILIDADE PADRONIZADOS PELO HSCBH: Após reconstituição e diluição é estável 
por 24 horas sob refrigeração (2° a 8° C) ou temperatura ambiente, a depender do laboratório fabricante: Accord, 
Bergamo, Blau, Eurofarma e Sun Pharma (Frasco ampola: 24 horas a 15° - 30° C; Diluído: 24 horas a 15° - 30° C); 
Glenmark e Cristália (Frasco ampola: 24 horas a  2° - 8° C; Diluído: 24 horas a 15° - 30° C).

Concentrações de 25 mg/mL são estáveis em seringas de polipropileno por 48 horas em temperatura ambiente.

RISCO AO MANIPULADOR: AGENTE PERIGOSO (NIOSH 2016 [GRUPO 1]).
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PERTUZUMABE 420 MG/14 ML (MAC/MMS) – SOLUÇÃO PARA DILUIÇÃO 
PARA INFUSÃO

CATEGORIA TEARPÊUTICA: Agente Antineoplásico, Anti-HER2; Agente antineoplásico, anticorpo monoclonal.

INDICAÇÃO: Câncer de mama metastático HER2+.

POSOLOGIA: Consultar conforme protocolo de tratamento de doença em Guia de protocolos de tratamento 
oncológico SCBH.

AJUSTE DE DOSE: Função renal: Não necessita de ajuste de dose. Função hepática: Não necessita de ajuste de 
dose.

ADIMINISTRAÇÃO: Via intravenosa (i.v.): Administração apenas IV. Diluir a dose desejada em 250 mL de SF 0,9%; 
não diluir com SG 5%; misturar delicadamente invertendo a bolsa; não agitar. Fazer infusão em 60 minutos na 
primeira dose, 30 a 60 minutos em doses posteriores se bem tolerada. Solução previamente preparada e sem 
necessidade de reconstituição. 

CARÁTER DE EXTRAVASAMENTO: NA

CATEGORIA DE RISCO NA GRAVIDEZ: D

POTENCIAL EMETOGÊNICO: Mínimo (<10%)

POTENCIAL ANAFILÁTICO: NA

LACTAÇÃO: EXCREÇÃO NO LEITE MATERNO DESCONHECIDA/NÃO RECOMENDADO.

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: Não foi demonstrada interação entre pertuzumabe e outros medicamentos usados 
no tratamento do câncer de mama, como trastuzumabe, docetaxel, paclitaxel, gentamicina, erlotinibe, capecitabina 
ou carboplatina.

ARMAZENAMENTO/ESTABILIDADE PADRONIZADOS PELO HSCBH: Solução em frasco ampola e após diluição é 
estável por 24 horas sob refrigeração.

RISCO AO MANIPULADOR: AGENTE PERIGOSO (NIOSH 2016 [GRUPO 1]).
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RITUXIMABE 100 MG/10 ML E 500 MG/50 ML (MAC/MMS) – SOLUÇÃO PARA 
DILUIÇÃO PARA INFUSÃO

CATEGORIA TERAPÊUTICA: Agente Antineoplásico, Anti-CD20; Antirreumático, Anticorpo monoclonal.

INDICAÇÃO: Linfoma não-Hodgkin de células B, baixo grau ou folicular, CD 20 positivo; linfoma não-Hodgkin difuso 
de grandes células B, folicular, CD 20 positivo; linfoma não-Hodgkin de células B, folicular, CD 20 positivo; linfoma 
folicular; artrite reumatoide.

POSOLOGIA: Consultar conforme protocolo de tratamento de tratamento da doença em Guia de protocolo de 
tratamento oncológico SCBH.

AJUSTE DE DOSE: Consultar conforme protocolo de tratamento de doença em Guia de protocolos de tratamento 
oncológico SCBH.

ADMINISTRAÇÃO: Via intravenosa (i.v.): Administração apenas IV. Diluir para uma concentração de 1 - 4 mg/mL de 
SF 0,9% ou SG 5%. Não administrar sob forma de injeção ou bolus IV. Iniciar a primeira infusão com 50 mg/hora, 
posteriormente a velocidade poderá ser aumentada em 50 mg/hora a cada 30 minutos até o máximo de 400 mg/
hora. Para as infusões subsequentes, iniciar com 100 mg/hora e aumentada com incrementos de 100 mg/hora, a 
intervalo de 30 minutos até um máximo de 400 mg/hora.

CARATER DE EXTRAVASAMENTO: NA

CATEGORIA DE RISCO NA GRAVIDEZ: C

POTENCIAL EMETOGÊNICO: Mínimo (<10%)

POTENCIAL ANAFILÁTICO: Alto

LACTAÇÃO: EXCREÇÃO NO LEITE MATERNO DESCONHECIDO/NÃO RECOMENDADO.

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: Evitar o uso concomitante do rituximabe com certolizumabe pegol, natalizumabe, 
vacinas (vivos). Rituximabe pode aumentar os níveis/efeitos do certulizumabe pegol, agentes hipoglicemiantes, 
leflunomida, natalizumabe, vacinas (vivos). Os níveis/efeitos do rituximabe podem ser aumentados por abciximabe, 
antihipertensivos, fitoterápicos (propriedades hipoglicêmicas), trastuzumabe. Rituximabe pode reduzir os níveis/
efeitos das vacinas (inativadas/vivos). Os níveis/efeitos do rituximabe podem ser reduzidos por equinácea.

Evitar hipoglicêmicos herbais, como alfafa, babosa, mirtilo, melão amargo, bardana, aipo, damiana, feno grego, 
garcinia, alho, gengibre, ginseng americano, gymnema, marshmallow, urtiga.

ARMAZENAMENTO/ESTABILIDADE PADRONIZADOS PELO HSCBH: Sob refrigeração é estável por 24 horas, 
tanto para solução em frasco ampola, quanto após diluição.

RISCO AO MANIPULADOR: NA

a marca
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SULFATO DE BLEOMICINA 3 UI/ML - 5ML – PÓ LIÓFILO PARA SOLUÇÃO 
INJETÁVEL

CATEGORIA TERAPÊUTICA: Antineoplásico; Antibiótico.

INDICAÇÃO: Carcinomas de célula escamosa; melanomas; sarcomas; carcinoma de testículo; linfoma de Hodgkin e 
linfoma não-Hodgkina; agente esclerosante para o derrame pleural.

POSOLOGIA: Consultar conforme protocolo de tratamento de doença em Guia de protocolos de tratamento 
oncológico SCBH.

AJUSTE DE DOSE: Função renal: Ajustar para 75% da dose se ClCr entre 10 e 50 mL/min. Se Clcr < 10 mL/min 
ajustar para 50% da dose padrão.

Função hepática: Não necessita de ajuste de dose.

ADMINISTRAÇÃO: Via intravenosa (i.v.): Reconstituir cada frasco com 5 mL em diluente próprio. Diluir a dose em 50 
- 1000 mL de SF. 

Via intrapleural: Para administração intrapleural, diluir 60 unidades em 50 - 100 mL de SF. Deve ser administrada 
lentamente ao longo de um período de 10 minutos (recomendação fabricante). No caso de administração 
intrapleural, geralmente não é necessário o uso de anestésicos tópicos ou de analgésicos narcóticos. 

A administração IM e SC pode causar dor no local da injeção.

CARÁTER DE EXTRAVASAMENTO: PODE SER IRRITANTE.

CATEGORIA DE RISCO NA GRAVIDEZ: D

POTENCIAL EMETOGÊNICO: Mínimo (<10%)

POTENCIAL ANAFILÁTICO: NA

LACTAÇÃO: EXCREÇÃO NO LEITE MATERNO DESCONHECIDO/NÃO RECOMENDADO.

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: A bleomicina pode reduzir os níveis e efeitos de glicosídeos cardíacos, e vacinas 
(BCG, vírus inativados e vírus vivos). Os níveis e efeitos da bleomicina podem ser aumentados por gencitabina 
e trastuzumabe. A bleomicina pode reduzir os níveis e efeitos de glicosídeos cardíacos, e vacinas (BCG, vírus 
inativados e vírus vivos). Os níveis e efeitos da bleomicina podem ser reduzidos por equinácea.

ARMAZENAMENTO/ESTABILIDADE PADRONIZADOS PELO HSCBH: Após reconstituição, é estável durante 28 
dias em temperatura ambiente ou sob refrigeração.

RISCO AO MANIPULADOR: AGENTE PERIGOSO (NIOSH 2016 [GRUPO 1]).
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SULFATO DE VIMBLASTINA 1 MG/ML - 10ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL

CATEGORIA TERAPÊUTICA: Antineoplásico; Alcalóide da vinca.

INDICAÇÃO: Linfoma de Hodgkin; linfoma linfocítico; carcinoma de testículo; sarcoma de Kaposi.

POSOLOGIA: Consultar conforme protocolo de tratamento de doença em Guia de protocolos de tratamento 
oncológico SCBH.

AJUSTE DE DOSE: Função renal: Não necessita de ajuste de dose. 

Função hepática: A bula aprovada pela FDA recomenda a administração de 50% da dose usual quando bilirrubinas 
séricas > 3 mg/mL. Alguns clínicos adotam a administração de 50% da dose usual quando bilirrubinas séricas 
variarem entre 1,5 - 3 mg/dL ou AST 60 - 180 unidades; a administração de 25% da dose quando bilirrubinas séricas 
variarem entre 3 - 5 mg/dL; e descontinuar o uso caso bilirrubinas séricas Vimblastina | 463 estiverem acima de 5,0 
mg/dL ou AST acima de 180 unidades. Outro protocolo adotado é a descontinuidade do uso quando bilirrubinas 
séricas > 3,1 mg/dL ou AST/ALT > 3 vezes o limite superior normal.

ADMINISTRAÇÃO: Via intravenosa (i.v.): Somente para uso IV. Com push lento de 2 - 3 minutos ou infusão em bolus 
por 5 a 15 minutos. Ocasionalmente é administrada em 24 horas de infusão contínua. Diluir em 50 a 100 mL de SF 
0,9% ou SGI 5%. Não administrar por períodos prolongados (mais que 30 a 60 min).

A administração intratecal é fatal.

CARÁTER DE EXTRAVASAMENTO: VESICANTE

CATEGORIA DE RISCO NA GRAVIDEZ: D

POTENCIAL EMETOGÊNICO: Mínimo (<10%)

POTENCIAL ANAFILÁTICO: NA

LACTAÇÃO: PRESENTE NO LEITO MATERNO/CONTRAINDICADO.

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: Inibidores da CYP3A4 podem aumentar os níveis e efeitos da vimblastina; são 
exemplos desses inibidores: antifúngicos azólicos, claritromicina, diclofenaco, doxiciclina, eritromicina, imatinibe, 
inibidores da protease, isoniazida, nefazodona, nicardipino, propofol, quinidina, telitromicina e verapamil. O uso 
prévio ou simultâneo de mitomicina C pode causar dificuldade respiratória aguda e broncoespasmo grave em 
minutos ou várias horas após a injeção de alcaloides da vinca; esses sintomas podem ocorrer até 2 semanas após 
a administração da mitomicina. A mitomicina-C, combinada com a administração de vimblastina, pode causar 
falta de ar aguda e broncoespasmo grave. O início pode ocorrer em minutos ou algumas horas após a injeção de 
vimblastina. Indutores da CYP3A4 podem reduzir os níveis e efeitos da vimblastina; são exemplos desses indutores: 
aminoglutetimida, carbamazepina, fenitoína (pode reduzir as concentrações séricas da vimblastina), fenobarbital, 
nafcilina, nevirapina e rifamicinas. A erva-de-são-joão pode reduzir os níveis da vimblastina. Evitar cimicífuga e 
angélica chinesa em pacientes com tumores dependentes de estrogênio.

ARMAZENAMENTO/ESTABILIDADE PADRONIZADOS PELO HSCBH: Antes de aberto, manter sob refrigeração (2° 
a 8° C), protegido da luz. Quando reconstituído em frasco ampola ou diluído, é estável por 48 horas sob refrigeração. 
Solução em seringa possui estabilidade de 4 horas.

RISCO AO MANIPULADOR: AGENTE PERIGOSO (NIOSH 2016 [GRUPO 1]).
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SULFATO DE VINCRISTINA 1 MG/ML - 1ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL

CATEGORIA TERAPÊUTICA: Antineoplásico; Alcalóide da vinca.

INDICAÇÃO: Leucemia Linfocítica Aguda; linfoma de Hodgkin; neuroblastoma; linfoma não-Hodgkin; 
rabdomiossarcoma; tumor de Wilms.

POSOLOGIA: Consultar conforme protocolo de tratamento de doença em Guia de protocolos de tratamento 
oncológico SCBH.

AJUSTE DE DOSE: Função renal: Não necessita de ajuste de dose. 

Função hepática: A bula aprovada pela FDA recomenda a administração de 50% da dose usual quando bilirrubinas 
séricas >3 mg/dL. Alguns clínicos adotam a administração de 50% da dose usual quando bilirrubinas séricas 
variarem entre 1,5 - 3 mg/dL ou AST 60 - 180 unidades; a administração de 25% da dose quando bilirrubinas séricas 
variarem entre 3 - 5 mg/dL; e descontinuar o uso caso as bilirrubinas séricas estiverem acima de 5,0 mg/dL ou AST 
acima de 180 unidades. Outro protocolo adotado é a administração dE 50% da dose quando bilirrubinas séricas 
estiverem na concentração de 1,5 - 3 mg/dL ou AST/ALT de 2 a 3 vezes o limite superior normal ou fosfatase alcalina 
elevada

ADMINISTRAÇÃO: Via intravenosa (i.v.): Somente para uso IV. Diluir em 50 a 100 mL de SF 0,9% ou SG 5% (a OMS 
não recomenda a dispensação em seringas e sim em uma pequena bolsa); concentração final de 0,01 a 1 mg/mL. 
Geralmente administrada sob a forma de infusão curta (10 a 15 minutos; via de escolha). Diluir em 30 mL de SF ou 
bolus sem diluição lento (1 - 2 minutos), são utilizadas as infusões contínuas de 24 horas.

A administração intratecal é fatal.

CARÁTER DE EXTRAVASAMENTO: VESICANTE

CATEGORIA DE RISCO NA GRAVIDEZ: D

POTENCIAL EMETOGÊNICO: Mínimo (<10%)

POTENCIAL ANAFILÁTICO: NA

LACTAÇÃO: PRESENTE NO LEITO MATERNO/CONTRAINDICADO.

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: Evitar uso concomitante de vincristina com natalizumabe e vacinas (BCG e vírus 
vivos). A vincristina pode aumentar os níveis e efeitos de antagonistas da vitamina K, lefl unomida, mitomicina, 
natalizumabe e vacinas de vírus vivos. Os níveis e efeitos da vincristina podem ser aumentados por antimicrobianos 
macrolídeos, dasatinibe, itraconazol, lopinavir, inibidores fortes e moderados da CYP3A4, inibidores da glicoproteína 
P, inibidores da MAO, nifedipino, posaconazol, ritonavir, trastuzumabe e voriconazol. A vincristina pode reduzir 
os níveis e efeitos de antagonistas da vitamina K, glicosídeos cardíacos e vacinas BCG, vírus inativados e vivos. 
Os níveis e efeitos da vincristina podem ser reduzidos por deferasirox, equinácea, indutores fortes da CYP3A4 e 
indutores da glicoproteína P. Não fazer uso de erva-de-são-joão e de fitoterápicos indutores da CYP3A4 devido à 
redução dos níveis da vincristina.

ARMAZENAMENTO/ESTABILIDADE PADRONIZADOS PELO HSCBH: Após reconstituição, em frasco ampola a 
solução é estável por 48 horas entre 2° a 8° C. Quando diluído em 50 mL de SF 0,9%, possui estabilidade de 24 
horas sob refrigeração. Em seringa, permanece estável por 24 horas, também sob refrigeração.

RISCO AO MANIPULADOR: AGENTE PERIGOSO (NIOSH 2016 [GRUPO 1]).
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SUNITINIBE 50 MG (MNP) – CÁPSULAS

CATEGORIA TERAPÊUTICA: Antineoplásico, Inibidor da tirosina kinase e Inibidor do fator de crescimento endotelial 
vascular (VEGF).

INDICAÇÃO: Tratamento de tumor estromal gastrointestinal (GIST) após falha do tratamento com mesilato de 
Imatinibe em decorrência ou resistência; também é indicado para o tratamento de carcinoma metastático de células 
renais (CMRP) avançado.

POSOLOGIA: Dose usual de 50 mg uma vez ao dia por determinado número de semanas de um ciclo de tratamento 
de determinado número semanas; ou 37,5 mg uma vez ao dia, dosagem diária contínua até progressão da doença 
ou toxicidade inaceitável. Os esquemas posológicos e continuidade do tratamento são variáveis e dependem do 
quadro clínico.

AJUSTE DE DOSE: Função renal: Não necessita de ajuste de dose. Função hepática: Não necessita de ajuste de 
dose.

ADMINISTRAÇÃO: Via oral (v.o.): Pode ser ingerido com ou sem alimentos.

CARÁTER DE EXTRAVASAMENTO: NA

CATEGORIA DE RISCO NA GRAVIDEZ: D

POTENCIAL EMETOGÊNICO: Mínimo a baixo.

POTENCIAL ANAFILÁTICO: NA

LACTAÇÃO: EXCREÇÃO NO LEITE MATERNO DESCONHECIDA/NÃO RECOMENDADO.

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: O sunitinibe pode aumentar os níveis e efeitos de bevacizumabe, natalizumabe, 
agentes indutores de prolongamento do intervalo QTc, tetrabenazina, tioridazina, vacinas de micro-organismos vivos, 
antagonistas da vitamina K e ziprasidona. Os níveis e efeitos do sunitinibe podem ser aumentados por alfuzosina, 
agentes antifúngicos (derivados azólicos, sistêmicos), ciprofloxacino, inibidores da CYP3A4 (moderados), inibidores 
da CYP3A4 (fortes), gadobutrol, nilotinibe e trastuzumabe. O sunitinibe pode reduzir os níveis e efeitos de glicosídeos 
cardíacos, vacinas de micro-organismos inativados e antagonistas da vitamina K. Os níveis e efeitos do sunitinibe 
podem ser reduzidos por indutores fortes da CYP3A4, equinácea, e derivados da rifamicina. Evitar consumo de 
suco de toranja (grapefruit) devido ao aumento dos níveis e efeitos do sunitinibe. Evitar erva-de-são-joão devido ao 
aumento do metabolismo e consequente redução das concentrações de sunitinibe. Os alimentos não têm efeito 
sobre a biodisponilidade do sunitinibe.

ARMAZENAMENTO/ESTABILIDADE PADRONIZADOS PELO HSCBH: Pode ser armazenado em temperatura 
ambiente.

RISCO AO MANIPULADOR: AGENTE PERIGOSO (NIOSH 2016 [GRUPO 1]).
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TARTARATO DE VINORELBINA 10 MG/ML - 5 ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL / 
TARTARATO DE VINORELBINA 30 MG E 20 MG – CÁPSULAS

CATEGORIA TERAPÊUTICA: Agente Antineoplásico; Antimicrotubular; Agente antineoplásico; Alcaloide da vinca.

INDICAÇÃO: Câncer de pulmão de células não pequenas (CPCNP) localmente avançado ou metastático; CPCNP 
metastático.

POSOLOGIA: Consultar conforme protocolo de tratamento de doença em Guia de protocolos de tratamento 
oncológico SCBH.

Para medicação por via oral, dose usual recomendada de 60 mg/m2 administrada a cada 7 dias por 3 semanas 
(dose inicial máxima: 120 mg/semana); se bem tolerado, doses subsequentes podem ser aumentadas para 80 mg/
m2 semanalmente (dose máxima: 180 mg/semana); outras dosagens e continuidade do tratamento a depender do 
quadro clínico. 

Em caso de neutropenia grave durante o primeiro ciclo, o tratamento deve ser continuado com doses semanais de 
60 mg/m2.

AJUSTE DE DOSE: Função renal: Não necessita de ajuste de dose. Pacientes em hemodiálise: Reduzir a dose para 
20 mg/m2 uma vez por semana; administrar após diálise (nos dias de diálise) ou em dias sem diálise (Janus de 2010)

Função hepática: Usar com cautela em pacientes com insuficiência hepática. Em caso de hiperbilirrubinemia durante 
o tratamento com vinorelbina, ajustar a dose de bilirrubina total da seguinte forma: ≤ 2 mg/dL: Administrar 100% da 
dose de vinorelbina; 2,1 a 3 mg/dL: Administrar 50% da dose de vinorelbina (Ecklund 2005; Floyd 2006; Superfin 
2006); > 3 mg/dL: Administrar 25% da dose de vinorelbina (Ecklund 2005; Floyd 2006; Superfin 2006). Pacientes 
(câncer de mama) com metástases hepáticas extensas (>75% do volume hepático): Administrar 50% da dose de 
vinorelbina (Ecklund 2005; Superfin 2006).

ADMINISTRAÇÃO: Via intravenosa (i.v.): Administrar durante 6 a 10 minutos (o fabricante recomenda a infusão na 
porta lateral de uma linha IV de fluxo livre); seguir infusão com pelo menos 20 a  50 mL de uma solução de SG ou SF. 
Apenas para uso IV; fatal se administrado por outras vias. 

Via oral (v.o.): Para abrir a embalagem, cortar o blíster com uma tesoura ao longo da linha preta; lentamente, puxar 
para trás a película branca que cobre o blister; pressionar o plástico transparente para empurrar a cápsula através da 
folha de alumínio, depositar a cápsula diretamente na boca juntamente com um pouco de água. É recomendado que 
a cápsula seja deglutida ao final de uma refeição.

CARÁTER DE EXTRAVASAMENTO: VESICANTE.

CATEGORIA DE RISCO NA GRAVIDEZ: D

POTENCIAL EMETOGÊNICO: Nível 1 (< 10%) Mínimo Risco
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POTENCIAL ANAFILÁTICO: < 1%

LACTAÇÃO: USO NÃO RECOMENDADO DURANTE AMAMENTAÇÃO.

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: Dipirona: pode aumentar os efeitos adversos/tóxicos de agentes 
mielossupressores; risco de agranulocitose e pancitopenia aumentado.

Cisplatina: aumento significativo se uso combinado na incidência de granulocitopenia. 

Indutores da CYP3A4 (p. ex., aminoglutetimida, carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, nafcilina, nevirapina e 
rifamicina): podem reduzir os níveis e efeitos da vinorelbina.

Fitoterápicos: Não fazer uso de erva-de-são-joão devido à redução dos níveis de vinorelbina.

Inibidores da CYP3A4 (p. ex., antifúngicos azólicos, claritromicina, diclofenaco, doxiciclina, eritromicina, imatinibe, 
inibidores da protease, isoniazida, nefazodona, nicardipino, propofol, quinidina, telitromicina e verapamil):  podem 
aumentar os níveis e efeitos da vinorelbina.

Itraconazol: Pode aumentar os efeitos adversos e/ou toxicidade da vinorelbina. 

Vacinas (inativadas/não replicantes): Os imunossupressores podem diminuir o efeito terapêutico dos imunizantes. Se 
possível, administrar vacinas do tipo pelo menos 2 semanas antes do início da quimioterapia. Pacientes vacinados 
menos de 14 dias antes do início ou durante a quimioterapia devem ser revacinados pelo menos 3 meses após o 
término da terapia. 

Vacinas (vivo): Os imunossupressores podem aumentar o efeito adverso/tóxico dos imunizantes. Especificamente, o 
risco de infecção associada à vacina pode ser aumentado. Além disso, vacinas podem diminuir o efeito terapêutico 
dos imunossupressores.

ARMAZENAMENTO/ESTABILIDADE PADRONIZADOS PELO HSCBH: Depois de preparado, possui estabilidade 
por período de 48 horas quando reconstituído em frasco ampola ou diluído. O medicamento deve ser conservado 
sob refrigeração (2° a 8° C) e ao abrigo da luz. Não congelar. 

RISCO AO MANIPULADOR: AGENTE PERIGOSO (NIOSH 2016 [GRUPO 1]).
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TAMOXIFENO 20 MG – COMPRIMIDO

CATEGORIA TERAPÊUTICA: Antineoplásico; Antagonista do receptor para estrogênio; Modulador seletivo do 
receptor para estrogênio (SERM). 

INDICAÇÃO: Câncer de mama metastático e câncer de mama não metastático.

POSOLOGIA: Dose usual de 20 mg uma vez ao dia; continuidade do tratamento a depender do quadro clínico.

AJUSTE DE DOSE: Função renal: Não necessita de ajuste de dose. Função hepática: Não necessita de ajuste de 
dose.

ADMINISTRAÇÃO: Via oral (v.o.): Administrar com ou sem a presença de alimentos, preferencialmente nos mesmos 
horários todos os dias.

CARÁTER DE EXTRAVASAMENTO: NA

CATEGORIA DE RISCO NA GRAVIDEZ: D

POTENCIAL EMETOGÊNICO: NA

POTENCIAL ANAFILÁTICO: NA

LACTAÇÃO: USO NÃO RECOMENDADO DURANTE AMAMENTAÇÃO.

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: Anastrozol: Tamoxifeno pode diminuir a concentração sérica desse medicamento.

Anticoagulantes: aumento do efeito da varfarina e outros anticoagulantes cumarínicos. Recomenda-se a 
monitorização do TP/RNI para que ajustes de dose sejam considerados.

Agentes citotóxicos: aumento do risco de efeitos tromboembólicos.

Rifampicina: esse medicamento pode diminuir os níveis plasmáticos do tamoxifeno

Inibidores da CYP2D6 (p. ex. Amitriptilina, clozapina, haloperidol e nortriptilina): Inibidores da CYP2D6 reduzem os 
níveis plasmáticos do metabólito ativo do tamoxifeno.

ARMAZENAMENTO/ESTABILIDADE PADRONIZADOS PELO HSCBH: Deve ser mantido em temperatura ambiente 
entre 15ºC e 30ºC, protegido da luz. 

RISCO AO MANIPULADOR: AGENTE PERIGOSO (NIOSH 2016 [GRUPO 1]). 
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TEMOZOLOMIDA 100 MG (MAC) – PÓ LIOFILIZADO PARA INJEÇÃO / 5, 20 E 
100 MG – CÁPSULAS

CATEGORIA TERAPÊUTICA: Agente Antineoplásico; Agente Alquilante

INDICAÇÃO: Astrocitoma anaplásico; refratário; glioblastoma, recém-diagnosticado, de alto grau.

POSOLOGIA: Consultar conforme protocolo de tratamento de doença em Guia de protocolos de tratamento 
oncológico SCBH.

Para medicação por via oral, dose usual recomendada de 150 a 200 mg/m2 uma vez ao dia por determinada 
quantidade de dias e administrada em ciclos semanais conforme diretriz de tratamento padronizada; outras 
dosagens e continuidade do tratamento dependem do quadro clínico. 

AJUSTE DE DOSE: Função renal: Não necessita de ajuste de dose. Função hepática: Não necessita de ajuste de 
dose. 

Astrocitoma anaplásico, refratário. Modificação de dosagem para toxicidade:

Monitorar hemograma completo no dia 22 e depois semanalmente até CAN > 1500/mm3 e contagem de plaquetas > 
100000/mm3; não iniciar o próximo ciclo até CAN > 1500/mm3 e plaquetas > 100000/mm3. 

CAN < 1000/mm3 ou plaquetas < 50000/mm3 durante qualquer ciclo: Reduzir a dose de temozolomida para o 
próximo ciclo em 50 mg/m2/dia. Descontinuar permanentemente se não conseguir tolerar uma dose de 100 mg/m2/
dia.

Glioblastoma, recém-diagnosticado, de alto grau. Modificação de dosagem para toxicidade:

CAN ≥ 500/mm3, mas < 1500/mm3 ou contagem de plaquetas ≥ 10000/mm3, mas < 100000/mm3 ou toxicidade 
não hematológica grau 2 (exclui alopecia, náusea/vômito): Interromper a terapia com temozolomida; retomar a 
temozolomida quando CAN ≥ 1500/mm3, contagem de plaquetas ≥ 100000/mm3 e toxicidade não hematológica for 
resolvida para ≤ grau 1.

CAN < 500/mm3 ou contagem de plaquetas < 10000/mm3 ou toxicidade não hematológica grau 3 ou 4 (exclui 
alopecia, náusea/vômito): Interromper a terapia.

Modificação da dosagem da fase de manutenção para toxicidade durante fase de manutenção: Monitorar 
hemograma completo no dia 22 e depois semanalmente até CAN > 1500/mm3 e contagem de plaquetas > 100000/
mm3.

CAN < 1000/mm3, contagem de plaquetas < 50000/mm3 ou toxicidade não hematológica grau 3 (exclui alopecia, 
náusea/vômito) durante o ciclo anterior: Interromper a terapia com temozolomida; quando CAN > 1500/mm3, 
contagem de plaquetas > 100000/mm3 e toxicidade não hematológica forem resolvidos para ≤ grau 1, retomar a 
temozolomida em dose reduzida para o próximo ciclo. Se a temozolomida for suspensa, diminuir a dose em 50 mg/
m2/dia. Descontinuar permanentemente se não conseguir tolerar uma dose de 100 mg/m2/dia.
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ADMINISTRAÇÃO:  Via oral (v.o.): Administrar com o estômago vazio e/ou ao deitar para reduzir náuseas e 
vômitos, com um copo cheio de água, preferencialmente nos mesmos horários todos os dias. Não repetir a dose 
se ocorrer vômito após a administração da dose; esperar até a próxima dose programada. Se as cápsulas forem 
acidentalmente abertas ou danificadas, evite a inalação ou contato com a pele ou membranas mucosas. Alimentos 
podem reduzir a taxa e a extensão da absorção.

Via intravenosa (i.v.): Reconstituir em 41 mL de ABD e liberar solução em próprio frasco de origem após 
reconstituição, não diluir em SF, preencher equipo separadamente infundir por mais de 90 minutos (tempos de 
infusão mais curtos ou mais longos podem resultar em dosagem abaixo do ideal). Pode ser administrado pela 
mesma via intravenosa que o cloreto de sódio 0,9%; não administrar outras soluções ou medicamentos através do 
mesmo acesso.

CARÁTER DE EXTRAVASAMENTO: NA

CATEGORIA DE RISCO NA GRAVIDEZ: D

POTENCIAL EMETOGÊNICO: Nível 3-4 (30 - 90%) Moderado Potencial

POTENCIAL ANAFILÁTICO: <1%

LACTAÇÃO: USO NÃO RECOMENDADO DURANTE AMAMENTAÇÃO

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: Dipirona: pode aumentar os efeitos adversos/tóxicos de agentes 
mielossupressores; risco de agranulocitose e pancitopenia aumentado. 

Derivados de Valproato: Podem potencializar o efeito adverso/tóxico da Temozolomida, aumentando a concentração 
sérica do fármaco. 

Trastuzumabe: Podem potencializar o efeito adverso/tóxico da Temozolomida, aumentando a concentração sérica do 
fármaco. 

Vacinas (vivos): Temozolomida pode aumentar os efeitos adversos/tóxicos dos imunizantes. 

Vacinas (inativadas/vivos): Temozolomida pode reduzir os efeitos terapêuticos dos imunizantes.

ARMAZENAMENTO/ESTABILIDADE PADRONIZADOS PELO HSCBH: Pó liofilizado para injeção: Conservar sob 
refrigeração (entre 2 e 8ºC). O produto reconstituído deve ser usado dentro de 14 horas, incluindo o tempo da 
infusão. Cápsulas: Conservar em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C).

RISCO AO MANIPULADOR: AGENTE PERIGOSO (NIOSH 2016 [GRUPO 1]).
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TIOGUANINA 40 MG – COMPRIMIDOS

CATEGORIA TERAPÊUTICA: Antineoplásico; Antimetabólito; Análogo de Purina

INDICAÇÃO: Leucemia mieloide aguda (LMA) 

POSOLOGIA: Dose usual de 2 mg/kg uma vez ao dia por 4 semanas; se não houver melhora clínica após 4 semanas 
e as contagens de CAN e plaquetas não estiverem deprimidas, pode-se aumentar a dose para 3 mg/kg uma vez ao 
dia com monitoramento cuidadoso.

Pacientes pediátricos: Conforme bula do fabricante: Bebês, Crianças e Adolescentes: Oral: 2 mg/kg uma vez ao dia 
por 4 semanas; se não houver melhora clínica após 4 semanas e as contagens de CAN e plaquetas não estiverem 
deprimidas, pode-se aumentar a dose para 3 mg/kg uma vez ao dia com monitoramento cuidadoso.

AJUSTE DE DOSE: Função renal: Não necessita de ajuste de dose. Função hepática: Não necessita de ajuste de 
dose. Em caso de hepatotoxicidade, descontinuar a tioguanina.

ADMINISTRAÇÃO: Via oral (v.o.): administrar sem a presença de alimentos, a fim de evitar a redução de seu 
nível plasmático, preferencialmente nos mesmos horários todos os dias. A tioguanina é melhor absorvida quando 
administrada entre as refeições.

CARÁTER DE EXTRAVASAMENTO: NA

CATEGORIA DE RISCO NA GRAVIDEZ: D

POTENCIAL EMETOGÊNICO: Mínimo a Baixo

POTENCIAL ANAFILÁTICO: NA

LACTAÇÃO: USO NÃO RECOMENDADO DURANTE AMAMENTAÇÃO 

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: Dipirona: pode aumentar os efeitos adversos/tóxicos de agentes 
mielossupressores; risco de agranulocitose e pancitopenia aumentado.

Vacinas (vivos): Tioguanina pode aumentar os efeitos adversos/tóxicos dos imunizantes.

Vacinas (inativadas/vivos): Tioguanina pode reduzir os efeitos terapêuticos dos imunizantes.

ARMAZENAMENTO/ESTABILIDADE PADRONIZADOS PELO HSCBH: O medicamento deve ser mantido em sua 
embalagem original, em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C) e protegido da luz e da umidade.

RISCO AO MANIPULADOR: AGENTE PERIGOSO (NIOSH 2016 [GRUPO 1]). 
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TRETINOINA 10 MG – CÁPSULAS

CATEGORIA TERAPÊUTICA: Antineoplásico, Miscelânea; Derivado do ácido retinoico.

INDICAÇÃO: Leucemia promielocítica aguda, LPA, (indução de remissão). 

POSOLOGIA: Dose usual de 45 mg/m2/dia em duas doses igualmente divididas até documentação de remissão 
completa (RC); descontinuar 30 dias após a RC ou após 90 dias de tratamento, o que ocorrer primeiro. Outros 
esquemas posológicos e continuidade do tratamento dependem do quadro clínico. 

Pacientes pediátricos: As doses diárias devem ser arredondadas para os 10 mg mais próximos (ou seja, se < 5 
mg arredondado para baixo; se ≥ 5 mg arredondado para cima); se necessário, a dose matinal pode diferir da 
dose noturna. Dose usual de 25 mg/m2/dia divida em 2 doses durante determinado número de dias, com base no 
protocolo clínico vigente na instituição.

AJUSTE DE DOSE: Função renal: Não necessita de ajuste de dose. 

Função hepática: Não necessita de ajuste de dose. Hepatotoxicidade durante o tratamento, considerar a suspensão 
temporária do tratamento. A maioria das anormalidades na função hepática se resolverá sem interrupção do 
tratamento ou após a conclusão da terapia com tretinoína.

Pacientes pediátricos: Função renal: Não necessita de ajuste de dose. Função hepática: Não necessita de ajuste de 
dose.

Hepatotoxicidade durante o tratamento: Com base na experiência em pacientes adultos, as enzimas hepáticas 
podem normalizar com a redução da dose ou com a continuação do tratamento; descontinuar se a normalização não 
ocorrer prontamente ou se houver suspeita de hepatite.

ADMINISTRAÇÃO: Via oral (v.o.): Administrar com a presença de alimentos/com uma refeição, preferencialmente nos 
mesmos horários todos os dias.

Quando houver incapacidade de deglutição da cápsula íntegra pode-se consumir o conteúdo em 1 hora das 
seguintes formas fazer um pequeno orifício na cápsula para mastigar a forma farmacêutica; amolecer em água e 
depois mastigar, engolir ou misturar com alimentos gordurosos e depois consumir; ou perfurar a cápsula e espremer 
o conteúdo em um alimento gorduroso, misturar e consumir (para esse método, é ideal que o paciente chupe a 
cápsula vazia para ajudar a obter a dose completa) (Abla 2014; Kutny 2017; Testi 2014).

Via sonda NG: Cortar a cápsula, aspirar parcialmente o conteúdo para uma seringa, conteúdo residual pode ser 
misturado com óleo de soja ou mineral e aspirado para a mesma seringa e administrar ( Shaw 1995). As cápsulas 
de tretinoína também podem ser misturadas com água estéril (~20 mL) e aquecidas em banho-maria (37°C) para 
derreter as cápsulas e criar uma suspensão oleosa para administração por sonda NG (Bargetzi 1996). Para pacientes 
pediátricos, alguns centros sugeriram que o conteúdo da cápsula pode ser misturado com leite e administrado NG 
(Abla 2014; Testi 2014). 
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CARÁTER DE EXTRAVASAMENTO: NA

CATEGORIA DE RISCO NA GRAVIDEZ: X 

POTENCIAL EMETOGÊNICO: Mínimo a Baixo risco.

POTENCIAL ANAFILÁTICO: NA

LACTAÇÃO: CONTRAINDICADA DURANTE AMAMENTAÇÃO

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: Inibidores Potentes do CYP3A4 (claritromicina, itraconazol, cetoconazol, lopinavir, 
ritonavir, entre outros): podem aumentar a biodisponibilidade plasmática média da tretinoína.

O uso concomitante com agentes antifibrinolíticos (p. ex., ácido aminocapróico, aprotinina, ácido tranexâmico) 
pode aumentar o risco de trombose. O uso concomitante com tetraciclinas pode aumentar o risco de pseudotumor 
cerebral. 

Inibidores da CYP2C8 (atazanavir, genfibrozila e ritonavir): podem aumentar os níveis e efeitos da tretinoína.

Ingestão alcoólica: Evitar consumo de etanol devido ao aumento da depressão do SNC. Fitoterápicos: Não consumir 
erva-de-são-joão devido ao decréscimo dos níveis da tretinoína e devido ao risco de fotossensibilização. Evitar 
suplementação de vitamina A devido à hipervitaminose. 

ARMAZENAMENTO/ESTABILIDADE PADRONIZADOS PELO HSCBH: Conservar em temperatura ambiente (entre 
15°C e 30°C) e proteger da luz. 

RISCO AO MANIPULADOR: AGENTE PERIGOSO (NIOSH 2016 [GRUPO 3]). 
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TRASTUZUMABE 150 MG E 440 MG (MAC/MMS) – PÓ LIOFILIZADO PARA 
SOLUÇÃO PARA INFUSÃO

CATEGORIA TERAPÊUTICA: Anticorpo monoclonal inibidor de HER2 (Receptor 2 do Fator de Crescimento 
Epidérmico Humano)

INDICAÇÃO: Câncer de mama, tratamento adjuvante; câncer de mama metastático; câncer gástrico metastático 
(tratamento de adenocarcinoma metastático gástrico ou da junção gastroesofágica com superexpressão de HER2).

POSOLOGIA: Consultar conforme protocolo de tratamento de doença em Guia de protocolos de tratamento 
oncológico SCBH.

AJUSTE DE DOSE: Função renal: Não necessita de ajuste de dose. Função hepática: Não necessita de ajuste de 
dose.

ADMINISTRAÇÃO: Via intravenosa (i.v.): Reconstituir em 20 mL de diluente próprio (ou 7,2 mL de ABD quando 
disponibilizado pelo Ministério da Saúde, Roche®). Diluir em 250 mL de SF 0,9%. Administrar por infusão IV em 
SF 0,9%; as doses de ataque são infundidas durante 90 minutos; as doses de manutenção podem ser infundidas 
durante 30 minutos, se toleradas. Não administrar com SG . Não administrar injeção intravenosa ou por bolus rápido. 
Não misturar com nenhum outro medicamento. Observar os pacientes atentamente durante a infusão quanto a 
sintomas relacionados à infusão. 

Verificar o rótulo para garantir que o produto apropriado está sendo administrado corresponde a trastuzumabe 
convencional, pois trastuzumabe entansina é um produto farmacêutico diferente e NÃO é intercambiável.

CARÁTER DE EXTRAVASAMENTO: NA

CATEGORIA DE RISCO NA GRAVIDEZ: D 

POTENCIAL EMETOGÊNICO: Nível 1 (< 10%) Mínimo Risco

POTENCIAL ANAFILÁTICO: Evento encontrado pós-comercialização, < 1%.

LACTAÇÃO: USO NÃO RECOMENDADO DURANTE AMAMENTAÇÃO

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: Antraciclinas (Doxorrubicina): o trastuzumabe pode potencializar seu efeito 
cardiotóxico.

Anticorpos monoclonais podem aumentar o risco de reações alérgicas ao trastuzumabe devido à presença de 
anticorpos antiquiméricos humanos. O trastuzumabe pode aumentar a incidência de neutropenia e/ou neutropenia 
febril quando utilizado em combinação com quimioterapia mielossupressora.

Paclitaxel: pode acarretar diminuição de depuração renal do trastuzumabe, aumentando suas concentrações séricas. 

Varfarina: seu uso concomitante pode aumentar o risco de sangramento. Recomenda-se a monitorização do TP/RNI 
para que ajustes de dose sejam considerados.

ARMAZENAMENTO/ESTABILIDADE PADRONIZADOS PELO HSCBH: Se reconstituído, a solução é estável 
sob refrigeração por 7 dias (ou apenas 24 horas, quando elaborada a partir de 150 mg, pó liófilo produzido por 
laboratório Roche®) e, depois disso, deve ser descartada. A solução reconstituída não deve ser congelada. A 
solução para infusão (solução para infusão diluída em cloreto de sódio a 0,9%) contendo o produto reconstituído 
é estável física e químicamente por 24 horas (não conservar em temperatura acima de 30 °C). Conservar em 
temperatura de 2 a 8º C.

RISCO AO MANIPULADOR: NA 
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TRASTUZUMABE ENTANSINA 100 MG (MNP) – PÓ LIOFILIZADO PARA 
SOLUÇÃO INJETÁVEL

CATEGORIA TERAPÊUTICA: Anticorpo monoclonal inibidor de HER2 (Receptor 2 do Fator de Crescimento 
Epidérmico Humano)

INDICAÇÃO: Câncer de mama precoce e câncer de mama metastático.

LIMITAÇÕES DE USO: A terapia é iniciada com base em um teste de diagnóstico complementar aprovado para 
superexpressão da proteína HER2 ou amplificação do gene HER2 em amostras de tumor

POSOLOGIA: Consultar conforme protocolo de tratamento de doença em Guia de protocolos de tratamento 
oncológico SCBH.

AJUSTE DE DOSE: Função renal: Não necessita de ajuste de dose.

Função hepática: Se houver comprometimento antes do tratamento leve a moderado (Child-Pugh classe A ou B), 
não é necessário ajuste de dose; usar com cuidado. Comprometimento grave (Child-Pugh classe C): não há ajustes 
de dosagem fornecidos na bula do fabricante.

Hepatotoxicidade durante o tratamento: 

Câncer de mama precoce: Elevações de ALT de graus 2 a 3: suspender até que a ALT recupere para ≤ grau 1 vez o 
LSN, depois retomar com uma redução do nível de dose; Elevações de AST de grau 2 e 3: suspender até que a AST 
recupere para ≤ grau 1 vez o LSN, depois retomar no mesmo nível de dose. Elevações de ALT ou AST de grau 4: 
interromper o tratamento.

Em caso de hiperbilirrubinemia: suspender até que a bilirrubina se recupere para ≤ 1 vez o LSN, depois retomar com 
uma redução do nível de dose. Bilirrubina total > 2 vezes o LSN a qualquer momento: Interromper o tratamento.

Câncer de mama metastático: Elevações de ALT, AST de grau 2: continuar com o mesmo nível de dose. Elevações 
de ALT, AST de grau 3: suspender até que a ALT, AST recupere para ≤ grau 2 e, em seguida, retomar com uma 
redução do nível de dose. Elevações de ALT, AST de grau 4: interromper o tratamento.

Em caso de hiperbilirrubinemia de grau 2: suspender até que a bilirrubina se recupere para ≤ grau 1 vez o LSN, 
depois retomar no mesmo nível de dose. Se grau 3: suspender até que a bilirrubina se recupere para ≤ grau 1, depois 
retomar com uma redução do nível de dose; Se grau 4: interromper o tratamento.

Se lesão hepática induzida por drogas: ALT, AST > 3 vezes o LSN com bilirrubina total concomitante > 2 vezes 
o LSN: descontinuar permanentemente o tratamento (na ausência de outra causa provável para as elevações 
[por exemplo, metástases ou medicação concomitante]). Se hiperplasia nodular regenerativa: descontinuar 
permanentemente o tratamento.

ADMINISTRAÇÃO: Via intravenosa (i.v.): Reconstituir em 5 mL de ABD, diluir em 250 mL de SF 0,9%,  infundir 
durante 90 minutos (primeira infusão) ou mais de 30 minutos (infusões subsequentes se as infusões anteriores 
forem bem toleradas) através de um filtro de polietersulfona em linha de 0,2 ou 0,22 mícron. Não administrar injeção 
intravenosa ou bolus. Não administrar com outros medicamentos. Monitorar o paciente durante a infusão quanto 
a sinais de reações relacionadas à infusão (90 minutos após a infusão inicial e (se tolerado) 30 minutos após as 
infusões subsequentes). 

Verificar o rótulo para garantir que o produto que corresponde a trastuzumabe entansina esteja sendo corretamente 
administrado, pois trastuzumabe convencional é um produto farmacêutico diferente e NÃO é intercambiável.
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CARÁTER DE EXTRAVASAMENTO: IRRITANTE COM PROPRIEDADES VESICANTES; EVITAR EXTRAVASAMENTO. 

CATEGORIA DE RISCO NA GRAVIDEZ: D 

POTENCIAL EMETOGÊNICO: Nível 2 (10 - 30%) Baixo Potencial

POTENCIAL ANAFILÁTICO: Devem estar disponíveis para uso imediato medicamentos para tratar reações alérgicas 
e/ou do tipo anafilático à perfusão, bem como equipamento de emergência.

LACTAÇÃO: SEU USO DEVE SER EVITADO DURANTE AMAMENTAÇÃO

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA:  Antraciclinas (Doxorrubicina): O Trastuzumabe Entansina pode potencializar 
seu efeito cardiotóxico. Deve-se evitar a terapia à base de antraciclina por até 7 meses após a interrupção de 
trastuzumabe entansina. Monitorar atentamente a disfunção cardíaca se uso concomitante.

Inibidores Potentes do CYP3A4 (claritromicina, itraconazol, cetoconazol, lopinavir, ritonavir, entre outros): Pode 
aumentar a concentração sérica dos metabólitos ativos de Trastuzumabe Entansina. Evitar o uso concomitante de 
trastuzumabe entansina e inibidores potentes do CYP3A4 quando possível. Considerar alternativas que não inibam 
o CYP3A4 ou considerar a administração após a descontinuação do inibidor do CYP3A4. Monitorar para toxicidades 
se combinados.

Dipirona: pode aumentar os efeitos adversos/tóxicos de agentes mielossupressores; risco de agranulocitose e 
pancitopenia aumentado.

ARMAZENAMENTO/ESTABILIDADE PADRONIZADOS PELO HSCBH: Após aberto e reconstituído com água estéril 
para injetáveis, válido por até 24 horas, se mantido sob refrigeração em temperatura entre 2 e 8ºC. Após diluição, 
sua estabilidade é garantida por 24 horas, também sob refrigeração. Não pode ser congelado. 

RISCO AO MANIPULADOR: AGENTE PERIGOSO (NIOSH 2016 [GRUPO 1]). 
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TRIÓXIDO DE ARSÊNIO 1 MG/ML 10 ML (MNP) – SOLUÇÃO INJETÁVEL

CATEGORIA TERAPÊUTICA: Agente antineoplásico

INDICAÇÃO: Leucemia promielocítica aguda (LPA), recém-diagnosticada, de baixo risco; LPA recidivante ou 
refratária.

POSOLOGIA: Consultar conforme protocolo de tratamento de doença em Guia de protocolos de tratamento 
oncológico SCBH.

Pacientes pediátricos: (LPA, tratamento inicial):

Agente único: (≥3 anos): Indução: IV: 0,15 mg/kg/dia (dose máxima: 10 mg/dose); administrar diariamente até a 
remissão da medula óssea; indução máxima: 60 doses (Mathews 2006). Consolidação: IV: 0,15 mg/kg/dia (dose 
máxima: 10 mg/dose) por 4 semanas, iniciando 4 semanas após o término da terapia de indução (Mathews 2006). 
Manutenção: IV: 0,15 mg/kg/dose (dose máxima: 10 mg/dose) administrado 10 dias por mês durante 6 meses, 
começando 4 semanas após a conclusão da terapia de consolidação (Mathews 2006).

Em combinação com tretinoína e gentuzumabe em LPA de alto risco: (≥14 anos): Indução (começando 10 dias após 
o início da tretinoína): IV: 0,15 mg/kg/dia até a remissão da medula óssea; indução máxima: 75 doses (Ravandi 2009). 
Consolidação: IV: 0,15 mg/kg/dia de segunda a sexta-feira por 4 semanas a cada 8 semanas por 4 ciclos (semanas 1 
a 4, 9 a 12, 17 a 20 e 25 a 28) (Ravandi 2009).

Em combinação com tretinoína, idarrubicina e prednisona (protocolo APML4): (>1 ano): Indução: IV: 0,15 mg/kg/dia 
durante 2 horas nos dias 9 a 36 (em combinação com tretinoína e idarrubicina) (Iland 2012). Consolidação: IV: 0,15 
mg/kg/dia nos dias 1 a 28 do ciclo de consolidação 1 (em combinação com tretinoína); 0,15 mg/kg/dia nos dias 1 
a 5, 8 a 12, 15 a 19, 22 a 26 e 29 a 33 do ciclo de consolidação 2 (em combinação com tretinoína); 2 ciclos no total 
(Iland 2012).

AJUSTE DE DOSE: Função renal: Depuração renal < 30 mL/minuto: pode requerer redução de dosagem; monitorar 
de perto a toxicidade.

Função hepática: Antes do tratamento não necessita de ajuste de dose; 

Hepatotoxicidade durante o tratamento: suspender o medicamento, retomar com dose reduzida em 50% e, após 
7 dias, na ausência de agravamento, retornar à dose recomendada. Se houver recorrência de hepatotoxicidade, 
descontinuar permanentemente.

ADMINISTRAÇÃO: Via intravenosa (i.v.): Diluir em 100 a 250 mL de SF 0,9% ou SGI. Infundir por mais de 2 horas; 
também foi infundido durante 1 hora (Estey 2006; Powell 2010). Se ocorrerem reações vasomotoras agudas, a 
duração da infusão pode ser estendida para até 4 horas. O trióxido de arsênio não requer administração através de 
um cateter venoso central.

Pediátrica, via intravenosa (i.v.): Não misturar com outros medicamentos. Infundir IV por 2 horas. Em adolescentes 
≥15 anos, as doses foram infundidas durante 1 hora (Powell 2010). Se ocorrerem reações vasomotoras agudas, a 
infusão pode durar no máximo 4 horas. Não requer administração através de um cateter venoso central.
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CARÁTER DE EXTRAVASAMENTO: PODE SER IRRITANTE.

CATEGORIA DE RISCO NA GRAVIDEZ: X 

POTENCIAL EMETOGÊNICO: Nível 3-4 (30 - 90%) Moderado Potencial

POTENCIAL ANAFILÁTICO: NA

LACTAÇÃO: USO NÃO RECOMENDADO DURANTE AMAMENTAÇÃO

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: Anti-hipertensivos: aumento do efeito hipotensor desses medicamentos 
(aumenta o risco de arritmias potencialmente fatais); os diuréticos tiazídicos podem também aumentar o efeito de 
prolongamento do intervalo QTc de Trióxido de Arsênio.

Agentes Antidiabéticos: agentes associados à hiperglicemia podem diminuir o efeito terapêutico dos antidiabéticos.

Dipirona: pode aumentar os efeitos adversos/tóxicos de agentes mielossupressores; risco de agranulocitose e 
pancitopenia aumentado.

Diuréticos osmóticos: aumento do efeito de prolongamento do intervalo QTc de Trióxido de Arsênio.

Ondansetrona: Agentes de prolongamento do intervalo QT podem aumentar o efeito de prolongamento do QTc de 
Ondansetrona.

ARMAZENAMENTO/ESTABILIDADE PADRONIZADOS PELO HSCBH: Se em ampola, não armazenar; seu uso deve 
ser imediato. Diluído, é estável quando armazenado por 48 horas quando refrigerado.

RISCO AO MANIPULADOR: AGENTE PERIGOSO (NIOSH 2016 [GRUPO 1]).
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