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Resumo

Com base nas novas indicações terapêuticas do medicamento talidomida e na

Resolução-RDC nº 140/03, propõe-se a atualização do memento terapêutico para esse

fármaco contemplando as informações dirigidas aos profissionais de saúde e aos

usuários. Este trabalho também apresenta uma discussão acerca da importância das

informações que acompanham a especialidade farmacêutica de comercialização e seu

conteúdo; além de uma comparação entre as abordagens da legislação brasileira com

aquelas de outros países no que diz respeito à comercialização e uso da talidomida,

assim como aquelas referentes a bulas de medicamentos em geral. Para isto, foi

realizado levantamento histórico da legislação brasileira que regulamenta a elaboração

dos textos de bulas de medicamentos. buscando-se também identificar como a

legislação internacional contempla estes aspectos. Também foi feita uma revisão

bibliográfica das informações técnicas disponíveis sobre talidomida. A metodologia

empregada incluiu pesquisa sobre as regulamentações de bula de medicamentos e de

talidomida nas páginas eletrônicas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária

(ANVISA) e de outras agências regulatórias internacionais; levantamento das

informações sobre a talidomida nas bases de dados do Micromedexâ (Drugdex,

Martindale, Physician´s Desk Reference e USP DI), em livros-texto e em artigos

científicos indexados no Medline. Além da descrição das principais deficiências

presentes no atualmente em vigor memento da talidomida, também são apresentadas

algumas propostas para melhoria da legislação brasileira sobre bulas e sobre a

comercialização da talidomida, com vista a promoção do uso racional deste e de outros

medicamentos.

Palavras-Chave: Talidomida, bula de medicamentos, regulamentação sanitária; uso

racional de medicamentos.
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Abstract

Considering the new therapeutic indications for thalidomide and Resolution-

RDC nº 140/03, the authors propose updating the Brazilian medicine reference manual

for both patients and health professionals.  This study discusses the importance of the

package insert and its content. A comparison between the legislation of Brazil and other

countries was performed concerning thalidomide use, commercialization and package

insert regulation.  A historical analysis of Brazilian legislation governing package

inserts was completed and current international legislation was examined.  Also, a

literature search was performed to identify the technical information available about

thalidomide.  The following was examined: package insert text for medicines in general,

thalidomide regulations on the ANVISA (National Health Surveillance Agency)

website, and other international regulatory agencies.  Thalidomide information was

examined in Micromedex (Drugdex, Martindale, Physician’s Desk Reference and

USPDI), textbooks and scientific articles on Medline.  The authors highlight the

weaknesses present in the current Brazilian medicine reference manual description of

thalidomide and make suggestions to improve Brazilian legislation for package inserts

and thalidomide commercialization, focusing on rational drug use.

Key-words: Thalidomide, package inserts, health regulation, rational drug use.
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Introdução

Um dos fatores de relevância que contribuiu para seleção da talidomida como

tema do trabalho de conclusão do curso de Vigilância Sanitária de Medicamentos da

Escola Nacional de Saúde Pública, diz respeito às novas indicações terapêuticas desse

fármaco no Brasil. A Portaria SVS/MS nº 354/97 (Brasil, 1997a), estende a liberação do

medicamento para utilização nas seguintes doenças: hanseníase (reação hansênica, tipo

eritema nodoso ou tipo II); DST/AIDS (úlcera aftóide idiopática em pacientes

portadores de DST/AIDS); e doenças crônicas degenerativas (lúpus eritematoso e

doença do enxerto contra hospedeiro). A Resolução-RDC nº 34/00 (Brasil, 2000a)

autoriza a utilização da talidomida no tratamento do mieloma múltiplo refratário a

quimioterapia. Outrossim, encontram-se na literatura 65 indicações em estudo de uso da

talidomida (Matthews & McCoy, 2003).

Este trabalho vai ao encontro do projeto de “Validação de bulas” proposto pela

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e das exigências da Resolução-

RDC nº 140/03 (Brasil, 2003a), que preconiza a elaboração de um Memento

Terapêutico para profissionais de saúde, em se tratando de laboratórios oficiais, e a

elaboração de uma bula para o usuário.

Objetivos

Geral

Propor a atualização do memento terapêutico para o medicamento Talidomida

contendo informações dirigidas aos profissionais de saúde e aos pacientes, segundo a

atual legislação sanitária brasileira.
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Específicos

¾ Levantar o histórico da legislação brasileira que regulamenta a elaboração dos

textos de bulas de medicamentos.

¾ Discutir a importância das informações que acompanham a especialidade

farmacêutica de comercialização e seu conteúdo.

¾ Comparar as abordagens das informações que constam na legislação brasileira com

aquelas de outros países no que concerne a comercialização e uso da talidomida,

assim como as regulamentações nacional e internacional das bulas de

medicamentos em geral.

¾ Realizar levantamento bibliográfico das informações técnicas específicas referentes

à talidomida.

Referencial Teórico

Histórico da Talidomida

Introduzida no mercado mundial em 1957 pela German Company Chemie

Grunental, a talidomida passou a ser comercializada em alguns países como droga de

ação hipnótico-sedativa. Nos estudos clínicos de aplicação da droga em ratos, coelhos e

cobaias a taxa de letalidade não foi significativa, mesmo com doses altas. Esse fato fez

com que o medicamento fosse considerado de baixa toxicidade e maior segurança

quando comparado aos barbitúricos. Em pouco tempo a talidomida já estava sendo

comercializada em 46 países também para o tratamento de enjôo matinal em gestantes.

(Matthews & McCoy, 2003; Oliveira et al., 1999)

A partir de 1959, inicialmente na Alemanha, começaram os relatos sobre o

nascimento de crianças com malformação congênita, cujas mães tinham utilizado a

talidomida durante a gestação. Essa malformação apresentava-se sob a forma de
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comprometimento do desenvolvimento dos ossos longos dos membros inferiores e

superiores, sendo chamada de focomelia pela semelhança com as focas. Algumas

crianças apareceram com deformidades ainda mais severas, pela ausência total dos

membros, denominada amelia. (Oliveira et al., 1999; Matthews & McCoy, 2003).

Foram relatadas deformidades também no coração, rins e olhos, ausência ou

desenvolvimento anormal da porção externa do ouvido, fissura palatina ou labial,;

defeitos do cordão espinhal e defeito no desenvolvimento do trato gastrintestinal.

Segundo Matthews & McCoy (2003) um total de 8.000 a 12.000 crianças foram

afetadas pelos efeitos teratogênicos da talidomida na década de 60 e, segundo Oliveira

et al. (1999), esse número é de 10.000 a 15.000 crianças em todo o mundo. O número de

abortos espontâneos em conseqüência do uso da droga não é conhecido (Matthews &

McCoy, 2003).

Como conseqüência do que foi exposto até aqui, a talidomida foi retirada do

mercado em novembro de 1961 pela Chemie Grunental, pela Distillers Biochemicals

Ltd. (DBCL) em dezembro de 1961 e pela William S. Merrel Company em março de

1962. (Oliveira et al., 1999)

Nos Estados Unidos a Food and Drug Administration (FDA) não liberou a

comercialização do medicamento devido às exigências sobre a comprovação da

segurança do fármaco. Por esse motivo, a agência saiu fortalecida desse episódio

passando, a partir de então, a coordenar todas as atividades relativas à política

regulatória de medicamentos daquele país (Oliveira et al.,1999).

No Brasil, esse fármaco começou a ser comercializado em 1958. Os primeiros

casos de malformação foram relatados em 1960. Apesar de ser banida dos mercados

alemão e inglês em 1961 a talidomida continuou sendo comercializado no Brasil até

1965. O número de vítimas no Brasil, até esse período, permeava a casa dos trezentos

(Lenz, 1988 apud Oliveira et al., 1999).

Estima-se que 40% das vítimas da talidomida morreram no primeiro ano de vida,

sendo que hoje são aproximadamente 5.000 sobreviventes (Pannikar, 2003).
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Em 1965 um dermatologista israelense relatou a administração da talidomida em

um paciente com Erythema Nodosum Leprosum (ENL), a princípio com o intuito de

tratar a insônia e acabou obtendo como resposta a melhora do quadro inflamatório com

cicatrização total das feridas em três dias de terapia. Estudos realizados posteriormente

comprovaram a ação antiinflamatória da droga. No Brasil e no México a talidomida

voltou a ser comercializada com indicação no tratamento do ENL. Em julho de 1998 o

FDA aprovou a liberação da droga no tratamento do ENL de moderado a grave e na

terapia de manutenção para supressão de manifestações recorrentes do ENL. (Matthews

& McCoy, 2003)

Tendo sido banida do mercado mundial em 1965 em função do efeito

teratogênico em milhares de crianças, a talidomida começou a despertar nos órgãos de

regulamentação a necessidade de aumentar as exigências no que tange à comprovação

da segurança para comercialização de um fármaco. Nos últimos anos, vários estudos

têm sido realizados, explorando a ação antiinflamatória e imunomoduladora da

talidomida. (Matthews & McCoy, 2003).

Após a descoberta de sua aplicação terapêutica no tratamento da reação

hansênica do tipo II (ENL), ela voltou a ser comercializada em alguns países incluindo

o Brasil, onde um dos laboratórios da rede oficial reiniciou sua produção (Matthews &

McCoy, 2003; Sato, 1998; Oliveira et al., 1999).

Apesar dos estudos demonstrarem a eficácia da talidomida no tratamento de

várias doenças (ver Resultados), deve-se considerar a dificuldade de se fazer a

vigilância efetiva na comercialização desse fármaco e a gravidade do efeito tóxico

conhecido comprometendo a segurança na sua utilização. Um grande número de bebês

vítimas da talidomida continua a nascer a cada ano, possivelmente devido a

regulamentação deficiente e seu uso difundido sob supervisão inadequada. No Brasil

existem mais de 1.000 vítimas da talidomida registradas, tendo o último caso

oficialmente registrado ocorrido em 1995. Há evidências de que uma segunda geração

de bebês vítimas da talidomida esteja nascendo. Os EUA, o país que mais repudiou esse

medicamento, já o comercializa através da Celgene Corporation, que obteve aprovação

junto ao FDA (Pannikar., 2003).
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Informação sobre medicamentos nas embalagens comerciais

A informação sobre medicamentos é a base para racionalização e uso dos

medicamentos e isso pode ser feito através de guias de tratamento padronizados e

informações para consumidores. Estas informações podem ser orais ou escritas e as

duas se complementam. (Vidotti et al., 2000)

No entanto, no interesse da saúde pública, é necessário que essas informações

sejam o mais objetivas possíveis, que sejam compreensíveis para os usuários, de fácil

acesso, imparciais, não submetam a publicidade e, finalmente, que sejam desenvolvidas

com a participação dos usuários e que sua viabilidade e aceitabilidade sejam testadas.

(Vidotti et al., 2000)

Apesar do número de fontes de informação sobre medicamentos ter aumentado

de forma substancial a qualidade dessas informações é questionável, grande volume de

informação sobre medicamentos são publicadas e divulgadas pelos próprios fabricantes;

para tanto eles gastam em media 15 a 25 % do seu faturamento global. Essas

informações são em grande parte tendenciosas e apresentam objetivos mais comerciais

do que sanitários. (Barros, 2000)

A avaliação dos fatores que influenciam as prescrições médicas vem

despertando interesse em alguns profissionais de saúde, merecendo destaque as fontes

de informação sobre medicamentos que tem influenciado na prescrição médica. Dentre

estas estão as veiculadas pela indústria. O mercado industrial utiliza tanto as fontes

diretas como as indiretas para realizar a publicidade. A forma indireta é realizada via

financiando dos programas de educação continuada, de associações profissionais ou de

revistas médicas, além de produção de material tido como educativo, acrescido do

relacionamento com autoridades sanitárias, políticos e com professores especialistas

famosos (os key-physicians ou opinions-makers). (Hemminki & Personen, 1977 apud

Barros, 2000)

Dentre as vias diretas de efetuar a publicidade dos produtos estão os anúncios

em revistas médicas, os propagandistas, a distribuição de amostras grátis e de materiais
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impressos além da distribuição de diversos brindes e do financiamento de eventos

(Barros, 2000).

Estudos realizados desde 1950, e mesmo os mais recentes, a fim de identificar as

fontes de influência sobre as prescrições médicas; os propagandistas encontraram um

lugar relevante, como meio de informar ao médico a chegada de um novo produto no

mercado. (Barros, 2000)

No intuito de contrapor as fontes de informação tidas como comerciais, a

Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que cada país desenvolva um

formulário terapêutico, o que permitiria racionalizar o uso dos medicamentos através do

estabelecimento de critérios para utilização dos mesmos. Infelizmente, ao contrário do

que propõe a OPAS, os supostos guias terapêuticos disponíveis em alguns países como

Canadá constituem em mais um veículo de propaganda. Ao realizar a análise do

Compendium of Pharmacêuticals and Specialites (SPS) do Canadá (Bell & Osterman

1983 apud Barros, 2000) foi verificado que ele lista produtos inadequados, além de

ampliar os benefícios e subestimar os efeitos adversos de muitas especialidades

farmacêuticas; também não efetuava comprovação da eficácia terapêutica de produtos

de mesma indicação terapêutica e muita menos orientava a respeito da terapêutica de

eleição. No Brasil, houve um esforço na elaboração de um guia terapêutico (Rosenfeld

& Pepe, 1992), porém infelizmente tanto a divulgação quanto a utilização desse guia é

limitado. O que realmente é muito utilizado no Brasil é o DEF – Dicionário de

Especialidades Farmacêuticas, bulário com publicações sobre medicamentos realizados

a partir do pagamento das indústrias farmacêuticas. Na sua análise foram encontradas

deficiências ainda mais expressivas que o SPS. (Barros., 2000). O Formulário

Terapêutico da RENAME 2000 foi produzido mas não chegou a ser publicado.

Desde dezembro de 2002, os profissionais de saúde podem contar com uma

fonte de consulta confiável, intitulada Fundamentos Farmacológico-Clínicos dos

Medicamentos de Uso Corrente, cuja distribuição é gratuita através de CD-ROM ou

pela internet. A confecção deste manual informatizado foi coordenada pelo Núcleo de

Assistência Farmacêutica da Escola Nacional de Saúde Pública/Fiocruz e financiada

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Espera-se, com esta iniciativa, otimizar

o acesso às informações sobre os medicamentos mais utilizados na rede pública de
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saúde, e tornar a prescrição destes medicamentos o mais racional possível, através da

disponibilização de monografias redigidas a partir de informações criteriosamente

avaliadas por profissionais médicos e farmacêuticos de todo o Brasil.

Os boletins terapêuticos representam outra forma inteligente de comunicar aos

interessados informações imparciais e sem distorções sobre medicamentos. A idéia é

que essa fonte de informação enfoque nos problemas terapêuticos examinados do ponto

de vista do prescritor e sejam estabelecidas estratégias terapêuticas, apresentando

sugestões sobre quando e porque utiliza um determinado produto (Herxhimer, 19991

apud Barros, 2000)

Na tentativa de novamente verificar quais as fontes mais utilizadas na prática de

prescrição médica e de estudantes de Medicina, foi realizado um estudo em Recife,

sendo constatado que 59% dos médicos utilizavam regularmente o guia terapêutico, e o

DEF era preferido por 50% dos médicos Foi constatado também que 49% dos

entrevistados não liam textos de farmacologia; entre os que liam (11%) a escolha caiu

sobre o livro “Bases Farmacológicas da Terapêutica”, organizado por Goodman &

Gilman. Na entrevista dirigida aos estudantes de Medicina foi constatado que as fontes

que influenciavam na prescrição teve como primeira opção a orientação dos professores

e de outros médicos (65,8%), o DEF como segunda escolha, representando 16,7%, os

artigos em revistas médicas e as reuniões clínicas com 8,8 % das respostas. (Barros,

1995)

Levantando mais um problema, que pode ser agravado pela pouca ou má

informação sobre medicamentos, Roisblatt et al. (1984) colocam que a falta de

informação a respeito da doença e do tratamento ou a não compreensão da informação

recebida leva a não adesão involuntária do paciente ao tratamento. Alguns autores

apresentaram dados que 30% a 50% dos pacientes que usam medicamentos em

desacordo com a prescrição médica têm como um dos motivos a falta de informação a

respeito desses medicamentos. (Kessler, 1991; Farley, 1995; Marwick, 1997 apud Silva

et al., 2000a).

A informação para os pacientes quanto à terapia medicamentosa tem se

apresentado de forma deficiente, tanto por parte do prescritor quanto pelo dispensador.
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Foi na  busca de solução para esse problema que a OMS, a Health Action International

(HAI) e o Food and Drug Administration (FDA), vem alertando para necessidade

crescente de informação aos pacientes sobre os medicamentos prescritos. (Marwick,

1995 apud Silva et al., 2000a)

No Brasil poucos estudos têm sido realizados acerca das informações que os

pacientes possuem em relação aos medicamentos. Um estudo realizado por Azevedo

(1987 apud Silva et al., 2000a) em pacientes hospitalizados em Salvador, Bahia, que

utilizavam o medicamento digoxina, constatou que 27% dos usuários tinham

conhecimento insuficiente em relação ao medicamento, 50% regular e 11%, bom.

Outro importante trabalho foi realizado por Silva et al. (2000a), no intuito de

medir o nível de informação sobre medicamentos por parte de pacientes atendidos no

serviço ambulatorial de medicina interna de um hospital universitário. Para tanto foi

elaborado um questionário onde eram perguntados o nome, indicação, dose, freqüência

de administração, duração do tratamento, possíveis efeitos adversos e precauções quanto

ao primeiro medicamento listado na receita do paciente. Posteriormente os dados

coletados eram comparados com as informações presentes na receita e no prontuário.

Esse estudo constatou que do total de 199 pacientes abordados, somente 34%

apresentavam um bom nível de informação a respeito do medicamento prescrito,

enquanto 57% foi considerado regular e 9%, insuficiente. Os ítens que foram

comprovados terem menor freqüência de acerto na resposta dos pacientes foi sobre

precauções e efeitos adversos. Quando foi perguntado: “Existem cuidados especiais que

o Sr. (Sra) deve ter em relação ao uso desse remédio?”, de 264 entrevistados 36%

responderam “sim”, mas a análise da monografia USP DI revelou que somente 19% das

respostas tinham haver com o medicamento em questão. (Silva et al., 2000a)

Sendo a bula a principal fonte de informação fornecida ao paciente na aquisição

de medicamentos produzidos pela indústria farmacêutica, é de suma importância avaliar

a qualidade dessa fonte. (Silva et al., 2000b)

Foi justamente com o objetivo de avaliar a adequação da forma e conteúdo da

seção de informação ao paciente e informações técnicas das bulas de medicamentos

freqüentemente prescritos, e também verificar o nível de compreensibilidade por parte
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do paciente de alguns termos técnicos que fazem parte das bulas, que Silva et al.

(2000b) desenvolveram uma análise de 48 bulas de 26 laboratórios distintos. A análise

da compreensibilidade dos termos técnicos mais freqüentes das bulas foi realizada

através de um questionário dirigido a pacientes atendidos no serviço de medicina

interna. Em média cada paciente conhecia apenas seis termos dos treze pesquisados.

(Silva et al., 2000b). Os principais resultados são apresentados no Quadro 1.

Quadro 1. Problemas detectados nas bulas, na seção “Informação aos Pacientes”.

Informação ao
paciente Problema detectado %das

bulas

Ação esperada do
medicamento

Ausência desse item 5,5

Cuidados no
armazenamento

Item apresentado de foram incorreta 56,7%

Prazo de validade Incompleto (não era apresentado em meses
ou ano).

52,7%

Cuidados na
administração

Não relatava cuidados específicos, como
administração com estômago cheio ou vazio,
conduta no caso do esquecimento de alguma
dose, e risco oriundo do uso abusivo no caso
de medicamentos que atuam no Sistema
Nervoso Central (como barbitúricos e
benzodiazepínicos).

39,4%

Interrupção do
tratamento

Estavam incompletas, pois não apresentava
as conseqüência nos casos de interrupção
sem comunicação ao médico.

40,1%

Reações adversas Deixaram de relatar as reações mais
freqüente e/ou graves.

52,7%

Contra indicação e
precaução

Apresentados de forma incompleta. 46,4%

Características químicas Item não descrito. 57,3%

Características
farmacológicas

Item incompleto pela ausência da
farmacocinética e/ou mecanismo de ação.

50,6%

Indicações Foram detectados problemas desde
indicação incompleta até ausência de
indicação.

Incompleta
58,6% e
incorreto
15,3%
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Informação ao
paciente Problema detectado %das

bulas

Contra-indicação Item incompleto, pois não incluía todas as
informações pertinentes.

80,0%

Interação
medicamentosa

Incompletas. 67,3%

Pacientes idosos Não possuíam advertências e recomendações
em relação a utilização de medicamentos por
essa categoria de pacientes.

86,0%

Posologia Os principais problemas foram: indicação de
uso pediátrico, sem descrição da posologia;
apresentação de várias indicações sem
correlacionar com a posologia. Foi
encontrado ainda diversidade de esquemas
terapêuticos entre bulas de medicamentos
contendo o mesmo fármaco.

41,0%
incompleta
e 40,0%
incorretas

Baseado em Silva, et al. (2000b).

Com base no presente trabalho, torna-se ainda mais evidente que as a

informações destinadas ao paciente e as informações técnicas dos conteúdos de bula

apresentam-se de forma insatisfatória. Há portanto a necessidade de urgência de ação

por parte do órgão regulador em não somente reformular a norma no que refere os

textos de bula mas também exigir o cumprimento desta por parte das empresas

produtoras.

Metodologia

Uma pesquisa bibliográfica prévia procurou identificar a discussão existente

acerca da importância da informação que acompanha as apresentações comerciais.

O levantamento das normas relativas à comercialização e uso da talidomida,

assim como das regulamentações internacionais quanto à rotulagem e bulas de

especialidades farmacêuticas contendo talidomida, foi realizado nas páginas eletrônicas

de órgãos reguladores internacionais. A seleção dos países foi feita a partir dos links

disponíveis na página eletrônica da ANVISA, da OMS e do EMEA. Foram consultadas

todas aquelas onde a informação estivesse disponível em inglês, espanhol ou português.
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Foi também realizado contanto eletrônico com órgãos reguladores de alguns países

quando houve a necessidade de complementar informações, particularmente sobre

regras de prescrição e uso, comercialização e normas de rotulagem.

A identificação da legislação brasileira sobre as bulas foi obtida por meio de

consulta à ANVISA. Este levantamento teve a finalidade de resgatar como esta

iniciativa surgiu e como evoluiu no Brasil. A busca na base de dados do Visalegis (base

de dados de legislação da ANVISA) utilizando como palavras chave: “ bula”, e como

tipo de norma “ Decreto ou Decreto Lei ou Lei ou Portaria ou Resolução RDC”, na área

de atuação “ medicamentos”. Algumas normas não estavam disponíveis na página

eletrônica da ANVISA, sendo resgatas através do CD Vigilância Sanitária Digital,

produzido pela empresa Stahl Informática (set/out de 2003).

As informações técnico-científicas que serviram de base para atualização da bula

foi obtida nas bases de dados no Micromedex (Drugdex, Martindale, Physician´s Desk

Reference e USP DI), além das fontes terciárias (livros-texto). O levantamento

bibliográfico da Talidomida quanto às fontes primárias, foi feita através da base de

dados Medline, utilizando como palavras chave “Thalidomide and clinical”, no período

de 1990 a 2003. Os artigos foram localizados no nível nacional com o auxílio da base de

dados do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), através

do Catálogo Coletivo Nacional de Publicações Seriadas, sendo então recuperados

aqueles pertinentes ao trabalho.

Conforme determina a Resolução-RDC nº 140/03 (Brasil, 2003a), foi elaborado

um documento sobre o medicamento Talidomida dirigido aos profissionais de saúde e

aos pacientes.



12

Resultados

Histórico da legislação brasileira relativa à bula e a informação ao usuário
de medicamentos

O levantamento histórico da legislação brasileira sobre bula tem a finalidade de

resgatar como esta iniciativa surgiu e como evoluiu no Brasil. A busca na base de dados

do Visalegis resultou em 56 normas, sendo selecionadas as de maior relevância

distribuídos da seguinte forma: dez resoluções, cinco portarias, quatro decretos e uma

lei regulamentando os conteúdos das bulas.

Não foi possível determinar a data precisa em que as primeiras bulas chegaram

no Brasil e nem o primeiro regulamento que obriga o acompanhamento da bula ao

respectivo medicamento.

A primeira citação na norma brasileira referente à terminologia “bula” foi o

Decreto nº 57.477/65 (Brasil, 1965) que dispõe sobre manipulação, receituário,

industrialização e venda de produtos utilizados em homeopatia. Esse decreto determina

que qualquer referência sobre a indicação terapêutica dos medicamentos homeopáticos

nas bulas deve partir de uma experiência clínica homeopática.

A Portaria SNFMF nº 35/74 (Brasil, 1974). por sua vez, dispõe sobre a

produção, controle, importação, exportação e comércio de produtos destinados à

prevenção e ao tratamento das doenças infecciosas. Este documento foi o primeiro a

referir sobre os ítens que obrigatoriamente a bula de um medicamento deve conter.

A Lei nº 6.360/76 (Brasil, 1976a) que dispõe sobre a vigilância sanitária a que

ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos,

cosméticos, saneantes e outros produtos, faz referência ao conteúdo das bulas em seu

artigo 6º, onde descreve que nos casos de comprovação que um determinado

medicamento até então considerado útil, é nocivo à saúde, exige a suspensão de sua

comercialização e alteração de formulação e, conseqüentemente dos conteúdos dos

rótulos e das  bulas. O art. 19, por sua vez, expõe a possibilidade de cancelamento do
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registro de um medicamento caso ocorra alguma modificação nas especificações

anunciadas nas bulas sem que a agência reguladora tenha conhecimento.

Ainda em 1976 foi publicado o Decreto Federal nº 78.992 (Brasil, 1976b), que

dispõe sobre medidas de prevenção e repressão ao tráfico ilícito e uso indevido de

substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica. Neste

documento ficou definida a obrigatoriedade em constar nas bulas desses medicamentos,

em destaque e em letras de corpo maior, a expressão: “Atenção - Pode causar

dependência física ou psíquica”. O Decreto Federal nº 79.094/77 (Brasil, 1977), que

regulamenta a Lei nº 6.360/76, esclarece que as indicações terapêuticas dos textos de

bula devem estar contidas nos termos de registro do medicamento e, principalmente,

que os textos dependiam de prévia autorização da vigilância sanitária. Esse documento

também faz referência aos ítens que as bulas obrigatoriamente devem conter.

A Portaria  SVS/MS nº 108/91 (Brasil, 1991) limita as exigências quanto aos

textos de bula para soluções de reidratação oral.

A Portaria SVS/MS nº 110/97 (Brasil, 1997b) foi publicada em função da

insuficiência do conteúdo dos textos de bula, e vem instituir um roteiro a ser seguido na

elaboração deste.

A Portaria SVS/MS nº 344/98 (Brasil, 1998a) que aprova o regulamento técnico

sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial vêm especificar as frases,

em letra de corpo maior, que os textos de bula devem obrigatoriamente apresentar para

cada uma das classes desses medicamentos.

No intuito de garantir o controle sanitário dos medicamentos desde a produção

até o armazenamento, é publicada a Portaria SVS/MS nº 802/98 (Brasil, 1998b). Com a

exigência do cumprimento dos ítens desta Portaria, a agência reguladora procura

garantir a identidade, eficácia, qualidade e segurança dos produtos farmacêuticos.

Levando em conta a necessidade de garantir maior segurança e evitar as fraudes

na comercialização dos medicamentos, é publicada a Resolução-RDC ANVISA/MS nº

92/00 (Brasil, 2000b), sendo que uma das exigências desta é que as embalagens, rótulos
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e bulas dos medicamentos devam conter a Denominação Comum Brasileira e, na

ausência desta, a Denominação Comum Internacional.

Para regulamentar o registro de medicamentos fitoterápicos foi editada a

Resolução-RDC ANVISA/MS nº 17/00 (Brasil, 2000c), determinando a data limite de

31/01/2005 para apresentar os estudos de comprovação da eficácia do medicamento

fitoterápico, e até que tal determinação seja cumprida, as bulas e rótulos devem conter

obrigatoriamente os seguintes dizeres: "MEDICAMENTO EM ESTUDO PARA

AVALIAÇÃO CIENTÍFICA DAS INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS". As embalagens

e bula desses medicamentos não devem conter dizeres que induzam à automedicação, à

utilização indevida do medicamento, ou referências a "Medicamento Natural" . As bulas

devem conter:

� A designação "MEDICAMENTO FITOTERÁPICO" deve ser utilizada.

� Nomenclatura botânica oficial (gênero, espécie, variedade, autor do binômio e

família).

� Parte utilizada da planta.

� Composição do medicamento, indicando a relação real, em peso ou volume, da

matéria prima vegetal usada e a correspondência em marcadores e/ou princípios

ativos, quando conhecidos.

Em maio de 2003 foi publicada uma série de resoluções, sendo que da

Resolução-RDC nº 132 à Resolução-RDC ANVISA/MS nº 138/03 (Brasil, 2003b,

2003c, 2003d, 2003e, 2003f, 2003g, 2003h) são citadas determinações para elaboração

dos conteúdos de bula. A primeira dessa seqüência se limita a estipular as obrigações

frente à solicitação de um registro do medicamento. Uma importante exigência é que as

bulas devam estar escritas no vernáculo e, nos casos de revalidação do registro, deve ser

encaminhada junto ao dossiê de solicitação a última versão da bula que acompanha o

produto em suas embalagens comerciais.

As Resoluções-RDC ANVISA/MS nº 133, 135 e 137/03 (Brasil, 2003c, 2003e,

2003g) referem-se ao registro de medicamentos similares, medicamento genérico e

medicamento novo, respectivamente. Esses documentos expõem a necessidade da
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apresentação do layout do rótulo e da embalagem que acompanhara o medicamento,

assim como a apresentação do conteúdo dos textos de bula mediante a solicitação do

registro.

Das normas que foram determinadas pela agência reguladora em maio de 2003

referente ao conteúdo das bulas, a Resolução-RDC ANVISA/MS nº 137/03

(Brasil,2003g) é uma das mais completas. Esse documento considera a importância das

informações das bulas, tanto para os pacientes quanto para os prescritores, e focaliza na

necessidade de homogeneização dos textos. O documento apresenta as frases de

advertência que alguns medicamentos em específico devem conter com vistas a garantir

maior segurança aos prescritores e usuários de medicamentos.

A Resolução-RDC ANVISA/MS nº 138/03 (Brasil, 2003h), que dispõe sobre o

enquadramento na categoria de venda de medicamentos, coloca no art. 5° a exigência à

empresa detentora do registro a necessidade de apresentação dos textos de bula do

medicamento no qual será feita a alteração do enquadramento.

Finalmente a Resolução-RDC ANVISA/MS nº 140/03 (Brasil, 2003a) é

publicada, tendo em vista que as informações relativas a um medicamento e sua

respectiva classe terapêutica devem orientar adequadamente o paciente e o profissional

de saúde em prol do uso racional de medicamentos e considerando que os textos de bula

de medicamentos no mercado devem ser reavaliados em face da heterogeneidade das

informações para o paciente e para os profissionais de saúde. Essa resolução exige que

as bulas dos medicamentos sejam reformuladas e elaboradas em dois formatos: um

dirigido aos usuários e outro aos profissionais de saúde.

Finalmente, o Código de Defesa do Consumidor (Brasil, 1990) vem colocar a

necessidade do respeito à dignidade, saúde e segurança dos usuários e, uma das formas

utilizadas para alcançar esse objetivo é a exigência do direito a informação. Esta deve

acompanhar o produto na forma de impressos apropriados. O item III do artigo 6°,

Capítulo III estabelece que essas informações devem ser adequadas e claras “ sobre os

diferentes produtos, com a especificação correta de quantidade, características,

composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.
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Aspectos da legislação brasileira e internacional da comercialização de
medicamentos e a Talidomida

Descreveremos abaixo as informações encontradas páginas eletrônicas dos

órgãos reguladores internacionais. As indicações terapêuticas aprovadas e as restrições

de uso da talidomida encontram-se resumidas nos Quadros 2 e 3, respectivamente.

Brasil

No Brasil a Portaria nº 354/97 (Brasil, 1997a) regulamenta o registro, a

produção, a fabricação, a comercialização, a exposição à venda, a prescrição e a

dispensação dos produtos à base de talidomida.

Determina no seu artigo 5º, que a talidomida só pode ser indicada e utilizada no

âmbito de programas governamentais de prevenção e controle de:

a- hanseníase (reação hansênica, tipo eritema nodoso ou tipo II);

b- DST/AIDS (úlceras aftóide idiopática em pacientes portadores de

HIV/AIDS);

c- Doenças crônico-degenerativas (lupus eritematoso, doença enxerto contra

hospedeiro).

Quaisquer outras indicações somente serão autorizadas pela Secretaria de

Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

No artigo 6º desta portaria fica proibido o uso da talidomida por mulheres em

idade fértil, compreendida da menarca à menopausa, em casos excepcionais de

indicação da talidomida para mulheres em idade fértil e esgotados todos os outros

recursos terapêuticos, deverão ser cumpridas as seguintes exigências: cadastramento na

Secretarias Estaduais de Saúde ou Municipais de Saúde, relatório devidamente

justificado do médico responsável, passarem pelos comitês de ética e que sejam

assegurados o uso de métodos contraceptivos que impeçam a ocorrência de gravidez

durante a utilização da droga.
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A Portaria descreve de maneira bem clara como deve ser a embalagem do

produto, cores de impressão, a obrigatoriedade do folheto informativo aos profissionais

de saúde e destaca as frases de advertências como: “Talidomida pode causar o

nascimento de crianças sem braços e sem pernas”, “Não deixe que isto aconteça na sua

família”, e “este remédio é só seu, não passe para ninguém”.

Determina normas de prescrição e dispensação para o produto. Todas as vezes

que for prescrita a talidomida, o paciente deverá receber, juntamente com o

medicamento, o termo de esclarecimento, bem como deverá ser preenchido e assinado

pelo médico prescritor, a notificação de receita própria para a talidomida e o termo de

responsabilidade.

A fabricação da talidomida para atender aos programas oficiais já descritos, será

efetuada sob licença especial por laboratórios oficiais, sendo permitido, em caráter

complementar e em havendo necessidade, o mesmo regime para a iniciativa privada.

Constam também os procedimentos obrigatórios para a escrituração em Livros

de Registros, Relação Mensal de Vendas, Balanços mensais, trimestrais e anual, e

documentos comprovantes da movimentação de estoque.

Fazem parte desta Portaria os anexos:

I- Folheto Informativo para o Profissional de Saúde;

II- Notificação de receita da talidomida;

III- Termo de Responsabilidade;

IV- Termo de Esclarecimento para o usuário da talidomida;

V- Balanço Trimestral / Anual do medicamento;

VI- Relação de vendas / Guia de retirada de substãncia e medicamento

talidomida;

VII- Autorização de Importação;

VIII- Autorização de Exportação;
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IX- Relatório de encaminhamento para mulheres em idade fértil, com

indicação para o uso de talidomida;

X- Mapa de consolidação de Notificação de Receita de talidomida.

A Resolução-RDC nº 34/00 (Brasil, 2000a) autoriza a utilização da talidomida

no tratamento de mieloma múltiplo refratário a quimioterapia, considerando a crescente

demanda da utilização da talidomida no tratamento de neoplasias e que também foram

desenvolvidos estudos com a aplicação nestas patologias com resultados satisfatórios.

Devido os resultados dos últimos estudos científicos que vêm demonstrando a

ampliação do uso da talidomida e de sua eficácia terapêutica no tratamento de

determinadas patologias prevalentes no país, a Portaria Conjunta nº 25/02 (Brasil, 2002)

aprova os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas para as seguintes patologias:

doença enxerto contra hospedeiro (DECH), lúpus eritematoso sistêmico e mieloma

múltiplo.

O protocolo contém o conceito geral da patologia, os critérios de

inclusão/exclusão de pacientes no tratamento, critérios de diagnósticos, esquema

terapêutico preconizado e mecanismos de acompanhamento e avaliação deste

tratamento, é de caráter nacional, devendo ser utilizado pelas Secretarias dos estados, do

Distrito Federal e dos municípios, na regulação da dispensação dos medicamentos nele

previstos.

Em consulta à página eletrônica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária

(ANVISA, 2004), banco de dados de produtos registrados das empresas de

medicamentos, foi encontrado apenas informações sobre o produto FUNED

Talidomida (Figura 1). Consta nesta consulta nome do produto (medicamento), nome

comercial, nome do fabricante. É apresentado na forma farmacêutica de comprimidos

de 100 mg e está na categoria de hansenostático.

Em maio de 2003 a ANVISA publicou a Resolução-RDC nº 140/03 (Brasil,

2003a) que define regras para formulação de textos de bulas de medicamentos.

Estabelece a existências de dois tipos de bula: uma voltada para o usuário (paciente) e

outra direcionada aos profissionais de saúde.
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A bula para o paciente, destinada aos estabelecimentos que têm atividade de

dispensação de medicamentos prevista em lei vigente, conterá os itens Identificação do

medicamento, Informações ao paciente e Dizeres legais conforme descrito abaixo, o que

permitirá mais aproveitamento do espaço de impressão pela exclusão do item

Informações técnicas aos profissionais de saúde, e isso possibilitará um aumento do

tamanho de letra acima do preconizado legalmente.

A bula para profissional de saúde, estará disponível nos medicamentos com

destinação hospitalar, e conterá os itens Identificação do medicamento, Informações

técnicas aos profissionais de saúde e Dizeres legais, o que possibilitará um

aprofundamento do conteúdo técnico, sem duplicação de informações.

Descrevem nos seus artigos como deve ser a forma e o conteúdo da bula, como:

I. Identificação do medicamento: nome comercial; denominação genérica dos

princípios ativos, utilizando a Denominação Comum Brasileira - DCB ou

em sua ausência a Denominação Comum Internacional - DCI, ou ainda

Chemical Abstract Service – CAS; formas farmacêuticas, vias de

administração e apresentações comercializadas; composição qualitativa e

quantitativa; peso, volume líquido ou quantidade de unidades.

II. Informação ao paciente; o texto pode ser de fácil compreensão para o

paciente e pode ser na forma de perguntas e respostas, como por exemplo, a

ação do medicamento ou Como este medicamento funciona ?; indicação do

medicamento ou Por que este medicamento foi indicado?; riscos do

medicamento ou Quando não devo usar este medicamento?; modo de usar

ou Como devo usar este medicamento?; reações adversas ou quais os males

que este medicamento pode causar?; conduta em caso de superdose ou O

que fazer se alguém usar uma grande quantidade deste medicamento de uma

só vez? e, cuidados de conservação e uso ou Onde devo guardar este

medicamento?.

III. Informações técnicas aos profissionais de saúde, como: características

farmacológicas; resultados de eficácia; indicações; contra indicações; modo

de usar e cuidados de conservação depois de aberto; posologia;
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advertências; uso em idosos, crianças e outros grupos de risco; interações

medicamentosas; reações adversas a medicamentos; superdose e,

armazenagem.

IV. Dizeres legais; número do registro (9 dígitos); farmacêutico responsável,

nome completo e endereço do fabricante e do titular do registro, Cadastro

Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; telefone do serviço de atendimento ao

consumidor e incluir os seguintes dizeres, quando for o caso: “Uso restrito a

hospitais”; “Venda sob prescrição médica”; “Dispensação sob prescrição

médica”(para laboratórios oficiais) e “Proibida a venda ao comércio.”

A Resolução também define os prazos para que as empresas titulares do registro

do medicamento padrão para texto de bula encaminhem a ANVISA a cópia da bula

atualizada de acordo com esta resolução, apontando as referências bibliográficas de

revistas indexadas (Medline, Chemical Abstracts, Biosis, International Pharmaceutical

Abstracts, Biological Abstracts), devidamente indicadas no corpo do texto. Este

encaminhamento será eletrônico de acordo com as instruções contidas no Guia de

Submissão Eletrônica de Bulas. Após a publicação no D.O.U., acerca da

disponibilização do Bulário Eletrônico da ANVISA, as bulas de medicamentos

genéricos, similares e fitoterápicos devem ser harmonizadas com as bulas do respectivo

medicamento padrão para texto de bula e encaminhadas à ANVISA, também  em

formato eletrônico. Após a data de publicação da 1ª edição do Compêndio de Bulas de

Medicamentos - CBM, todas as bulas em novo formato deverão estar contidas nas

embalagens dos lotes de medicamentos a serem fabricados.

Os laboratórios oficiais poderão optar pelo uso de Bula ou de Memento

Terapêutico observando as atualizações publicadas no Compêndio de Bulas de

Medicamentos.

Na mesma data também foi publicada a Resolução-RDC nº 137/03 (Brasil,

2003g) que, pela necessidade de harmonizar os dizeres contidos nas bulas e embalagens,

apresenta no seu conteúdo frases padrões de advertências específicas para

medicamentos cujas formulações exigem maiores cuidados. Estas frases devem ficar em

destaque e ter dimensões que permitem uma fácil leitura.
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São frases para vários tipos de substâncias utilizadas em medicamentos, como

por exemplo, o corante amarelo de tartrazina: "este produto contém o corante amarelo

de tartrazina que pode causar reações de natureza alérgica, entre as quais asma

brônquica, especialmente em pessoas alérgicas ao ácido acetilsalicílico".

No item 27.5 desta Resolução descreve a embalagem primária de

acondicionamento do produto farmacêutico talidomida que, devem ser impressas na cor

preta pantone processo black C em destaque, de forma legível e clara, apresentar o

desenho indicativo (pictograma) de um rosto de mulher tomando o medicamento

inserido em um círculo cortado por um "x" indicativo de proibição tendo ao lado os

dizeres: "proibido para mulheres em idade de ter filhos"; "pode causar o nascimento de

crianças sem braços e sem pernas".

A embalagem secundária (cartucho) do medicamento talidomida deve ser

apresentada na cor branca, obedecendo as seguintes especificações:

I. Frente; conter a identificação do produto gravada em letras vermelhas,

conter texto em letras legíveis, de no mínimo 2 mm de altura, obedecendo à

proporcionalidade; devem ainda, guardar entre si, as devidas proporções de

distância, indispensáveis à sua fácil leitura e em destaque gravado em letras

pretas "talidomida pode causar o nascimento de crianças sem braços e sem

pernas - não deixe que isto aconteça na sua família"; conter o desenho

indicativo (pictograma) de um rosto de mulher tomando o medicamento

inserido em um círculo de no mínimo 20 mm de diâmetro, cortado por um

"x" vermelho indicativo de proibição; conter uma faixa inclinada de cor

preta abrangendo a frente do cartucho com o seguinte texto gravado em

letras brancas e legíveis: "proibido para mulheres em idade de ter filhos",

em letras pretas e legíveis constar: "uso sob prescrição médica".

II. Verso: deve conter as seguintes informações de maneira clara e legível, de

no mínimo 2 mm de altura, obedecendo à proporcionalidade; devem ainda,

guardar entre si, as devidas proporções de distância, indispensáveis à sua

fácil leitura e em destaque: identificação e concentração do produto

gravadas em letras vermelhas, gravação em letras vermelhas do texto: "este

medicamento é só se, não passe para ninguém"; espaço delimitado para
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anotações do nome do usuário, dose, horário da tomada do medicamento,

duração do tratamento e data. Gravação em letras pretas no texto: "este

medicamento não provoca aborto e não evita filhos".

Figura 1. Cartucho do produto FUNED Talidomida 100 mg comp.

Argentina

De acordo com as informações disponíveis na página eletrônica da

Administração Nacional de Medicamentos, Alimentos e Tecnologia Médica (ANMAT),

a talidomida é comercializada por cinco laboratórios farmacêuticos: Asofarma S. A.,

Grunenthal Argentina S. A., Craveri S.A.I.C., Dr. Lazar Y Cia. e Alet Laboratórios

S.A.I.C.I.. A talidomida é disponível na Argentina em comprimidos de 100 mg, com

venda sob retenção de receita, sendo que a Asofarma produz exclusivamente
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apresentação para uso hospitalar exclusivo. Não foram disponibilizados dados quanto ao

produto Talidomida Craveri. (ANMAT, 2003)

Não foram encontradas informações detalhadas dos produtos acima descritos

quanto a indicações, contra-indicações, precauções e advertências, interações, efeitos

adversos, etc. (ANMAT, 2003)

Austrália

O Therapeutics Goods Administration (TGA) disponibiliza um documento

oficial de consulta, publicado em março de 2002 e que contém a revisão dos requisitos

de rotulagem para medicamentos com foco no consumidor, de forma a reduzir a

complexidade da legislação anterior e promover o uso correto e seguro de

medicamentos. (TGA, 2002)

A TGA aprovou o registro de comercialização da talidomida para o Laboratório

Pharmion Pty Ltd. em outubro de 2003. O medicamento é autorizado para o tratamento

do mieloma múltiplo após a falência de outros tratamentos. É também utilizado nas

manifestações cutâneas (moderadas a graves) da reação hansênica do tipo eritema

nodoso ou tipo II (ENL). (Pharmion, 2003)

A Austrália foi o primeiro país a aprovar a talidomida para tratamento de

mieloma múltiplo. (Pharmion, 2003)

A concessão do registro da talidomida para a Pharmion se deve ao fato deste

laboratório farmacêutico possuir um programa de gerenciamento de risco, o PRMP –

Pharmion Risk Management Program, que é semelhante ao programa STEPS - System

for Thalidomide Education and Prescribing Safety desenvolvido nos EUA. (Pharmion,

2003)

O PRMP vincula a autorização para prescrição e dispensação de talidomida ao

prévio registro dos prescritores e das farmácias. A participação dos pacientes no

programa é confidencial, devendo os mesmos preencher um formulário de

consentimento para autorização do tratamento. (Pharmion, 2003)
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Na página eletrônica da Pharmion estão disponibilizadas informações técnicas

detalhadas sobre a Thalidomide Pharmion®. Este laboratório comercializa o produto sob

a forma de cápsula com 50 mg. O informativo apresenta a descrição do medicamento,

farmacologia, farmacocinética, estudos clínicos e publicações sobre mieloma múltiplo e

eritema nodoso ou tipo II (ENL). O documento contém ainda as indicações, contra-

indicações, precauções, reações adversas, interações medicamentosas e teratogenicidade

da talidomida. (Pharmion, 2003)

Destaca-se neste informativo as exigências na contracepção para pacientes

feminino e masculino. As pacientes que sofreram esterectomia ou que se encontram no

período pós-menopausa por mais de 24 meses são submetidas a uma avaliação médica

quanto aos riscos de gravidez e aconselhamento quanto ao uso de métodos

contraceptivos. Pacientes que não se encontram na situação acima descrita devem fazer

uso de métodos contraceptivos seguros por no mínimo um mês antes, durante e um mês

após o tratamento. Contracepção segura nestes pacientes significa que elas usem ao

mesmo tempo pelo menos um método efetivo de contracepção (DIU, hormônios

orais/injetáveis/implantes, ligação de trompa ou vasectomia do parceiro) e um método

adicional como diafragma e camisinha. (Pharmion, 2003)

Foi demonstrado que a talidomida está presente no sêmen e, portanto, homens

em tratamento devem sempre usar o preservativo quando em atividade sexual com

parceiras em idade fértil. Estes pacientes não podem doar esperma quando em

tratamento e por um mês após o término do uso da talidomida, período em que o

preservativo deve ser utilizado em todas as relações sexuais. Em casos de alergia ao

látex ou poliuretano, a parceira deve utilizar um método contraceptivo eficaz um mês

antes do início da relação sexual com este paciente, durante todo o tratamento e um mês

após término do mesmo. (Pharmion, 2003)

Há também várias restrições para a venda da talidomida. Estas restrições e o

fornecimento são regulados pelo Estado ou território e pelas leis regentes no país. A

padronização australiana de drogas e venenos prescreve as seguintes condições

(Robertson, 2003):
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“ Veneno disponível através de prescrição ou pedido de um médico especialista

ou de um dermatologista e para tanto o prescritor deve no caso de pacientes do sexo

feminino em idade fértil:

1- Garantir que a possibilidade de gravidez tenha sido excluída anteriormente ao

tratamento;

2- Se a droga é:

a) acitretian ou etretinato, alertar ao paciente para evitar a gravidez

durante ou por um período de 24 meses após término do tratamento;

b) bexaroteno, isotretinoína ou talidomida, alertar o paciente a evitar a

gravidez durante ou pôr um período de um mês após término do

tratamento”.

Espanha

A rotulagem e o prospecto (bula) de medicamentos de uso humano são

regulamentados pelo Decreto 2236/1993 (Espanha, 1993). Merece destaque o prospecto

que separa a redação em dois conteúdos distintos: um de caráter mais técnico, adequado

aos profissionais de saúde, e o outro que utiliza linguagem popular e compreensível ao

consumidor. Esse documento também apresenta figuras que complementam a

informação escrita facilitando, assim, sua compreensão.

Esse Decreto (Espanha, 1993) está subdividido em:

Capítulo I - Disposições Gerais - descreve o âmbito de aplicações e definições;

garantias de identificação e informação para o uso racional do

medicamento; e autorização das informações contidas na rotulagem e

prospecto.

Capítulo II - Garantias de Identificação do Medicamento: Rotulagem - deve ser

legível; indelével e de fácil entendimento; pode incluir símbolos; deve

ser obrigatória a declaração de determinados excipientes; deve possuir

garantia de correta identificação (denominação do medicamento).

Capítulo III – Garantia de Informação do Medicamento: Prospecto (bula) - trata da

obrigatoriedade da inserção do mesmo em todos os medicamentos,
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condições gerais, omissão das indicações terapêuticas (quando a

informação implicar em graves inconvenientes para o paciente) e figuras.

Capítulo IV - Disposições Particulares para Determinadas Classes de Medicamentos

– descreve o material de acondicionamento das especialidades

farmacêuticas para uso clínico e o material de acondicionamento das

amostras grátis.

Constam também no Decreto os Anexos I, II e III, valendo destacar que o último

trata do conteúdo mínimo do prospecto (bula) das especialidades farmacêuticas e

demais medicamentos de fabricação industrial. (Espanha, 1993)

Especificamente o Anexo III enumera (Espanha, 1993):

1- Identificação do medicamento: Denominação Oficial Espanhola, composição

qualitativa completa, forma farmacêutica e conteúdo em peso volume ou unidade,

categoria farmacoterapêutica, nome do fabricante;

2- Indicações terapêuticas;

3- Contra-indicações, precauções, interações medicamentosas e outras interações

(alimentos, tabaco e álcool) e advertências especiais;

4- Posologia, via e freqüência de administração, duração do tratamento (se

necessário), medidas em caso de superdosagem, atitudes em caso de omissão da

administração de uma ou várias doses e indicação do risco de síndrome de

abstinência;

5- Descrição das reações adversas;

6- Referência quanto à data de validade, precauções quanto à conservação e sinais

visíveis de deteriorização do medicamento;

7- Revisão do prospecto;

8- No final do texto e devidamente destacado, deverá constar à frase: “ Os

medicamentos devem manter-se fora do alcance das crianças”.
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Estados Unidos

O FDA aprovou, em 16 de junho de 1998, o uso da talidomida para o tratamento

de Eritema Nodoso da Lepra (ENL) e impõe distribuição restrita para a droga. Por causa

do seu potencial teratogênico e com a finalidade de garantir a não exposição da

talidomida durante a gravidez, o FDA exigiu um forte controle na comercialização da

deste medicamento nos EUA, através de um sistema de educação e segurança de

prescrição para a talidomida, o STEPS, desenvolvido pela Celgene Corporation em

cooperação com o FDA e com outros órgãos governamentais, como a Associação de

Vítimas da Talidomida do Canadá. Este programa diz respeito à comercialização

limitada a prescritores e farmácias, oferece extensa educação ao paciente sobre os riscos

associados à Talidomida e também mantém o registro de 100% dos pacientes inscritos.

(FDA, 2003)

A Celgene comercializa a talidomida com a marca Thalomid® na forma de

cápsula de 50 mg, 100 mg e 200 mg. Apresenta em sua embalagem um informativo

(bula) detalhado onde se destacam quadros de advertências aos prescritores e pacientes

femininos e masculinos. O primeiro quadro informa enfaticamente os perigos do uso

deste medicamento durante a gravidez, sua comercialização restrita e a criação do

programa STEPS. Os pacientes devem ser alertados e estar conscientes e firmar sua

concordância com todas as normas do programa para o recebimento do produto. O

segundo quadro informa aos prescritores que estes devem estar licenciados e registrados

no programa STEPS para a prescrição e entenderem dos riscos de teratogenicidade da

talidomida. Cita as principais anormalidades do feto quando o produto é administrado

durante a gravidez informando também sobre a contracepção antes e durante a terapia

com a droga. (FDA, 2003)

O terceiro quadro adverte especificamente pacientes femininos em idade fértil. A

talidomida é contra-indicada nestas mulheres, a não ser quando as terapias alternativas

forem consideradas impróprias. Neste caso a mulher deve ser capaz de entender e seguir

as instruções do programa STEPS, estar registrada, fazer teste de gravidez, concordar e

estar ciente de todos os métodos de contracepção que são obrigatórios durante o

tratamento. Recebem advertência oral e escrita sobre os danos de se tomar a talidomida

durante a gravidez e da exposição do feto à droga e sobre as possibilidades de falha na
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contracepção. São solicitadas a usar duas formas confiáveis de contracepção

simultaneamente, a não ser que optem pela abstinência sexual. É obrigatório o teste de

gravidez  nas primeiras 24 horas que antecedem o tratamento. Se o paciente estiver na

faixa etária de 12 a 18 anos, seus pais ou tutor legal devem estar cientes de todas estas

informações e estarem comprometidos com o programa STEPS. O quarto quadro

contém todas informações do terceiro e especificamente adverte o paciente masculino

quanto ao uso de preservativo mesmo em caso de vasectomia realizada. (FDA, 2003)

Logo após as informações contidas nos quadros de advertências, a bula da

Thalomid® descreve sobre farmacologia clínica (farmacocinética e metabolismo da

droga, mecanismo de ação, farmacocinética em populações especiais, estudos clínicos),

indicações e uso, contra-indicações, advertências, precauções, reações adversas, tabela

de estudos clínicos controlados, abuso e dependência a droga, superdosagem, dosagem e

administração, forma de aquisição do produto, cuidados no armazenamento e

dispensação. Finalmente, a bula fornece os formulários de consentimento para pacientes

femininos e masculinos e o formulário de autorização do paciente ao tratamento,

mostrando que este está cientes de todos os aspectos da terapia e do cumprimento das

normas do programa STEPS. (FDA, 2003)

Encontramos disponível na página eletrônica do laboratório Celgene (Celgene,

2004), informações sobre o programa STEPS, mas somente aquelas dirigidas aos

prescritores. Este informativo relata de maneira sucinta como deve ser feito o registro

do prescritor no programa STEPS. O prescritor deve ter um cartão assinado,

concordando com todos os termos e esperar a confirmação de seu registro para iniciar a

prescrição da talidomida.

Todos os materiais necessários à inserção do paciente ao programa estão

contidos no folheto do programa STEPS (Figura 2). Este contém informações

importantes que garantam a não exposição deste medicamento durante a gravidez como

(Celgene, 2004):

¾ Cartão assinado do prescritor: registro obrigatório;

¾ Carta aviso do prescritor e do paciente para a Associação da Vítima da

Talidomida no Canadá;
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¾ Informativo sobre riscos teratogênicos e outros efeitos colaterais;

¾ Escolhas contraceptivas: dois métodos obrigatórios;

¾ Contracepção emergencial: informativo para ajuda dos pacientes quando

os mesmos tiverem relações sexuais desprotegidas;

¾ Formulário referencial: em casos de assistência adicional na escolha de

métodos contraceptivos;

¾ Questionário para verificação do entendimento do paciente quanto aos

riscos e requisitos da terapia;

¾ Formulário de consentimento: entendido e assinado pelo paciente antes

do início do tratamento;

¾ Formulários de acompanhamento mensal: devem ser preenchidos pelo

médico responsável e paciente (homem e mulher).

Figura 2. Folheto do programa STEPS.

Na visita inicial é verificado se o uso da talidomida é apropriado, não devendo

ser indicada na presença de neurite moderada a severa. A paciente deve ser aconselhada

e compreender os riscos e benefícios do tratamento com a droga. Determina-se se a

paciente tem potencial para engravidar e, em caso positivo, ela deve ser aconselhada
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quanto aos métodos de contracepção a utilizar e o teste de gravidez é realizado nas 24h

que precedem o início da terapia. (Celgene, 2004)

Um questionário deve ser aplicado para verificar o nível de entendimento da

paciente sobre os riscos da terapia com a talidomida. A paciente deverá também

preencher um formulário de consentimento, sendo que a cópia do prescritor será

arquivada junto aos dados do paciente. São também enviadas cópias para os

coordenadores do programa. Finalmente, o paciente recebe instrução para arquivar sua

cópia e apresentar a outra ao farmacêutico, junto com a receita médica. (Celgene, 2004)

Um formulário obrigatório e confidencial de inscrição no programa (seção do

prescritor) deverá ser encaminhado para a Unidade de Epidemiologia da Escola de

Saúde Pública da Universidade de Boston. Depois de todos os questionários e

formulários preenchidos e devidamente assinados, prover o paciente da prescrição

médica. (Celgene, 2004)

O monitoramento das pacientes femininas deve ser realizado nas quatro

primeiras semanas, quando são feitos testes de gravidez, semanalmente. Após este

controle e verificando-se a negatividade dos testes, a paciente recebe a talidomida por

apenas 28 dias. Todos os meses a paciente deve preencher o formulário de

acompanhamento mensal para que haja o re-suprimento do medicamento. (Celgene,

2004)

Para os pacientes masculinos o procedimento é semelhante. O uso do

preservativo deve ser aconselhado e o paciente deve retornar a cada três meses para o

re-suprimento do medicamento. (Celgene, 2004)

França

A talidomida não tem autorização para ser comercializada. Sua utilização é

submetida a um procedimento de estreita vigilância pela Agência Francesa de

Segurança Sanitária de Produtos de Saúde (AFSSAPS), devido aos efeitos prejudiciais

que a droga pode provocar. Esta agência publicou em 6 de outubro de 2003 uma lista de

produtos com Autorização Temporária de Utilização (ATU) destinados ao tratamento de
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doenças graves ou raras e que não existe outro medicamento apropriado. Na lista consta

o produto Thalidomide Laphal cápsula com 50 mg indicada para os tratamentos de

Eritema Nodoso da Lepra (ENL), aftas severas nas infecções por HIV, mal de Behçet,

mal de Janssner-Kanoff, lúpus eritematoso, reações crônicas de doenças enxerto contra

hospedeiro e tratamento de mieloma refratário. (AFSSAPS, 2004)

Este documento lista as especialidades farmacêuticas que são objeto de ATU e

são utilizadas apenas para estudos de coorte. Na lista consta o nome do produto,

dosagem, forma farmacêutica e indicação. (AFSSAPS, 2004)

O informativo do produto Thalidomide Laphal destinado aos pacientes apresenta

um texto de fácil compreensão, com perguntas e respostas e contém as seguintes

orientações em destaque (AFSSAPS, 2003):

¾ Mulheres - esse medicamento não deve ser utilizado jamais por mulheres

grávidas; por mulheres em idade de engravidar, que não utilizem método eficaz

de contracepção durante todo o tratamento

¾ Homens - esse medicamento não deve ser utilizado jamais por homens que não

utilizam preservativos em todas as suas relações sexuais com mulheres

susceptíveis à gravidez,  e em caso de alergia à talidomida ou alergia a um dos

seus componentes.

O informativo traz ainda recomendações especiais para pacientes do sexo

feminino e masculino que devem, antes de iniciar o tratamento, preencher e assinar um

documento relativo ao acordo de cuidados e contracepção. Orienta quanto à realização

do teste sanguíneo de gravidez, retornos médicos mensais e a proteção com preservativo

em toda relação sexual para evitar possível passagem da talidomida pelo esperma.

(AFSSAPS, 2003)

Outras informações complementam a bula, tais como o modo de usar o produto,

os eventuais efeitos indesejáveis, conservação e cuidados com a embalagem. No final,

anexo a bula, estão os formulários para preenchimento e assinatura pelos pacientes

concordando com o tratamento e certificando que foram informados quanto aos riscos

ligados ao tratamento com a talidomida. (AFSSAPS, 2003)



32

A talidomida também pode ser utilizada para o tratamento de outras doenças em

pacientes específicos verificando caso a caso. Condições particulares de prescrição e

dispensação são estabelecidas e os pacientes são acompanhados por um rigoroso

monitoramento do risco de neuropatia e teratogenêse. (Choulika, 2003)

Dois laboratórios Pharmion e Laphal submeteram seus dossiês de registro à

aprovação na França e na União Européia para o tratamento de ENL e do mieloma

múltiplo refratário. A companhia Laphal retirou seus dossiês. A Pharmion continua com

o procedimento de registro do produto. (Choulika, 2003)

Por causa da sua alta teratogenicidade, a prescrição e a dispensação da

talidomida é restrita a hospitais. Pacientes femininos e masculinos devem preencher e

assinar um formulário de consentimento, no qual eles são informados do potencial de

efeitos adversos associados ao uso da talidomida, concordar com o uso de métodos

efetivos de contracepção e serem submetidos mensalmente à teste de gravidez durante

todo o tratamento. (Choulika, 2003)

A paciente feminina em idade fértil (exceto na menopausa e esterectomisadas)

pode iniciar a terapia com a talidomida (Choulika, 2003):

¾ Se estiver usando um método efetivo de contracepção por no mínimo um

mês;

¾ Ter feito teste de gravidez no sangue com resultado negativo nos últimos três

dias;

¾ E iniciar o tratamento nos sete dias seguintes ao teste de gravidez.

Pacientes masculinos não devem ficar desprotegidos nas suas relações sexuais

com mulheres em idade fértil durante o tratamento, e oito dias após término da terapia.

(Choulika, 2003)

Pacientes femininos e masculinos estão comprometidos segundo formulário de

consentimento a passar por uma visita médica mensal para dar seguimento ao

tratamento. (Choulika, 2003)
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A talidomida deve ser dispensada por farmacêutico e suficiente apenas para um

mês de tratamento. A paciente feminina deve realizar teste de gravidez todos os meses.

Por causa do efeito adverso neurológico, os pacientes devem ser submetidos a uma

revisão clínica mensal para detectar qualquer sinal prévio de neuropatia periférica e

também ser submetido ao eletromiograma antes de iniciar a terapia, no sexto mês e a

cada ano. (Choulika, 2003).

México

A talidomida faz parte do quadro básico e catálogo de medicamentos

estabelecido pela Comissão Interinstitucional de Quadro Básico de Insumos para o

Setor de Saúde. O medicamento está classificado no grupo de enfermidades infecciosas

e parasitárias. O quadro informa a forma farmacêutica, indicação, via de administração

e doses da droga. A talidomida é indicada para o tratamento de ENL e para a AIDS,

estando disponível na forma de comprimidos de 100 mg. (SSA, 2003)

Portugal

O Decreto-Lei nº 101/94 (Portugal, 1994) introduziu pela primeira vez, de forma

clara, regras para a rotulagem e folheto informativo que acompanham os medicamentos

de uso humano, visando com isso informação ao público consumidor sobre o uso

correto e racional de medicamentos. Nesta perspectiva, a informação assume

efetivamente cada vez mais importância, particularmente nos seus aspectos

farmacológicos e terapêuticos. No tocante aos aspectos econômicos, garante um elevado

nível de proteção aos consumidores, de forma a possibilitar a utilização dos

medicamentos através de esclarecimentos completos e compreensíveis, contribuindo

assim para evitar o consumo desnecessário e excessivo.

Este Decreto apresenta, em artigos: objetivos e âmbito, definições, informação

escrita, conteúdo dos rótulos, rótulos dos medicamentos terceirizados, obrigatoriedade

de rotulagem, conteúdo do folheto informativo, redação do folheto informativo,

suspensão da autorização, alteração da rotulagem e do folheto, norma revogatória e o

prazo para adequação. (Portugal, 1994)
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O folheto informativo é obrigatório, exceto se a informação por ele veiculada

constar na embalagem exterior ou de acondicionamento. Destina-se a informar o usuário

e deve dizer respeito a somente um medicamento. Devem constar, pela ordem, as

seguintes informações: nome do medicamento; composição qualitativa e quantitativa

das substâncias ativas; forma farmacêutica; categoria fármaco-terapêutica; nome e

designação social e domicílio ou sede do responsável pela autorização de introdução no

mercado; indicações terapêuticas; contra-indicações, efeitos secundários mais

freqüentes; interações medicamentosas; precauções especiais de utilização; efeitos em

grávidas, lactentes, crianças, idosos e doentes com patologias especiais; efeitos sobre a

capacidade de condução e utilização de máquinas; lista dos excipientes cujo

conhecimento seja eventualmente necessário para a utilização conveniente do

medicamento, devendo ser indicados todos os excipientes no caso de produtos

injetáveis, preparações de aplicação tópica e colírios; posologia usual, com referência à

dose máxima; modo e via de administração; indicação do momento mais favorável à

administração do medicamento; duração do tratamento médio, quando deva ser

limitado; instruções sobre a atitude a tomar quando for omitida a administração de uma

ou mais doses; indicação de como suspender o tratamento se a sua suspensão causar

efeitos de privação; medidas a adotar em caso de superdosagem e ou intoxicação,

nomeadamente sintomas, medidas de urgência e antídotos; aconselhamento ao paciente

para comunicar ao seu médico ou farmacêutico os efeitos indesejáveis detectados e que

não constem do folheto; aconselhamento ao paciente para verificar o prazo de validade

inscrito na embalagem ou no recipiente; precauções particulares de conservação e

indicação de sinais visíveis de deterioração do mesmo e, se existirem; precauções

especiais para a destruição dos produtos não utilizados ou dos resíduos derivados dos

medicamentos, além da data da elaboração ou última revisão do folheto. (Portugal,

1994)

O folheto informativo deve ser redigido em língua portuguesa, em termos claros

e compreensíveis para o usuário, de modo a ser legível sem prejuízo do seu conteúdo.

(Portugal, 1994)

A utilização de medicamentos sem AIM - Autorização de Introdução no

Mercado em Portugal é permitida através de Autorização de Utilização Especial de
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medicamentos (AUE) de caráter excepcional e que carece de autorização prévia a

conceder pelo Instituto Nacional de Farmácia e do Medicamento (INFARMED) (Leite,

2003). Ao abrigo da alínea a) do artigo 60º do Decreto-Lei n.º 72/91 (Portugal, 1991),

na sua redação atual – “Quando, mediante justificação clínica, sejam considerados

imprescindíveis ao tratamento ou ao diagnóstico de determinadas patologias” e

observados os requisitos e condições definidos no Despacho n.º 9114/02 (Portugal,

2002), que trata da regulamentação das Autorizações de Utilização Especial de

medicamentos (AUE). Esta só pode ser concedida a instituições de saúde. Assim sendo,

estes medicamentos não podem ser “comercializados”, ou seja, dispensados ou vendidos

em ambulatórios.

Para os medicamentos com benefício bem reconhecido, como é o caso da

talidomida, a instrução do pedido de AUE para além dos elementos obrigatórios, deverá

conter uma justificativa clínica onde é especificada a indicação terapêutica reclamada

para o medicamento. Atendendo ao descrito, conclui-se que a talidomida poderá ser

utilizada em várias situações clínicas. (Ramalhete, 2003)

Suécia

Foi publicado em 13 de outubro de 1995 um documento da MPA – Medical

Products Agency’s – LVFS 1995:11 que descreve as regras de embalagem, rotulagem e

conteúdo das informações para o usuário de medicamentos (MPA, 1995).

No capítulo II, destaca-se que a rotulagem deve cumprir três propostas:

identificação, uso correto e informação ao consumidor; e deve conter: a identificação do

produto, nome, forma farmacêutica; conteúdo; a composição; o método mais apropriado

de administração; cuidados; precauções de armazenagem; número do lote de fabricação;

data de validade; o nome e endereço do estabelecimento autorizado para

comercialização; número do registro autorizado. (MPA, 1995)

Certas partes da rotulagem devem ser claramente formuladas e estar em posição

de destaque como, por exemplo, a identificação do produto, as precauções de

armazenamento, modo de usar e cuidados especiais. Estes ítens em destaque permitem o
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uso correto pelo paciente, e ainda, orientam o farmacêutico quanto a uma dispensação

segura. (MPA, 1995)

A rotulagem não deve conter informações ou figuras de caráter promocional,

exceto para a logomarca e símbolos indicativos da empresa autorizada para

comercialização do produto. (MPA, 1995)

O capítulo III-A informa que a embalagem deve conter o informativo ao usuário

no formato de bula, ou se tiver espaço, como texto na embalagem, não podendo reduzir

a legibilidade da informação. (MPA, 1995)

A informação ao usuário deve estar em concordância com um resumo

característico do produto -SPC (Summary of the Product Caratecteristic). (MPA, 1995)

Resumidamente o informativo deve conter: o nome do produto; forma

farmacêutica e dosagem; composição do medicamento, com o nome e quantidade de

todos os componentes da fórmula; indicações terapêuticas; contra-indicações;

precauções; interações; cuidados especiais; modo de administração; efeitos adversos;

validade do produto; precauções quanto ao armazenamento; e a data da última revisão

do informativo. (MPA, 1995)

O documento também apresenta uma proposta para o informativo ao usuário. O

conteúdo do texto pode ser em forma de perguntas e respostas, de fácil entendimento,

linguagem simples e direta. Isto garante informação clara e segurança para o usuário. O

informativo deve ser escrito em sueco, podendo incluir símbolos e pictogramas para

clarear a informação escrita. (MPA, 1995)

União Européia

O Comitê Farmacêutico elaborou um guia para facilitar a confecção de rótulos e

bulas para produtos medicinais de uso humano, e propõe que seja aplicado para todos os

produtos autorizados para comercialização (EMEA, 1998). Como objetivo primário,

este guia preconiza a fácil compreensão dos rótulos e bulas pelos usuários. Contém dois

anexos; o primeiro descreve e fornece um exemplo de formato de bula e o segundo

contém exemplo de um método a ser utilizado pelos produtores para testar se o rótulo e
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a bula estão legíveis e de fácil compreensão, antes da aprovação para comercialização.

Este método propõe a elaboração de uma réplica tridimensional, desenhada em papel, da

bula e da embalagem. Esta réplica é enviada às autoridades competentes antes da

comercialização e da elaboração final do produto.

O guia descreve ainda de maneira bem clara e com exemplos, como a rotulagem

deve ser impressa, tamanho das letras, cor do impresso, função e disposição das

palavras no texto, incentiva o uso do método braille e tipo de papel a ser utilizado. O

rótulo deve conter o nome do produto; substância ativa; quantidade da substância ativa;

forma e conteúdo farmacêutico; descrição de certos excipientes; modo de

administração; advertência especial de que o medicamento deve ficar fora do alcance e

das vistas das crianças; data de validade; precauções com o armazenamento; precauções

e recomendações especiais, se relevante; nome e endereço do estabelecimento

autorizado para comercialização; número do registro autorizado; número do lote de

fabricação e instruções para o uso. (EMEA, 1998)

A bula deve ser formatada em tópicos numerados e em destaque; as frases

devem estar escritas em linguagem objetivas e claras; os ítens são ordenados conforme

uma legislação em vigor; medicamentos comercializados em várias dosagens devem

apresentar uma bula específica para cada dosagem; bulas adicionais podem ser

fornecidas aos pacientes quando o mesmo for administrado em hospitais e por

profissional de saúde; informações complementares podem ser incluídas na bula desde

que estas não sejam de caráter promocional. (EMEA, 1998)

Reino Unido

A talidomida não é autorizada para venda no Reino Unido, e só pode ser usada

de forma programada, de acordo com a necessidade específica dos pacientes e em

estudos clínicos. (Howlett, 2003)



38

Quadro 2. Resumo das indicações terapêuticas da talidomida em alguns países.

País Indicação Terapêutica

Austrália - Eritema Nodoso da Lepra (ENL)

- Mieloma Múltiplo refratário

Argentina Não informado

Brasil - Reação hansênica do tipo II

- Úlceras aftóides idiopáticas – HIV

- Doenças crônico-degenerativas (Lupus eritematoso, doença
enxerto contra hospedeiro)

- Mieloma múltiplo

Estados Unidos - Eritema Nodoso da Lepra (ENL)

França - Eritema Nodoso da Lepra (ENL)

- Aftas severas de infecções por HIV

- Mal de Behçet

- Mal de Janssner-Kanoff

- Lupus eritematoso

- Reações crônicas de doenças enxerto contra hospedeiro

- Mieloma múltiplo refratário

México - Eritema Nodoso da Lepra (ENL)

- AIDS

Portugal Não informada especificamente, mas é utilizada em várias
situações clínicas.

Quadro 3. Resumo das restrições de uso da talidomida em alguns países.

País Restrições de Uso

Austrália Registro no PRMP

Argentina Venda com retenção da receita

Brasil Uso exclusivo em programas governamentais

Estados Unidos Registro no Programa STEPS

França Dispensação restrita em hospitais
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México Não informado

Portugal Dispensação restrita em instituições de saúde

Revisão bibliográfica da Talidomida

Sinonímia

Amida N-ftálica do ácido glutâmico; 2-Ftalimidoglutarimida. (Brasil, 1997a;

Martindale, 2003)

Mecanismo de Ação

É um imunomodulador, antiinflamatório e agente antianginogênese. O

mecanismo responsável pela atividade clínica da talidomida ainda é desconhecido.

Embora a talidomida tenha sido descoberta como agente sedativo, tem-se pouca

informação para determinar o mecanismo que gera este efeito. (USP-DI, 2003)

A talidomida é uma mistura racêmica de dois isômeros ópticos em quantidades

iguais. A configuração R e a configuração S são mais tóxicas individualmente do que a

mistura racêmica; a dose letal (DL50) não foi estabelecida em camundongos para

talidomida racêmica; enquanto os valores de DL50 para as configurações R e S foram

iguais a  0,4 a 0,7 g por kg de peso corporal e 0.5 a 1,5 g/kg, respectivamente. A

talidomida oticamente pura se converte à mistura racêmica quando administrada.

Estudos preliminares sugerem que a configuração R é responsável pelos efeitos

hipnóticos da talidomida, enquanto a configuração S pode ser seletivamente responsável

por todas as propriedades sedativas, teratogênicas e imunomoduladoras da talidomida.

Não está claro qual a configuração da molécula de talidomida determina sua

neurotoxicidade. Foi bem estabelecido que a talidomida não tem função antibacteriana e

antimicótica. (USP-DI, 2003)
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Estudos in vitro e in vivo demonstraram que a talidomida inibe a produção do

fator de necrose tumoral-α (TNF-α) em monócitos, acelerando ostensivamente a

degradação dos transcritos de ácido ribonucleico (RNA) do TNF-α. Outros estudos

sugerem que a talidomida pode induzir a redução de receptores para integrina e outras

proteínas de adesão à superfície; reduzir a produção de IgM; altera as razões de células

T CD4/CD8; e/ou inibir a angiogênese. Entretanto, a proliferação de linfócitos parece

não ser afetada pela talidomida. (USP-DI, 2003)

Nos pacientes com eritema nodoso da lepra (ENL), a talidomida reduz a

circulação de TNF-α; esta ação pode estar relacionada à capacidade do fármaco em

reduzir os sintomas locais e sistêmicos do ENL, e reduzir o número de neutrófilos e

células T CD4 nas lesões. Em outros processos inflamatórios com acumulação de

células mononucleares, incluindo o lúpus discóide eritematoso, a talidomida reduz tanto

a fagocitose quanto a quimioluminescência dos monócitos, indicando que o fármaco

pode diminuir a inflamação e o dano ao tecido suprimindo a produção de radicais livres

derivados do oxigênio e outros mediadores envolvidos nas respostas inflamatórias.

(USP-DI, 2003)

Na doença enxerto contra hospedeiro (DECH), a talidomida liga-se menos

avidamente a linfócitos T auxiliares do que a linfócitos T supressores e citotóxicos. Este

modelo de ligação suprime a atividade dos linfócitos T auxiliares enquanto permite o

desenvolvimento dos linfócitos T citotóxicos e supressores; estas últimas células

possuem uma função crítica em manter a DECH em xeque e em promover a tolerância

ao transplante. (USP-DI, 2003)

Estudos pré-clínicos da talidomida sugerem que estas drogas agem contra o

mieloma múltiplo de várias formas. Primeiro, parece haver um efeito direto sobre a

célula do mieloma e/ou sobre a célula estromal da medula óssea que inibe o crescimento

e a sobrevivência do tumor. Segundo, a adesão das células do mieloma às células

estromais da medula óssea desencadeia a secreção de citocinas que aumenta o

crescimento e a sobrevivência das células do mieloma e confere resistência à droga; de

suma importância, a talidomida modula as interações adesivas e portanto pode alterar o

crescimento e a sobrevivência das células tumorais e a sua resistência à droga. Terceiro,
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as citocinas secretadas no microambiente da medula óssea pelas células do mieloma

e/ou pelas células estromais da medula óssea, tais como interleucina (IL)-6, IL-1β, IL-

10 e TNF-α podem aumentar o crescimento e a sobrevivência das células do mieloma, e

a talidomida pode alterar sua secreção e bioatividade. Quarto, a talidomida diminui a

secreção do fator de crescimento endotelial vascular, da IL-6 e do fator de crescimento

básico dos fibroblastos pelas células do mieloma e/ou pelas células estromais da medula

óssea. (Richardson et al., 2002)

Os efeitos teratogênicos da talidomida podem ser explicados por três hipóteses

principais: 1) rompimento do desenvolvimento da crista neural; 2) inibição da

angiogênese; e 3) redução dos receptores de adesão de células mãe que originam os

membros e de células cardíacas de embriões. (USP-DI, 2003)

Nos casos de infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), a

talidomida suprime a replicação viral, diminui a carga viral, e aumenta o bem-estar do

paciente reduzindo a febre induzida pelo TNF-α, o mal-estar, a fraqueza muscular e a

caquexia no paciente imunodeprimido. Estudos in vitro sugerem que a talidomida inibe

seletivamente a produção de TNF-α pelos monócitos. (USP-DI, 2003)

Resultados de estudos em humanos e em animais sugerem que a talidomida

também pode ter um efeito sobre o sistema endócrino. Estados de hipertireoidismo

melhoraram em alguns pacientes que receberam talidomida. A captação de iodo pela

glândula tireóide foi levemente diminuída, e o mixedema foi visto ocasionalmente.

Aumento na secreção urinária de 17 hidroxicorticosteróides associada à hipoglicemia

também foi relatada. (USP-DI, 2003)

Indicações

No Brasil, a talidomida, conforme citado anteriormente, pode ser indicada e

utilizada nos programas governamentais de prevenção e controle da reação hansênica

tipo eritema nodoso ou tipo II; das úlceras aftóides idiopáticas em pacientes portadores

de HIV/AIDS; do lúpus eritematoso; da doença enxerto contra hospedeiro; e do

mieloma múltiplo refratário à quimioterapia. (Brasil, 1997a, 2000a)
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Nos Estados Unidos, a talidomida foi aprovada pelo FDA em 16 de julho de

1998 para ser utilizada no tratamento agudo das manifestações cutâneas do ENL em

estado moderado a grave. O fármaco foi designado órfão para uso no tratamento ou

prevenção da doença enxerto contra hospedeiro após transplante de medula óssea,

tratamento e manutenção do estado reacional da lepra, estomatites e úlceras aftóides

recorrentes ou severas, tratamento da infecção micobacteriana, eritema nodoso da lepra,

síndrome debilitante associada à AIDS (HIV), tratamento do sarcoma de Kaposi,

deficiências cerebrais primárias, mieloma múltiplo e doença de Crohn. (Drugdex, 2003)

Edema nodoso da lepra (ENL)

A forma moderada do ENL (reação hansênica tipo 2) é caracterizada por

nódulos eritematosos e febre; no entanto, pacientes com reações mais severas podem

desenvolver paralisia permanente do nervo periférico, cegueira, orquite, artrite e

desfiguração da pele. Reações severas podem ser fatais. As reações tipo 2 são relatadas

mais freqüentemente após o início do tratamento para hanseníase, mas podem surgir em

qualquer momento durante a doença.

A talidomida é indicada para o tratamento das manifestações cutâneas

moderadas a severas do ENL. Ela não é indicada como monoterapia o tratamento de

ENL na presença de neurite moderada a severa. Também é indicada no tratamento do

ENL recidivante, como terapia de manutenção para prevenção e supressão das

manifestações do ENL. (USP-DI, 2003)

Úlceras aftóides em pacientes HIV-positivos

A talidomida é indicada no tratamento das úlceras aftóides em pacientes

infectados com HIV que não respondem ao tratamento com colchicina, dapsona ou

corticosteróide. A infecção causadora da lesão deve ser excluída antes de considerar o

tratamento com a talidomida.

Os ensaios comparativos e estudos de caso revisados por Matthews & McCoy

(2003) sugerem um papel para a talidomida no tratamento da úlcera aftóide oral em

pacientes HIV-positivos. Entretanto, os efeitos adversos limitam seu uso e os pacientes

devem ser monitorados rigorosamente. Nenhum ensaio com mais de 2 meses de duração

estava disponível para avaliação dos efeitos a longo prazo e os pacientes devem ficar
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atentos do risco relativo de recorrência das úlceras quando a droga for descontinuada.

Num estudo conduzido pelo AIDS Clinical Trials Group nos Estados Unidos, 55% dos

pacientes (n=29) tratados com doses de 200 mg/dia de talidomida apresentaram a

cicatrização completa de úlceras aftóides orais, quando comparadas com um grupo

placebo (7%, 2/28) (Jacobson et al., 1997 apud Borges et al., 2003).

Lúpus eritematoso:

O lúpus eritematoso discóide crônico está confinado à pele, enquanto o lúpus

eritematoso sistêmico é uma doença multisistema que pode envolver o tecido cutâneo e

mucocutâneo (Matthews & McCoy, 2003).

A resposta clínica foi relatada em 80 a 100% dos pacientes nos estudos revisados

por Matthews & McCoy (2003), enquanto a ausência de resposta foi relatada em 5 a

20% dos pacientes. Após a descontinuação da terapia, houve reincidência em 67 a 80%

dos pacientes. A terapia de manutenção é necessária para a prevenção da recaída, porém

nem sempre ela é efetiva. A talidomida não possui nenhum efeito sobre o lúpus

eritematoso sistêmico (Stevens et al., 1997 apud Drugdex, 2003), porém um estudo

realizado com pacientes com lúpus eritematoso sistêmico apresentando lesões cutâneas

ativas não responsivas a cloroquina, fotoprotetores e baixas doses de prednisona

demonstrou que o tratamento de longa duração com talidomida foi efetivo (Sato et al.,

1998).

Segundo a Portaria Conjunta nº 25/02, a talidomida é indicada para pacientes

com diagnóstico de lúpus eritematoso, em qualquer de suas formas clínicas com

manifestações cutâneas resistentes aos tratamentos convencionais. (Brasil, 2002)

Doença enxerto contra hospedeiro (DECH):

A DECH ocorre como uma complicação de transplante alogênico de medula

óssea ou transplante de células tronco no sangue periférico. A DECH aguda ocorre

durante os 3 primeiros meses após o transplante de medula óssea e a DECH crônica

ocorre ≥ 3 meses após o mesmo. Embora a patofisiologia da doença seja fracamente

compreendida, ela é provavelmente uma combinação de aloimunidade e autoimunidade

(Matthews & McCoy, 2003). Dentre as manifestações clínicas mais comuns pós-
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transplante, estão a diarréia, doenças na pele, disfunção hepática e mucositoses orais

(Borges et al., 2003).

Apesar da talidomida também ser usada no tratamento da doença enxerto contra

hospedeiro crônica, não há atualmente nenhuma literatura médica ou experiência clínica

para recomendar o seu uso (USP-DI, 2003). A talidomida tem se mostrado benéfica em

algumas situações; entretanto, a alta incidência de efeitos adversos nas doses usadas

limita o seu valor no tratamento da doença (ex. sedação, constipação, neuropatia, rash

cutâneo, neutropenia) (Matthews & McCoy, 2003). Estudos feitos em modelo animal

revelaram que a talidomida é bem tolerada e sua adição com a ciclosporina A melhora a

velocidade de resposta a DECH e esta pode inclusive ser reversível com a utilização

deste terapia (Vogelsang et al., 1988 apud Borges et al., 2003).

Segundo a Portaria Conjunta nº 25/02 é indicada no tratamento da doença

enxerto contra hospedeiro refratária à terapêutica padrão. O tratamento somente poderá

continuar após 3 meses se houver comprovação laboratorial da remissão da doença.

(Brasil, 2002)

Mieloma múltiplo refratário à quimioterapia:

O mieloma múltiplo constitui aproximadamente 1% de todos os cânceres e cerca

de 10% de todos os carcinomas hematológicos. A descoberta de uma correlação entre a

sobrevivência e o grau da angiogênese na medula óssea de pacientes com mieloma

múltiplo levou à investigação do uso da talidomida como terapia de recuperação

(Matthews & McCoy, 2003).

Vários estudos fase II demonstraram a efetividade da talidomida em provocar

remissão completa ou parcial em até 64% dos pacientes com mieloma múltiplo

previamente tratado que tornaram-se refratários a outras tratamentos quimioterápicas e

ao transplante de células tronco. O regime de dose da talidomida variou geralmente de

200 mg (dose inicial) a uma dose máxima de 800 mg/dia, com resposta parcial

usualmente caracterizada por reduções de 50% ou mais na proteína plasmática do

mieloma. (Singhal et al., 1999; Larkin, 1999; Alexanian & Weber, 2000 apud Drugdex,

2003). A duração média da resposta é de aproximadamente 9 a 12 meses (Rajkumar et

al., 2002). Pacientes que respondem podem recair rapidamente ou podem ter uma
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resposta mantida (Matthews & McCoy, 2003). Efeitos adversos significativos

ocorreram nos estudos revisados por Matthews & McCoy (2003), resultando na

descontinuação da medicação e em mortes relacionadas ao fármaco. Em um estudo

preliminar, alguns pacientes com mieloma múltiplo que não toleraram terapia padrão

com talidomida (200 mg/dia ou mais) responderam a doses baixas (50 mg/d) de

talidomida e bifosfonatos (Leleu et al., 2002 apud Drugdex, 2003). A combinação da

talidomida e dexametasona tem sido usada para melhorar a resposta em pacientes com

mieloma múltiplo reincidente ou refratário, com taxas de resposta relatadas de 48 a

66%. A resposta à terapia é usualmente observada dentro de 1 a 3 meses após o início

da terapia. Investigações sobre o papel da talidomida como parte da terapia de primeira

escolha para mieloma múltiplo estão em curso (Matthews & McCoy, 2003).

Segundo a Portaria Conjunta nº 25/02, a talidomida é indicada para pacientes

com mieloma múltiplo refratário a quimioterapia convencional, sendo que o tratamento

somente pode continuar após 03 (três) meses se houver comprovação laboratorial da

remissão da doença. (Brasil, 2002)

Outras indicações que estão sendo investigadas:

Amiloidose:

A talidomida apresentou eficácia limitada e toxicidade substancial no tratamento

de pacientes com amiloidose associada à cadeia leve. Em um estudo, 4 dos 16 pacientes

apresentaram resposta parcial à terapia como indicado por uma significativa redução em

sua faixa de proteinúria nefrótica. (Seldin et al., 2003 apud Drugdex, 2003)

Artrite reumatóide:

Resultados preliminares de um estudo aberto sugerem que a talidomida possa ser

mais efetiva e tolerável em combinação com outras drogas anti-reumáticas de ação lenta

(Scoville & Reading, 1999 apud Drugdex, 2003). Outros estudos mostraram que doses

de 300 a 600 mg/dia foram efetivas em reduzir a dor, inchaço e inflamação nas juntas,

inflexibilidade matinal e a taxa de sedimentação de eritrócitos em pacientes com a

doença, incluindo aqueles refratários a outros tratamentos. Os títulos do fator

reumatóide diminuíram ou tornaram-se negativos em vários pacientes nestes estudos
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(Gutierrez-Rodriguez et al., 1989; Gutierrez-Rodriguez, 1984 apud Drugdex, 2003). Em

um estudo realizado com pacientes com artrite reumatóide tratados com talidomida

(n=10) não foi observada nenhuma melhora significativa, provavelmente como

conseqüência da duração limitada da terapia relacionada à toxicidade pela talidomida

(Keesal et al., 1999).

A talidomida apresentou algum benefício no tratamento da artrite reumatóide

juvenil sistêmica (Lehman et al., 2002 apud Matthews & McCoy, 2003).

Câncer:

A talidomida está sob investigação devido aos seus efeitos anti-angiogênicos em

diferentes cânceres (Drugdex, 2003). No caso do carcinoma metastásico de células

renais a toxicidade excede o que é aceitável para a resposta estável ocasional; dados

sobre segurança e eficácia são necessários usando doses mais baixas (menos tóxicas),

em combinação com outros agentes (USP-DI, 2003).

A talidomida não se mostrou efetiva como monoterapia para carcinoma

metastásico ou recorrente na cabeça e no pescoço (Tseng et al., 2001 apud Drugdex,

2003).

O uso da talidomida no tratamento do carcinoma de próstata ainda não foi

estabelecido devido às preocupações sobre segurança (trombose venosa) e aos dados

insuficientes sobre sua eficácia. Assim, sua utilização deve ser feita em situações

clínicas irrecuperáveis. (USP-DI, 2003).

Relatos de um estudo fase II sobre o uso combinado de talidomida e irinotecan

para o tratamento carcinoma coloretal mostraram que, de 20 pacientes, 10%

mostraram uma resposta completa, 20% uma resposta parcial e 25% permaneceram

estáveis. Os efeitos adversos foram tratáveis, e a diarréia de início tardio causada pelo

irinotecan foi reduzida pela talidomida concomitante (Govindarajan et al., 2002;

Govindarajan, 2002 apud Matthews & McCoy, 2003).

O medicamento está sob investigação nos ensaios de fase I e II para gliomas de

próstata e seio. Os dados são preliminares mas ele parece ter alguma atividade

biológica (Figg et al., 1997; Fine et al., 1997 apud Drugdex, 2003).
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Houve remissão completa induzida em um único caso de melanoma recorrente

(Kudva et al., 2001 apud Drugdex, 2003).

Respostas benéficas têm sido observadas no mal de Hodgkin reincidente após o

autotransplante (talidomida combinada com vimblastina em baixa dose),

leiomiosarcoma epitelióide, câncer do pulmão com células pequenas (talidomida

combinada com carboplatina/etoposido), e carcinoma hepatocelular não operável

(talidomida combinada com celecoxib e talidomida sozinha) (Matthews & McCoy,

2003).

Caquexia:

A talidomida mostrou-se útil no tratamento de pacientes com AIDS; entretanto,

combinação com ou comparação ao megestrol ou ao hormônio de crescimento

recombinante humano é necessário nos próximos estudos (Drugdex, 2003). Embora

uma dose terapêutica exata não tenha sido determinada, parece que uma dose diária de

100 mg seja bem tolerada e efetiva em pacientes com esta condição (Matthews &

McCoy, 2003). A perda de peso foi cessada com sucesso em um pequeno estudo com

pacientes com câncer esofágico (Khan et al., 2003 apud Drugdex, 2003). A talidomida

pode ser benéfica em alguns pacientes com caquexia por câncer (Buera et al., 1999 apud

Matthews & McCoy, 2003).

Desordens dermatológicas:

A talidomida tem sido investigada em numerosas doenças cutâneas (Drugdex,

2003). Ela tem sido considerada benéfica no tratamento de algumas desordens

dermatológicas: escleroderma (Oliver et al., 2000), actinic prurigo (Lovell et al., 1983

apud Matthews & McCoy, 2003), prurido nodular (Ferrándiz et al., 1997 apud

Matthews & McCoy, 2003), eritema multiforme (Moisson et al., 1992 apud Matthews

& McCoy, 2003), liquem plano erosivo (Dereure et al., 1996 apud Matthews &

McCoy, 2003), liquem planopilaris1 (George et al., 2001 apud Matthews & McCoy,

2003), prurido urêmico (Silva et al., 1994 apud Matthews & McCoy, 2003),

infiltração linfocítica de Jessner (Guillaume et al., 1995 apud Matthews & McCoy,

2003), histocitose das células de Langerhans (Thomas et al., 1993 apud Matthews &

                                                
1 não foi encontrada a tradução.
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McCoy, 2003), penfigóide (Naafs & Faber, 1985 apud Tseng et al., 1996), vasculite

complexa imune (Naafs & Faber, 1985 apud Drugdex, 2003), leishmaniase cutânea e

pioderma gangrenoso (Federman et al., 2000 apud Matthews & McCoy, 2003).

A urticária crônica desapareceu, e a dor óssea e os ataques de febre

melhoraram em 2 pacientes com síndrome de Schnitzler (Worm & Kolde, 2003 apud

Drugdex, 2003).

A talidomida foi ineficaz ou somente marginalmente efetiva para o tratamento

de penfigus vulgaris, penfigus seborreico, esclerodermia generalizada, alopécia

areata, pioderma vegetans e infecção por herpes zoster (Naafs & Faber, 1985;

Grosshans & Illy, 1984 apud Drugdex, 2003).

A talidomida mostrou-se ineficaz no tratamento da necrólise epidérmica tóxica,

sendo relatado um número maior de mortes em pacientes tratados com talidomida

contra placebo. (Wolkenstein et al., 1998 apud Matthews & McCoy, 2003)

Desordens gastrintestinais:

Há relatos de casos de benefício pela talidomida na colite e protite idiopática

em pacientes infectados pelo HIV (Fu et al., 1998 apud Matthews & McCoy, 2003),

infecção com hepatite C (Raufman et al., 2001 apud Matthews & McCoy, 2003),

pseudotumor inflamatório (Aboulafia, 2000 apud Matthews & McCoy, 2003), liquem

plano erosivo oral (Camisa et al., 2000 apud Matthews & McCoy, 2003).

A talidomida reduziu a diarréia em 55% dos pacientes com AIDS e

Enterocytozoon bieneusi (Sharpstone et al., 1997 apud Matthews & McCoy, 2003).

Em um paciente de 60 anos de idade, o sangramento gastrintestinal

anteriormente refratário secundário à angiodisplasia foi controlado no caso de leucemia

mielógena aguda. As exigências de tranfusão reduziram de 8 unidades por semana. para

2 semanas a cada 2 semanas. O efeito se manteve por 13 semanas até a morte pela

leucemia (Shurafa & Kamboj, 2003 apud Drugdex, 2003).

As úlceras esofágicas foram efetivamente curadas em 1 paciente

imunocompetente (Ollivier et al., 1999 apud Drugdex, 2003) e outro

imunocomprometido (Bellomo & Schorr-Lesnick, 1996 apud Drugdex, 2003).
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Desordens hematológicas:

A talidomida está sendo investigada nas síndromes mielodisplásicas por seus

atributos anti-TNF-α, imunomoduladoras e antiangiogênica, embora seu mecanismo de

ação exato nestas síndromes seja desconhecido (Zorat et al., 2001).

Em um estudo, pacientes com leucemia mielóide aguda que responderam

tiveram densidade microvascular significativamente mais baixa na medula óssea

comparada com os que não responderam (Steins et al., 2002).

Em outro estudo, de 22 pacientes avaliados tratados com talidomida por pelo

menos 2 semanas, 1 paciente com leucemia mielógena aguda e 3 pacientes com

desordens mieloproliferativas alcançaram melhora hematológica, 1 paciente com

síndrome mielodisplásica apresentou uma resposta completa e 2 pacientes com

leucemia mielógena crônica permaneceram estáveis (Thomas, 2000 apud Drugdex,

2003).

Doença de Crohn:

Resposta clínica foi relatada no uso de talidomida em um estudo aberto de

pacientes com doença de Crohn refratária dependente de esteróides (Vasiliauskas et al.,

1999 apud Matthews & McCoy, 2003). Em um único relato de caso, a talidomida

reduziu o sangramento e curou as ulcerações (Wettstein & Meagher, 1997 apud

Drugdex, 2003).

Espondilite enrijecedora:

Dois pacientes com espondilite enrijecedora resistente a tratamento

apresentaram melhora nos parâmetros laboratoriais e nos sintomas clínicos. Os autores

do estudo recomendaram a avaliação da talidomida em um ensaio clínico controlado.

(Breban et al., 1999 apud Drugdex, 2003)

Gliomas malignos:

Constituem-se tumores vasculares do cérebro e incluem o glioblastoma

multiforme e o astrocitoma anaplásico. Os estudos revisados por Matthews & McCoy

(2003) mostraram benefício mínimo para talidomida como um agente único no

tratamento de gliomas recorrentes, com respostas parciais observadas em 5 a 6% dos
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pacientes. Os resultados de um estudo com carmustina foram encorajadores, indicando

uma necessidade de investigações adicionais sobre a terapia de combinação com

talidomida para gliomas malignos (Fine et al., 2001 apud Matthews & McCoy, 2003).

Infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV):

A terapia com talidomida aumentou as concentrações das células T e dos

marcadores de função imune em crianças com infecção por HIV (Hanekom et al.,

2001). Existem estudos em curso para avaliar os efeitos da talidomida sobre o TNF em

pacientes infectados pelo HIV recebendo interleucina-2 recombinante (Drugdex, 2003).

Insuficiência cardíaca congestiva (ICC):

Em um pequeno estudo piloto, a talidomida provocou aumento na fração de

ejeção do ventrículo esquerdo e redução nos níveis plasmáticos de TNF-α em pacientes

com ICC estável (Gullestad et al., 2002 apud Drugdex, 2003).

Macroglobinemia de Waldenstrom:

Uma resposta parcial foi induzida em 25% dos pacientes (n=20) tratados em um

pequeno estudo piloto. (Dimopoulos et al., 2001 apud Matthews & McCoy, 2003)

Mielofibrose com metaplasia mielóide:

Em um estudo fase II, a terapia de combinação de baixa dose de talidomida e

prednisona induziu melhora na anemia, nas exigências de transfusão e na

hepatoesplenomegalia em pacientes com mielofibrose com metaplasia mielóide (Mesa

et al., 2003 apud Drugdex, 2003). Nos estudos revisados por Matthews & McCoy

(2003) Trombocitose e leucocitose aumentadas são uma preocupação e levam a um

estudo mais rigoroso. Pacientes não foram capazes de tolerar a talidomida nas doses

estudadas, e doses mais baixas (ex. 50 mg/dia) estão sob investigação (Matthews &

McCoy, 2003).

Paniculite mesentérica:

Os sintomas melhoraram em 4 de 5 pacientes em um pequeno estudo piloto

aberto Nenhuma significância estatística foi obtida para nenhum indicador no estudo,
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porém a forte tendência para a melhora sintomática foi notável e justifica investigações

adicionais. (Ginsburg & Ehrenpreis, 2002 apud Drugdex, 2003)

Sarcoidose:

A sarcoidosis é uma doença multisistema de etiologia desconhecida. É

caracterizada pela formação de granulomas múltiplos não caseosos. Ela envolve mais

comumente os pulmões, nódulos linfáticos, pele e olhos (Matthews & McCoy, 2003).

Em um estudo aberto de escala de doses, a talidomida foi efetiva no tratamento

de lúpus pernio associado à sarcoidose crônica (Baughman et al., 2002 apud Drugdex,

2003).

Granuloma sarcoidal da pele melhorou dramaticamente entre 6 e 14 meses de

tratamento com talidomida em uma paciente de 59 anos de idade (Lee & Koblenzer,

1998 apud Drugdex, 2003). Em outra paciente de 30 anos, apenas após 2 meses de

tratamento de talidomida as lesões nos braços e no rosto melhoraram. A melhora

continuou e as doses de talidomida foram reduzidas devido aos efeitos adversos

(Rousseau et al., 1998 apud Matthews & McCoy, 2003). Duas pacientes com sarcoidose

não responsiva a corticosteróides tópicos e sistêmicos responderam à talidomida

(Carlesimo et al., 1995 apud Matthews & McCoy, 2003).

Sarcoma de Kaposi relacionado à AIDS:

Embora os resultados encontrados nos estudos revisados por Matthews &

McCoy (2003) sejam encorajadores, é conhecido que a terapia com anti-retrovirais

altamente ativos possa ter efeitos benéficos sobre o sarcoma de Kaposi; portanto,

estudos comparativos randomizados são necessários para determinar o efeito da

talidomida sobre esta doença.

Síndrome de Behçet:

A síndrome de Behçet é uma desordem multisistema que se apresenta como

ulcerações orais e genitais recorrentes, artrite, tromboflebite, uveíte e vasculite retínica

freqüentemente levando à cegueira. Embora a etiologia e a patogênse dessa síndrome

permaneçam obscuras, esta é considerada uma doença autoimune já que a vasculite

ocorre na maioria dos pacientes (Drugdex, 2003).
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Em um estudo controlado, a talidomida produziu um número limitado de

respostas completas porém reduziu o número de úlceras orais e genitais (Hamuryudan

et al., 1998 apud Matthews & McCoy, 2003); entretanto em relatos de casos os

sintomas articulares e oculares foram menos responsivos (Drugdex, 2003).

Existem vários relatos publicados que demonstraram a eficácia do tratamento

com talidomida para o controle das manifestações cutâneas, especialmente a

pseudofoliculite, com dose de 100 mg/dia (Palacín et al., 2002).

Em um relato de caso, colite severa associada à síndrome de Behçet respondeu à

talidomida, e a coletomia foi evitada (Larsson, 1990 apud Drugdex, 2003).

Uveíte associada à síndrome também respondeu à talidomida, porém ela foi

ineficaz ou apresentou efeitos benéficos limitados em pacientes com tromboembolismo

venoso, febre ou artrite (Grosshans & Illy, 1984 apud Drugdex, 2003).

Úlceras aftóides orais em pacientes não infectados com HIV:

A talidomida tem sido investigada para o tratamento e prevenção de úlceras

aftóides orais recorrentes em pacientes imunocompetentes. Pelo menos 4 a 8 semanas

de terapia com talidomida 100-150 mg/dia pode ser requerida antes que a úlcera seja

curada. Para profilaxia, doses de talidomida de 100-150 mg a cada 48 a 72 horas têm

sido invetigadas. (Eisen et al., 2001 apud Matthews & McCoy, 2003)

Outras indicações:

Outras condições onde a talidomida mostrou algum benefício em relatos de

casos ou estudos com pequeno número de pacientes incluem tuberculose (Klausner et

al., 1996; Gori, 2000 apud Matthews & McCoy, 2003) e espondilartropatia

soronegativa (Breban et al., 2001 apud Matthews & McCoy, 2003), pustulose

palmoplantar (Hamza, 1990 apud Tseng et al., 1996), doença de Weber-Christian

(Eravelly et al., 1977 apud Tseng et al., 1996), neuralgia pós-herpética (Barnhill et al.,

1982 apud Tseng et al., 1996).

A talidomida foi efetiva no desaparecimento dos sintomas da distrofia do

reflexo simpático, em uma paciente de 43 anos de idade recebendo o medicamento para
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mieloma múltiplo em estágio inicial (Rajkumar et al., 2001 apud Matthews & McCoy,

2003).

A talidomida foi usada com sucesso em uma paciente de 44 anos de idade com

doença de Still resistente a tratamentos com azatioprina, pentoxifilina e vários agentes

imunossupressores (ex. metilprednisolona, ciclofosfamida, colchicina) (Stambe &

Wicks, 1998 apud Matthews & McCoy, 2003)

Em um relato de caso, talidomida e colchicina concomitantes reduziram o

número de ataques febris em um paciente com febre mediterrânea familial resistente à

monoterapia com colchicina (Seyahi et al., 2002 apud Drugdex, 2003).

Em um único paciente com infecção complexa por Mycobacterium avium, a

adição de talidomida à terapia antimicrobiana resultou em melhora clínica e laboratorial.

Os efeitos benéficos da talidomida foram atribuídos à inibição do TNF-α, que pode

estar aumentado nesta doença. (Gori et al., 1998 apud Drugdex, 2003)

Em um relato de caso (um paciente de 39 anos de idade), a talidomida tratou

efetivamente a queilite granulomatosa refratária a terapias convencionais (Thomas et

al., 2003 apud Drugdex, 2003).

A talidomida suprimiu efetivamente a inflamação e a proliferação neovascular

da uveíte bilateral idiopática anterior em uma criança de 3 anos de idade, resistente a

tratamentos com ciclosporina e com terapia de combinação de corticosteróide oral e

tópico. (Parentin et al., 2001 apud Drugdex, 2003)

Contra-Indicações

• Hipersensibilidade à talidomida, que é mais comum em pacientes infectados

com HIV.

• Gravidez.

• Neutropenia: Contagens reduzidas de células brancas do sangue, incluindo

neutropenia, têm sido relatadas em associação ao uso da talidomida. O

tratamento não deve ser iniciado com contagem absoluta de neutrófilos

(CAN) < 750 por mm3.
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• Neuropatia periférica: A talidomida pode causar neuropatia periférica, que

pode ser irreversível. Devido ao fato do dano ao nervo poder ocorrer antes

do paciente ter qualquer sintoma, o medicamento não deve ser usado em

pacientes com neuropatia ou encefalopatia pré-existente. A neuropatia

secundária à talidomida é incomum em pacientes leprosos, possivelmente

devido à utilização de altas doses por apenas 1 a 2 semanas.

•  (Drugdex, 2003; USP-DI, 2003)

Precauções

Pacientes com histórico de convulsões ou fatores de risco para o

desenvolvimento de convulsões devem ser monitorados rigorosamente. Convulsões,

incluindo convulsões grande mal, foram relatadas no uso pós-comercialização. A

maioria dos pacientes tinha desordens que podem tê-los predisposto à atividade de

convulsão. Atualmente não se sabe se a talidomida possui alguma influência

epileptogênica. (USP-DI, 2003)

A terapia não deve ser reiniciada em pacientes que estejam desenvolvendo

lesões cutâneas esfoliativas, purpúreas ou bolhosas, suspeita de síndrome de Stevens-

Johnson ou necrólise epidérmica tóxica enquanto receberem talidomida. (Drugdex,

2003)

Os pacientes devem evitar tarefas de risco, como dirigir um carro ou operar

maquinário complexo ou perigoso. (Drugdex, 2003)

Redução da febre, das lesões cutâneas, da leucocitose, das artralgias e da neurite

é indicativo da resposta terapêutica à talidomida em pacientes com ENL. Em pacientes

com doença enxerto contra hospedeiro crônica, o desaparecimento da

hiperbilirrubinemia, da síndrome sicca, das alterações esclerodermatosas na pele, dos

sintomas gastrintestinais, das úlceras orais e da disfunção pulmonar indica uma resposta

terapêutica à talidomida. (Drugdex, 2003)

Testes das amplitudes do potencial de ação dos nervos sensoriais periféricos

(PANSP) e das latências do potencial somatosensorial desperto (PSD) são
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recomendados por estimulação do nervo sural e as amplitudes do PANSP no nervo

merdiano do pulso. Estes testes devem ser realizados na linha basal e a cada 6 meses

durante a terapia. A variabilidade nas amplitudes do PANSP pode ser limitada tendo-se

o mesmo examinador realizando os testes da linha basal e de acompanhamento,

medindo-se vários PANSP em cada ocasião. Reduções nas amplitudes do PANSP e

aumentos nas latências do PSD são indicadores sensíveis de neuropatia. Os pacientes

devem ser examinados com intervalos mensais para os primeiros 3 meses de terapia

com talidomida verificando-se possíveis sinais iniciais de neuropatia, incluindo

dormência, formigamento, ou dor nas mãos e nos pés. Testes da vibração dos nervos

também são utilizados. São recomendados um mês após o início da terapia e a cada 2

meses durante a mesma. Se os sintomas da neuropatia induzida pela talidomida se

desenvolverem, esta deve ser descontinuada imediatamente. O tratamento deve ser

reiniciado somente se a neuropatia retornar ao estado de linha basal. (Drugdex, 2003;

USP-DI, 2003)

Por não ser exatamente conhecida a presença da talidomida no esperma de

homens que estejam em tratamento, os mesmos devem utilizar preservativos durante a

relação sexual com mulheres em idade fértil, mesmo que tenham sido submetidos a

vasectomia. A utilização dos métodos contraceptivos deve continuar por, no mínimo, 4

semanas após a última dose de talidomida. (USP-DI, 2003)

Nos casos excepcionais de indicação de talidomida para mulheres em idade

fértil, quando se fizer indispensável a utilização do medicamento, e desde que esgotados

todos os outros recursos terapêuticos, recomenda-se os seguintes ítens (Drugdex, 2003;

USP-DI, 2003):

a) A paciente deve abster-se sexualmente ou aderir a dois métodos

contraceptivos concomitantemente. Um deles deve ser de alta eficácia

(pílula anticoncepcional, anticoncepcional injetável ou implantado pela via

intradérmica, dispositivo intra-uterino-DIU) e o outro eficaz (preservativo

masculino, preservativo feminino, diafragma).

b) A prevenção da gravidez deve iniciar-se, pelo menos, 4 semanas antes do

início do tratamento com o medicamento, durante toda a terapia e por mais 4

semanas após a interrupção da administração da talidomida.
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c) O teste de gravidez deve ser realizado 24 horas antes de iniciar a terapia

com talidomida, semanalmente para o primeiro mês, e então mensalmente

durante o tratamento em mulheres com ciclos menstruais regulares ou a

cada 2 semanas naquelas com ciclos irregulares. O teste também deve ser

feito se uma paciente não menstruar ou se algum sangramento menstrual

anormal ocorrer.

Contagens de células brancas do sangue com diferencial devem ser monitoradas

de forma contínua, especialmente em pacientes HIV-positivos. (Drugdex, 2003)

A carga viral deve ser mensurada no limite basal, após o primeiro e terceiro mês

de terapia e a cada 3 meses durante o tratamento em pacientes HIV-positivos. (Drugdex,

2003)

A talidomida não mostrou atividade mutagênica em estudos in vitro utilizando

Salmonella typhimurium e Escherichia coli, células de lnifoma de ratos, células de

mamíferos, células ovarianas de hamsters chineses, linfócitos humanos, neuroblastos de

gafanhoto, células somáticas de Drosophila melanogaster, medula óssea de

camundongos e coelhas. (USP-DI, 2003)

Estudos sobre os efeitos da talidomida na fertilidade em humanos ou em animais

não foram realizados. (USP-DI, 2003)

A talidomida é teratogênica em humanos. Mais de 12.000 de defeitos

congênitos, principalmente focomelias, foram associados ao uso da talidomida durante a

gravidez no final dos anos 50. A janela da embriopatia é pequena (dia 21 ao 56 após a

concepção); entretanto, durante esse período, uma única dose produzindo uma

concentração sorológica de apenas 0,9 ug por mL pode causar defeitos congênitos. A

partir do dia 27 ao 30 da gestação, anomalias dos braços foram mais freqüentemente

observadas; enquanto os defeitos nas pernas e braços ocorreram após exposição nos dias

30 a 33. Além disso, a exposição à talidomida resultou em desordens visuais em 54%

dos pacientes, incluindo problemas na mobilidade ocular, paralisia facial e lacrimação

anormal. Outras anormalidades observadas incluíram hemangioma facial e atresia

esofágica e duodenal. Anomalias no coração (geralmente fatais), rim, ouvidos externos,
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sistema nervoso central e trato genito-urinário também foram relatadas. Mortalidade no

parto ou logo após o mesmo foi relatada em cerca de 40%. Categoria de risco para a

gestação X (FDA). (Drugdex, 2003; USP-DI, 2003)

Os efeitos da talidomida e seus metabólitos em uma criança recém-nascido são

desconhecidos; portanto, mulheres recebendo talidomida não devem amamentar. No

final dos anos 50, o medicamento foi administrado em mães lactantes. Embora as mães

despertassem facilmente para amamentar seus bebês, nenhuma informação foi fornecida

sobre os efeitos da talidomida sobre os bebês lactentes. Devido ao seu potencial para

reações adversas sérias, uma decisão deve ser tomada sobre a descontinuação da

amamentação ou da administração de talidomida, levando-se em conta a importância da

medicação para a mãe. (USP-DI, 2003)

Nenhuma informação sobre os parâmetros farmacocinéticos da talidomida em

pacientes com menos de 18 anos de idade está disponível. Nos estudos realizados com

pacientes entre 2 e 17 anos nenhum problema foi relatado. Devido à sua toxicidade, a

talidomida deve ser utilizada com cuidado, e somente após alternativas menos tóxicas

terem se mostrado ineficazes. (USP-DI, 2003)

Estudos adequados sobre a relação da idade com os efeitos da talidomida não

foram realizados na população geriátrica. Em ensaios clínicos com pacientes acima de

90 anos de idade nenhum problema específico foi documentado. (USP-DI, 2003)

Superdosagem:

A toxicidade da talidomida é tão baixa que uma dose na qual 50% dos animais

seriam mortos (DL50) não pôde ser estabelecida. Pacientes que tentaram suicídio ou

acidentalmente ingeriram superdosagem sobreviveram sem seqüela detectável.

Superdosagens de mais de 14 g de talidomida ingeridas com álcool resultaram somente

em sonolência. Nenhum problema respiratório ou circulatório foi relatado. Pacientes nos

quais a superdosagem intencional seja confirmada ou suspeita devem ser encaminhados

para consulta psiquiátrica. (USP-DI, 2003)
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Reações Adversas:

Efeitos hematológicos:

Leucopenia, incluindo neutropenia (relatada em menos de 5% em pacientes com

mieloma múltiplo e em 16,7% a 25% dos pacientes com HIV); anemia aplásica;

cianose; contagem diminuída de células T CD4; aumento na taxa de sedimentação de

eritrócitos; eosinofilia; granulocitopenia; anemia hipocrômica; leucemia; leucocitose;

anemia macrocítica; anemia megaloblástica; volume corpuscular médio elevado;

contagem de eritrócitos anormal; trombocitopenia; leucemia mielógena crônica;

eritroleucemia; mal de Hodgkin nodular; linfopenia; pancitopenia; linfadenopatia, e

anemia (em pacientes infectados com HIV); púrpura trombocitopênica (raro). (Drugdex,

2003; AHFS, 2002)

Efeitos musculoesqueléticos:

Astenia; dor nas costas; artrite; moleza dos ossos; hipertonia; desordem nas

juntas; cãibras nas pernas; mialgia, miastenia; desordem periosteal; dor nas

extremidades superiores; dor e rigidez do pescoço (em pacientes com ENL). (AHFS,

2002)

Efeitos cardiovasculares:

Hipotensão (e hipotensão ortostática) e bradicardia (possivelmente devido aos

efeitos sedativos centrais da talidomida ou uma ativação da via vasovagal); trombose de

veia profunda e embolismo pulmonar (em pacientes com mieloma múltiplo); edema,

principalmente nas extremidades (relatado em 4,2% dos pacientes com ENL, 3,1% a

8,3% dos pacientes com infecção por HIV); angina pectoris; arritmia; fibrilação atrial;

isquemia cerebral; acidente cerebrovascular; dor no peito; insuficiência cardíaca

congestiva; tromboflebite profunda; parada cardíaca; insuficiência cardíaca;

hipertensão; infarto do miocárdio; pericardite; desordem vascular periférica; síncope;

taquicardia; tromboflebite; trombose; vasodilatação; síndrome de Raynaud; vasculite

alérgica (rara). (Drugdex, 2003; AHFS, 2002)
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Edema associado à talidomida é usualmente suave e responde à descontinuação

temporária da terapia. O uso concomitante com diuréticos tem sido feito em alguns

casos. (Drugdex, 2003)

Efeitos sobre o Sistema Nervoso Central:

Sonolência (freqüente – relatada em 37,5% dos pacientes com ENL; diminui

após várias semanas); cefaléia; tontura; fadiga; neuropatia; sedação; convulsões,

incluindo convulsões grande mal; reações paranóides; alterações no humor; alucinações;

comportamento bizarro; irritabilidade; parestesia; andar anormal; pensamento anormal;

amnésia; ansiedade; ataxia; causalgia; parestesia circumoral; confusão; libido

diminuída; reflexos diminuídos; disestesia; instabilidade na depressão emocional;

euforia; hipalgesia; hiperestesia; hipercinesia; meningite; neuralgia; neurite; desordem

neurológica; neurite periférica; psicose; agitação ou nervosismo, e insônia (em pacientes

infectados com HIV); vertigem e tremor (em pacientes com ENL); sensação de

embriaguez (ressaca); astenia; descoordenação; coma (raro); letargia (raro); enxaqueca

(1 relato); demência e perda de memória (1 relato). (Drugdex, 2003; AHFS, 2002)

Muitos pacientes rapidamente se ajustam à sonolência e são capazes de retomar

suas atividades diárias normais. (USP-DI, 2003)

A neuropatia periférica é caracterizada pela degeneração axônica sem

desmielinização, afetando principalmente as fibras sensoriais nos membros inferiores. A

incidência é de 15% até 50% relatadas em pacientes com AIDS; nos pacientes tratados

com talidomida para situações excetuando-se o ENL, a incidência é de 10% a 50%. Os

sintomas podem melhorar com a descontinuação da terapia, mas podem não desaparecer

completamente. Sintomas associados: dormência dos dedos e pés; cãibras musculares;

parestesias dolorosas; neuropatia senso-motora simétrica; tremor postural leve;

contrações musculares ausentes do tornozelo; unhas quebradiças; vermelhidão das

palmas; sinais de envolvimento do trato piramidal; e síndrome do túnel carpal. Perda

sensorial nas mãos e pés caracterizada pela diminuída atividade ao leve toque e à picada

de alfinete foram descritos. Se o tratamento continuar, as parestesias tornar-se-ão

permanentes e subirão para as pernas. Fatores de risco predisponentes: Alta dose total
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cumulativa, pacientes idosos, além da possível duração total da terapia. (Drugdex, 2003;

USP-DI, 2003; AHFS, 2002)

Dezoito relatos de convulsões foram recebidos durante os primeiros 18 meses de

disponibilidade comercial nos Estados Unidos. Histórico de convulsões ou doença pré-

existente do SNC existia em 61% pacientes; 94% dos pacientes estavam recebendo

talidomida para tratamento de condições oncológicas. (Drugdex, 2003)

Efeitos gastrintestinais:

Constipação (3 a 30%); náusea (3 a 30%); vômitos; xerostomia; diarréia; dor

abdominal; candidíase oral; abdômen aumentado; colite; disfagia; eructação; esofagite;

gastroenterite; desordem gastrintestinal; hemorragia gastrintestinal; desordem na

gengiva; aumento da glândula parótida; periodontite; estomatite; desvio no paladar;

descoloração da língua; desordem dental; estomatite aftóide; úlcera estomacal; anorexia,

e flatulência (em pacientes infectados com HIV); dor de dente (em pacientes com ENL);

lesões liquenóides orais (1 relato). (Drugdex, 2003; AHFS, 2002)

Para tratar a constipação, laxantes suaves tais como magnésia, lactulose ou

psilium são geralmente efetivos, embora reduções de dose sejam necessárias em alguns

pacientes. (Drugdex, 2003)

Efeitos respiratórios:

Faringite; sinusite ou rinite; apnéia; bronquite; tosse; efisema; epistaxe;

desordem pulmonar; pneumonia (incluindo aquela causada por Pneumocystis carinii);

êmbolo pulmonar; infecção respiratória superior; alteração na voz; dispnéia. (AHFS,

2002)

Efeitos genitourinários:

Menorragia e padrão de menstruação alterado; disfunção sexual e perda de

libido; impotência; orquite; proteinúria; piúria; insuficiência renal aguda; enurese;

oligúria; albuminúria, e hematúria (em pacientes infectados com HIV); amenorréia (raro

– menor que 0,1%).(Drugdex, 2003; AHFS, 2002)
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Efeitos hepáticos:

Função hepática aumentada; bilirrubinemia; colangite; icterícia colestásica;

fígado aumentado; obstrução do ducto biliar; insuficiência hepática (4 relatos); hepatite

(1 relato). (Drugdex, 2003; AHFS, 2002)

Efeitos oculares e auditivos:

Ambliopia; conjuntivite; xeroftalmia; desordem ocular; dor ocular; desordem na

lacrimação; retinite; surdez; zumbido; diplopia. (AHFS, 2002)

Reações dermatológicas:

Pele seca, alopecia e prurido (menos de 10% dos pacientes); erupções

eritematosas e papulovesiculares; rash (10 a 14 dias após o início da terapia; menor que

10%; 25% em pacientes com eritema nodoso leproso; 42% em pacientes com condições

relacionadas ao HIV; até 26% em pacientes com mieloma múltiplo refratário); rash

maculopapular; dermatite fúngica ou desordens nas unhas; angioedema; neoplasma

cutâneo benigno; eczema; herpes simples; ictiose; inchaço perifolicular;

fotosensibilidade; psoríase; seborréia; descoloração da pele; desordem cutânea; necrose

cutânea; urticária; eritema nodoso; mixedema; petéquia; púrpura; sudorese, e acne (em

pacientes infectados com HIV); edema facial (em pacientes com ENL); síndrome de

Stevens-Johnson (3 relatos); necrólise epidérmica tóxica (2 relatos); dermatite

esfoliativa (1 relato). (Drugdex, 2003; Martindale, 2003; AHFS, 2002)

Outros efeitos:

Reações febris (freqüente); reações de hipersensibilidade; aumento da carga viral

do vírus da imunodeficiência humana (HIV) (aumento dos níveis plasmáticos de RNA

transcrito de HIV); hipotireoidismo (sintomático e assintomático), em pacientes com

mieloma múltiplo; ganho de peso (relacionado ao apetite aumentado); calafrios; dor;

febre; infecção; hiperlipidemia; avitaminose; concentrações hormonais alteradas;

concentrações de fosfatase alcalina alteradas; desidratação; BUN aumentado; clearance

de cretinina diminuída; concentrações do hormônio antidiurético inapropriada;
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creatinina sorológica aumentada; anormalidades eletrolíticas; hipocalcemia;

hipercolesterolemia, hiperglicemia; hipercalemia; hiperlipidemia; hipoproteinemia;

hiperuricemia; desidrogenase lática aumentada; lipase aumentada; fósforo aumentado;

amiloidose; ascite; celulite; cisto; diabetes; síndrome semelhante ao resfriado; hérnia;

moniliase; baço apalpável; pancreatite; sarcoma; septicemia; infecção viral;

galactorréia; hipomagnesemia; linfedema; ginecomastia (1 relato). (Drugdex, 2003;

AHFS, 2002)

As reações de hipersensibilidade são mais freqüentes em pacientes infectados

com HIV e são caracterizadas por sintomas cutâneos e/ou febris (Drugdex, 2003;

AHFS, 2002). Em alguns deles, a reexposição à talidomida resultou em

hipersensibilidade acelerada, incluindo hipotensão. Portanto, é recomendado que, se a

reexposição for inevitável, o paciente seja hospitalizado quando a droga for

administrada e por pelo menos 24 horas após a reexposição (AHFS, 2002).

Interações Medicamentosas

Estudos in vitro indicam que a talidomida não é significativamente metabolizada

pelo sistema do citocromo P450 humano, tornando as interações com outras medicações

metabolizadas por esta via improváveis. (Matthews & McCoy, 2003)

Ácido zolendrônico: Em pacientes com mieloma múltiplo, o risco de disfunção

renal pode ser aumentado quando o ácido zolendrônico é usado em combinação com

talidomida. (Drugdex, 2003)

Álcool, barbitúricos, clorpromazina, outras medicações que produzem

depressão no SNC, reserpina: Uso concomitante pode aumentar os efeitos depressores

do SNC destas medicações. A dose de talidomida ou do outro depressor do SNC pode

necessitar ser reduzida. (USP-DI, 2003)

Carbamazepina, griseofulvina, inibidores da protease do vírus da

imunodeficiência humana (HIV), rifabutina, rifampicina: O uso destas medicações

com agentes contraceptivos hormonais pode reduzir a efetividade da contracepção.

Mulheres que requerem tratamento com uma ou mais destas medicações devem se
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abster de contato sexual heterosexual ou usar dois outros métodos efetivos ou altamente

efetivos de contracepção. (USP-DI, 2003)

Cloranfenicol, cisplatina, dapsona, didanosina, etambutol, etionamida,

hidralazina, isoniazida, lítio, metronidazol, nitrofurantoína, óxido nitroso, fenitoína,

estavudina, vincristina, zalcitabina, outras medicações associadas à neuropatia

periférica: Outras medicações associadas ao desenvolvimento de neuropatia devem ser

usadas com cuidado durante a terapia com talidomida. O paciente deve ser monitorado

rigorosamente. (USP-DI, 2003)

Darbepoetina alfa: Possível aumento no estado trombogênico em pacientes com

síndrome mielodisplásica. (Drugdex, 2003)

Dexametasona: Possível aumento do risco de desenvolver necrólise epidérmica

tóxica. (Drugdex, 2003)

Farmacocinética

Com base em estudos em adultos voluntários e em pacientes infectados com

HIV, a farmacocinética da talidomida pode ser melhor descrita por um modelo de

compartimento único com absorção e eliminação de primeira ordem. Resultados de

estudos em adultos saudáveis indicam que o acúmulo de talidomida não ocorre, e que os

parâmetros farmacocinéticos são similares após única dose ou múltiplas doses da droga

(AHFS, 2002). Alguns parâmetros comparativos encontrados encontram-se dispostos

nos Quadro 4 e 5.

A biodisponibilidade absoluta da talidomida não foi determinada em humanos;

entretanto, em estudos animais, ela variou de 67% a 93% (Drugdex, 2003). Pacientes

com hanseníase podem ter uma biodisponibilidade aumentada de talidomida comparada

a indivíduos saudáveis. A meia-vida é de aproximadamente 8,7 h (USP-DI, 2003). A

concentração terapêutica da droga é de 5 a 8 µg/mL em pacientes com doença enxerto

contra hospedeiro (Drugdex, 2003; USP-DI, 2003).
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Quadro 4. Tempo para a resposta inicial no tratamento com talidomida. (Drugdex, 2003;
USP-DI, 2003)

Indicação Resposta inicial

Reação hansênica do tipo eritema nodoso ou tipo II 48 horas

Doença enxerto contra hospedeiro 1 a 2 meses

Lúpus eritematoso discóide 2 semanas

Artrite reumatóide 2 a 3 meses

Quadro 5. Tempo necessário para atingir o pico de concentração sérica e a concentração
plasmática máxima e o tempo de meia vida de eliminação, após administração de dose
única. (Drugdex, 2003; USP-DI, 2003)

Condição clínica Dose Pico de
concentração

plasmática
(mg/ml)

Tempo para
concentração de

pico (h) **

Meia-vida de
eliminação (h)

Indivíduos
saudáveis

50mg 0,62 2,9 5,52

200 mg 1,15 a 1,76 3,5 a 4,4 5,53

400 mg 2,82 4,3 7,29

Portadores do
vírus HIV

100 mg 1,17 ±  0,21 3,4 ± 1,8 6,5 ± 3,4

300 mg 3,47 ± 1,14 3,4 ± 1,5 5,7 ± 0,6

Pacientes com
hanseníase

400 mg 3,44 5,7 6,86

** A ingestão de talidomida juntamente com uma refeição com alto teor de gordura aumenta o

tempo para a concentração de pico para 6 horas (em pacientes saudáveis); porém não altera

significativamente os valores da concentração plasmática de pico (<10% de alteração). (USP-

DI, 2003)

É altamente ligado a proteínas plasmáticas: 55% e 66% para os enantiômeros

R(+) e S(-), respectivamente (Drugdex, 2003). Em estudos com animais, altas

concentrações de talidomida foram encontradas no trato gastrintestinal, fígado e rim;

concentrações mais baixas foram encontradas no músculo, cérebro e tecido adiposo. A

talidomida atravessa a placenta. (USP-DI, 2003). Em um estudo farmacocinético em

homens adultos HIV-positivos recebendo talidomida 100 mg/dia, esta foi detectada no
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sêmen (Celgene, 2001). Não se sabe se a talidomida está presente no líquido

ejaculatório de homens saudáveis, mas ela e seus metabólitos foram encontrados no

líquido ejaculatório de coelhos em quantidades apreciáveis, detectadas logo após

ingestão oral da droga (Peuckmann et al., 2000).

A via metabólica exata da talidomida não foi determinada em humanos. O

metabolismo hepático parece ser pequeno; entretanto, a talidomida parece sofrer

hidrólise não enzimática no plasma (Drugdex, 2003). Em animais, a clivagem

hidrolítica não enzimática parece ser a principal via de degradação, produzindo sete

produtos principais da hidrólise e pelo menos cinco menos significativos. O produto

final do metabolismo, o ácido ftálico, é excretado como conjugado de glicina. (USP-DI,

2003). No único estudo farmacocinético bem conduzido, nenhum metabólito da droga

foi observado em amostras de urina ou plasma (Chen et al., 1989 apud Drugdex, 2003).

Estudos adicionais são necessários para determinar em qual extensão a talidomida é

metabolizada em humanos (Drugdex, 2003). Há evidências de que a talidomida não

induz ou inibe seu próprio metabolismo; entretanto, ela pode interferir na indução

enzimática promovida por outros compostos (Peuckmann et al., 2000; USP-DI, 2003).

A temperatura e o pH afetam a extensão da hidrólise em fluidos aquosos e biológicos

(Matthews & McCoy, 2003). Em solução aquosa com pH ≥ 6,0, a talidomida forma

rapidamente 3 produtos principais: ácido 4- ftalimidoglutarâmico, ácido 2-

ftalimidoglutarâmico e α-(O-carboxibenzamido) glutarimida. A co-incubação da droga

com microssomas de fígado de humanos ou coelhos produziu 5 metabólitos principais

da talidomida: 4-OH-talidomida, 3-OH-talidomida, 3´-OH-talidomida, 4´-OH-

talidomida e 5´-OH-talidomida (Peuckmann et al., 2000).

É desconhecido se a talidomida é excretada no leite materno. Menos de 0,7% da

dose é excretada na urina como droga inalterada. O clearance renal é de 1,15 mL/min,

enquanto o clearance corporal total é de 10 L/h. (Drugdex, 2003).

A talidomida parece ser bem tolerada em pacientes com insuficiência hepática e

renal severas. (USP-DI, 2003)
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Prescrição e Cuidados na Administração

A talidomida deve ser ingerida com água, pelo menos 1 hora após as refeições.

A administração do fármaco na hora de dormir minimiza o impacto do seu efeito

sedativo. (USP-DI, 2003)

Doença enxerto contra hospedeiro (DECH):

A dose efetiva de talidomida na DECH crônica foi de 200 mg 4 vezes/dia

inicialmente, seguida de ajustes de dose para alcançar níveis plasmáticos mínimos (2

horas após uma dose) de 5  µg/mL. As doses variaram de 800 a 1600 mg/dia e a duração

da terapia foi de 2 a 700 dias (média de 240 dias). Em pacientes responsivos completos,

a terapia foi mantida por 3 meses adicionais, com reduções subseqüentes de dose (25%

a cada 2 semanas). Responsivos parciais foram tratados por mais 6 meses após a

resposta máxima ser observada. Entretanto, doses menores (100 a 600 mg/dia) foram

efetivas em outros estudos. Ensaios adicionais são necessários para estabelecer doses

ótimas e níveis plasmáticos minimamente efetivos. (Drugdex, 2003)

A experiência em crianças com DECH é limitada. Em 1 série de 14 crianças, a

dose média alcançada foi de 5,5 mg/kg/dia (faixa de 3 a 9,5 mg/kg/dia). Em outros

pacientes, a dose variou de 100 a 500 mg/dia em crianças (4 a 15 anos de idade) com

DECH crônica. Outros investigadores usaram doses de 3 mg/kg quatro vezes ao dia

inicialmente em DECH crônica, com ajustes subseqüentes de dose para alcançar níveis

plasmáticos de pelo menos 5 µg/mL. (Drugdex, 2003)

A Portaria Conjunta nº 25/02 recomenda uma dose média de 10 mg/kg/dia por

um período de até 3 meses. (Brasil, 2002)

Eritema nodoso da lepra (ENL):

Dose inicial é de 100 a 300 mg/dia (Drugdex, 2003). Para pacientes que pesam

menos de 50 kg, a dose inicial deve estar no limite inferior da faixa de dose (USP-DI,

2003). Pacientes com episódios anteriores de ENL ou com ENL cutâneo severo que

requerem doses maiores podem ser iniciados com 400 mg/dia de talidomida. Esta dose

pode ser administrada uma vez ao dia na hora de dormir ou em doses divididas com
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água. Recomenda-se que o tratamento continue até que os sinais e sintomas

desapareçam, correspondendo usualmente a pelo menos 2 semanas. Neste ponto, a

talidomida pode ser reduzida com taxa de 50 mg a cada 2 a 4 semanas. Na prevenção da

recorrência do eritema cutâneo, em usuários com história de tratamento de manutenção

por tempo prolongado, devem ser mantidas nas doses mínimas necessárias para

controlar a reação. A redução gradual da dose de talidomida deve ser realizada a cada 3-

6 meses (Drugdex, 2003).

Em pacientes com neurite moderada a severa associada a uma reação severa do

ENL, corticosteróides podem ser iniciados concomitantemente com talidomida. O uso

de corticosteróide pode ser reduzido e descontinuado quando a neurite tiver melhorado.

(USP-DI, 2003)

A Portaria Conjunta nº 25/02 recomenda dose inicial de 100 a 200 mg/dia, via

oral. A dose diária pode ser administrada em até 2 tomadas. Manter a dose indicada até

regressão das lesões (na maioria dos casos em 2 a 4 semanas). Pode ser utilizada dose

de manutenção de 25 a 50 mg/dia por tempo indeterminado e em ausência de efeitos

adversos. (Brasil, 2002)

Úlcera aftóide:

Recomenda-se doses de 50 a 200 mg uma vez ao dia por quatro semanas. Uma

dose de manutenção de 50 mg quatro vezes ao dia pode ser necessária para alguns

pacientes (USP-DI, 2003). Para o tratamento da úlcera aftóide recorrente em adultos,

incluindo aqueles infectados com HIV, as doses de 100-300 mg/dia têm sido usadas.

Entretanto, doses maiores (400-600 mg/dia) podem ser necessárias em alguns pacientes

(AHFS, 2002). Alguns pacientes (26% de um estudo clínico) recebendo talidomida para

úlcera aftóide recorrente foram capazes de cessar o tratamento com talidomida após

aproximadamente 27 meses de terapia, e outros 43% dos pacientes permaneceram em

remissão com doses baixas contínuas de talidomida. (USP-DI, 2003)

Doses de 50 a 200 mg de talidomida (1,3 a 9 mg/kg) foram administradas em

uma criança de 5 anos com AIDS e úlceras aftóides oral e esofágica severas. As úlceras

desapareceram e o paciente foi tratado por um total de 62 semanas. (Drugdex, 2003)
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Lúpus discóide eritematoso:

Em uma série de casos (n=16), 50 a 100 mg/dia melhoraram as manifestações

cutâneas do lúpus eritematoso. Em outros estudos abertos, 100 a 400 mg/dia de

talidomida foram eficazes. Devido a reincidências freqüentes, terapia de manutenção

com 25 a 50 mg/dia de talidomida foi utilizada em alguns pacientes. (Drugdex, 2003)

Mieloma múltiplo:

Doses variando de 200 mg (iniciais) até 800 mg/dia foram efetivas para provocar

remissão parcial ou completa em pacientes com mieloma múltiplo previamente tratado

ou refratário a tratamentos. As doses são incrementadas com 200 mg a cada duas ou

quatro semanas, para um máximo de 800 mg por dia, conforme tolerado. (Drugdex,

2003; USP-DI, 2003)

O tratamento preconizado descrito na Portaria Conjunta nº 25/02 para o mieloma

múltiplo refratário é de 200 mg/dia acrescentados de 200 mg a cada 2 semanas com

limite de 800 mg/dia ou até o limite de tolerância do paciente em relação aos efeitos

colaterais. (Brasil, 2002)

Síndrome de Behçet:

Dose inicial foi de 400 mg/dia. Dependendo da resposta do paciente e dos

efeitos adversos, a dose é usualmente reduzida para 50 a 200 mg/dia. (Drugdex, 2003)

Síndrome debilitante associada ao vírus da imunodeficiência humana (HIV):

Recomenda-se dose de 100 ou 200 mg uma vez ao dia ou 100 mg duas vezes ao

dia. Dose de até 300 mg/dia pode ser necessária em alguns pacientes. (USP-DI, 2003)

A preparação de soluções ou suspensões extemporâneas de talidomida não é

recomendada. (USP-DI, 2003)
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Formas Farmacêuticas

Disponíveis no Brasil:

Comprimidos – 100 mg. (ANVISA, 2004)

Disponíveis no exterior:

Argentina: Comprimidos – 100 mg. (ANMAT, 2003)

Austrália: Cápsulas – 50 mg. (Pharmion, 2003)

EUA: Cápsulas – 50, 100 e 200 mg. (FDA, 2003)

França: Cápsulas – 50 mg. (AFSSAPS, 2004)

México: Comprimidos – 100 mg. (SSA, 2003)

Aspectos Farmacêuticos

É um derivado do ácido glutâmico; quimicamente relacionado à glutetimida e

clortalidona (USP-DI, 2003). A talidomida (Figura 3) contém um anel de ftalimida e um

anel de glutarimida. O anel de glutarimida possui um único carbono assimétrico (centro

quiral), o carbono 3´; por esta razão, ele possui uma mistura racêmica de formas

dextrorotatória (R) e levorotatória (S) em uma razão de 1:1 (Eriksson et al., 1995 apud

Borges et al., 2003; Matthews & McCoy, 2003). A velocidade da interconversão entre

as duas formas é de 0,12 e 0,17 h (Borges et al., 2003).

A talidomida é um pó cristalino branco a quase branco (Martindale, 2003). Sua

fórmula química é C13H10N2O4 e seu peso molecular corresponde a 258,23 (Matthews

& McCoy, 2003; USP-DI, 2003). É fracamente solúvel em água, álcool desidratado,

acetona, acetato de butila, acetato de etila, ácido acético glacial e álcool metílico;

praticamente insolúvel em clorofórmio, éter e benzeno; muito solúvel em

dimetilformamida, dioxano e piridina. (Martindale, 2003) Os enantiômeros da

talidomida são 5 vezes mais solúveis em água do que a mistura (Matthews & McCoy,

2003).
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Figura 3. Estrutura química talidomida.

As cápsulas orais devem ser conservadas entre 15 e 30°C (USP-DI, 2003). A

talidomida deve ser guardada em recipientes hermeticamente fechados. (Martindale,

2003)

Uma formulação intravenosa de talidomida não está disponível, em parte devido

à baixa solubilidade aquosa e à rápida hidrólise do fármaco. Entretanto, a complexação

da talidomida com a ciclodextrina aumenta a solubilidade aquosa da talidomida de 50

µg/mL para 1,7 mg/mL e aumenta a meia-vida da solução diluída de 2,1 para 4,1 h.

(Drugdex, 2003)

Os excipientes utilizados na formulação incluem manitol oral, celulose

microcristalina, estearato de magnésio, amido, polividona, glicolato amido sódico e

álcool etílico. (FUNED, XXX)

Atualização da bula de medicamento Talidomida

Ao consultar a “ Lista de medicamentos padrão para texto de bula”, elaborada

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) conforme determinado na

Resolução-RDC nº 140/03 (Brasil, 2003a), observou-se que a talidomida não constava

na referida lista. Como o único medicamento à base de talidomida encontrado no Banco

de Dados do site da ANVISA foi a FUNED Talidomida, fabricada pela Fundação

Ezequiel Dias (laboratório oficial), optou-se por atualizar seu memento terapêutico de

acordo com as informações levantadas na revisão bibliográfica da talidomida e com a

pthalimide
ring (bicyclic)

glutarimide
ring
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seguinte legislação sanitária em vigor (Brasil, 1997a; 1999; 2000a; 2002; 2003a;

2003g).

O memento terapêutico da FUNED Talidomida que está em vigor (FUNED,

XXX) e o texto atualizado encontram-se nos Apêndices V e VI, respectivamente.

Comentários e Recomendações

Principais problemas encontrados na bula do medicamento FUNED
Talidomida

Abaixo estão listadas as principais alterações feitas no memento terapêutico (o

item “ Resultados da Eficácia” não foi revisado):

¾ Inserção da via de administração;

¾ A frase “ Uso adulto e em crianças maiores de 12 anos” foi retirada pois não

foi encontrada nenhuma proibição legal ou contra-indicação definida no uso

em menores de 12 anos;

¾ Na seção “ Informações ao Paciente”:

� o texto foi reescrito sob a forma de perguntas, onde se tentou utilizar uma

linguagem mais acessível aos usuários do medicamento.

� no trecho sobre precauções foram incluídas as seguintes informações:

“ Evite realizar tarefas de risco, como dirigir um carro ou operar

maquinário complexo ou perigoso, além do uso de bebidas alcoólicas e

outros medicamentos que causam sonolência.”

“ Não tome este medicamento se você já teve alguma reação alérgica à

talidomida.”

“ Não doe sangue e nem esperma se estiver usando este medicamento.”
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� no trecho sobre interações medicamentosas constava, ao lado do nome de

alguns medicamentos, o nome comercial de referência, para facilitar a

associação pelo paciente, e a advertência sobre a interação medicamento-

alimento foi modificada para:

“ Evite ingerir ingerir este medicamento com alimentos gordurosos, pois

isso pode prejudicar a sua ação.”

� foram inseridas as informações sobre as doses recomendadas, de acordo

com oa indicação terapêutica, incluindo a frase (USP-DI Advice for the

Patient, 2003):

“ A dose de talidomida será diferente para diferentes pacientes. A

informação abaixo inclui apenas as doses médias de talidomida. Se sua

dose for diferente, não a mude a menos que seu médico diga para você

fazê-lo.”

� também foram inseridas recomendações sobre o que fazer no caso de

esquecimento de dose pelo paciente, e sobre os locais contra-indicados

para a guarda do medicamento (USP-DI Advice for the Patient, 2003).

� além da inserção dos seguintes dizeres determinados pela Resolução-

RDC 140/03 (Brasil, 2003a):

“Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser

perigoso para a sua saúde”

“Informe ao médico o aparecimento de reações indesejáveis.”

“Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as

doses e a duração do tratamento.”

“Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico”

“Siga corretamente o modo de usar. Não desaparecendo os sintomas,

procure orientação médica.”

¾ Na seção “ Informações Técnicas”:

� o item “ Mecanismo de Ação” foi complementado, adicionando quais as

possíveis ações farmacológicas da talidomida sobre cada doença para a
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qual ela é indicada. Também foram incluídas outras ações do

medicamento.

� no item “ Farmacocinética”, algumas informações foram acrescentadas,

destacando-se o fato da talidomida ter sido encontrada no sêmen em

pacientes infectados com HIV e em coelhos. Foram retiradas

informações sobre a farmacocinética em pacientes com patologias além

daquelas indicadas.

� no item “ Indicações”, foram feitas alterações nos trechos sobre a

doença enxerto contra hospedeiro e o lúpus eritematoso, baseando-se no

estabelecido pela Portaria Conjunta nº 25/02 (Brasil, 2002). Foi inserida

a indicação para o mieloma múltiplo refratário à quimioterapia.

� no item “ Contra-Indicações”, foram inseridas as contra-indicações

referentes à neutropenia e à neuropatia periférica.

� o item “ Posologia” foi deslocado. Nele foram incluídas algumas

informações com base na revisão da literatura feita anteriormente, para

as manifestações cutâneas severas a graves da reação hansênica do tipo

nodoso (tipo II). Retirou-se a posologia para a infecção com HIV

(associada com quadro característico de perda significativa de peso,

diarréia e debilidade), por se tratar de indicação não aprovada pelo

Ministério da Saúde. Foi inserida a posologia para o tratamento de

úlceras aftóides em pacientes infectados com HIV. A posologia descrita

para o tratamento da doença enxerto contra hospedeiro foi reescrita, de

acordo com a Portaria Conjunta nº 25/02 (Brasil, 2002). Foi inserido o

procedimento que o paciente deve seguir caso ele esqueça alguma dose

(USP-DI Advice for the Patient, 2003).

� O item “ Advertências” foi complementado com outros alertas, além

daqueles sobre os efeitos da talidomida na gravidez e reprodução, na

pediatria e na geriatria. Foram inseridos os seguintes trechos, conforme

estabelecido pela Portaria 354/97 (Brasil, 1997a) e pela Resolução-

RDC 137/03 (Brasil, 2003g):
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“Atenção - PROFISSIONAL DE SAÚDE
TALIDOMIDA

Pode  causar o nascimento de crianças com graves defeitos físicos

FOCOMELIA
Nesta síndrome a criança pode nascer com braços e pernas mal formados ou ausentes,

alterações cardíaca visuais, auditivas e do aparelho digestivo.

SEU PAPEL É FUNDAMENTAL PARA QUE ISTO NÃO ACONTEÇA

TALIDOMIDA  É PROIBIDA PARA MULHERES EM IDADE FÉRTIL

Portaria n.º 354/97 MS/SVS - Ministério da Saúde

A dispensação da Talidomida é regulamentada pela Portaria n.º 344/98, portanto só
pode ser dispensada mediante apresentação de receita médica que deve ficar retida.

Facilite o uso correto deste produto preenchendo devidamente o quadro impresso na
caixa com indicações constantes na receita médica.

Talidomida é um medicamento importante no tratamento das reações hansênicas e
outras doenças. É segura quando usada em mulheres fora da idade de ter filhos. Não
atinge o feto quando tomada pelo homem.

Oriente o paciente que:

Este medicamento é de uso exclusivo, portanto não deve ser passado para nenhuma
outra pessoa.

Pode causar o nascimento de crianças com graves defeitos físicos

Não deve ser tomado por mulheres em idade fértil

Não provoca aborto. Não evita filhos.”

“Medicamentos imunossupressores podem ativar focos primários de tuberculose. Os
médicos que acompanham pacientes sob imunossupressão devem estar alertas quanto à
possibilidade de surgimento de doença ativa, tomando, assim, todos os cuidados para o

diagnóstico precoce e tratamento.

(Resolução-RDC nº 137/03)”

� no item “ Interações Medicamentosas”, foram incluídas as interações

com o ácido zolendrônico, a dexametasona e a darbepoetina.

� no item “Reações Adversas”, não foi observada a ausência de nenhuma

reação importante. O trexto foi reescrito, classificando-se as reações
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conforme sua incidência (mais de 10%, entre 1 e 10%, menos de 10% e

aquelas sem incidência determinada).

¾ Quanto aos dizeres legais, foi observada a ausência do telefone do Serviço

de Atendimento ao Cliente, conforme determinado pela Resolução-RDC nº

140/03, somente constando o número da Caixa Postal.

O texto original continha informações de suma importância que não eram

exigidas em nenhuma regulamentação, como a recomendação de que, em caso de

suspeita de exposição do feto à talidomida, a mesma deveria ser notificada à Unidade de

Farmacovigilância da ANVISA: Isso demonstra a preocupação em prevenir possíveis

acidentes que possam ocorrer com o medicamento.

Propostas de acordo com as legislações internacionais e na revisão
bibliográfica da talidomida

• Os programas STEPS (Estados Unidos) e PRMP (Austrália) desenvolvidos

pelas empresas Celgene e Pharmion respectivamente são bons exemplos de

responsabilidade para com a sociedade. São programas com educação

contínua que envolve usuários e prescritores da talidomida juntamente com

os órgãos reguladores e governamentais. No Brasil não existe nenhum órgão

que centraliza as informações sobre os pacientes e médicos cadastrados. As

unidades dispensadoras também deveriam ser cadastradase deveria ser

assegurada a presença do profissional farmacêutico no ato da dispensação,

para informar o paciente e acompanhar o seu tratamento quanto ao

aparecimento de reações adversas e outrs complicações. A fiscalização

quanto ao cumprimento da legislação sanitária apresenta-se falha no Brasil,

o que também favorece o mau uso do medicamento.

• Verificou-se, neste trabalho, que os potenciais usos da talidomida (os já

conhecidos e os novos) são enormes, porém eles vêm companhados de uma

infinidade de efeitos adversos, alguns até fatais. No entanto, percebe-se a

falta de incentivo na pesquisa de medicamentos menos tóxicos quando se
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trata de doenças negligenciadas. Alguns poucos estudos foram encontrados

testando a efetividade de análogos da talidomida (Borges et al., 2003),

menos tóxicos do que a molécula mãe, que vêm se mostrando eficazes em

algumas patologias tratadas com talidomida.

• Com a finalidade de uniformizar os procedimentos adotados e minimizar os

riscos causados pela talidomida, deveriam ser criados protocolos clínicos

para o uso da talidomida nas demais patologias aprovadas (eritema nodoso

da lepra e úlceras aftóides em pacientes infectados com HIV), nos moldes

daqueles já existentes (Brasil, 2002).

• A existência de dois tipos de bula, uma voltada para o usuário (paciente)

utilizando uma linguagem simples e texto de fácil compreensão (em forma

de perguntas e resposta) e outra direcionada aos profissionais de saúde, de

caráter mais técnico já é praticada e bem utilizada em outros países. No

Brasil a Resolução RDC nº 140/2003 irá cumprir esta deficiência em prol do

uso racional de medicamentos.

• A validação da informação nos rótulos e nas bulas é um importante

instrumento para que o usuário visualize, compreenda e assimile seus

conteúdos, para isso encontramos no Guideline on the readability of the

label and package leaflet of medicinal produts for human (EMEA,1998) um

exemplo de um método a ser utilizado pelos produtores para testar se o

rótulo e a bula estão legíveis e de fácil compreensão, antes da aprovação

para comercialização. Este método propõe a elaboração de uma réplica

tridimensional, desenhada em papel, da bula e da embalagem. Esta réplica é

também enviada às autoridades competentes antes da comercialização e da

elaboração final do produto.
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E-mails recebidos

Austrália: René Robertson ÆÆ tga-information-officer@health.gov.au

From: <TGA-INFORMATION-OFFICER@health.gov.au>
To: Milena O. Bittencourt <milenabi@nitnet.com.br>
Sent: Friday, November 07, 2003 1:39 AM
Subject: Re: Questions about thalidomide and label

Dear Milena Oliveira,

Thalidomide is a prescription medicine which has recently been approved for
marketing in Australia for the treatment of multiple myeloma (after failure
of other treatments) and for the treatment of a form of leprosy (erythema
nodosum leprosum). Supply is strictly controlled by the sponsor company
(Pharmion) to prevent exposure of pregnant women to the drug. The company
requires that all patients, doctors and pharmacists enrol in a program
called the "Pharmion Risk Management Program". This program is the same as
that implemented in the USA where it is known as the "STEPS" program.
Details of the program are available from the sponsor.

There may also be restrictions on the sale of thalidomide.   These
restrictions and provisions are governed by the State or Territory and
Commonwealth laws in Australia.   The Australian Standard for the Uniform
Scheduling of Drugs and Poisons also places a prescribing condition upon
thalidomide:

     "Poisons available only from or on the prescription or order of a
     specialist physician or a dermatologist and for which the prescriber
     must, where the patient is a woman of child-bearing age,:

(1)   ensure that the possibility of pregnancy has been excluded prior to
commencement of treatment; and
(2)   if the drug is -
(a)   acitretin or etretinate, advise the patient to avoid becoming
pregnant during or for a period of 24 months after completion of treatment;
or
(b)   bexarotene, isotretinoin or thalidomide, advise the patient to avoid
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becoming pregnant during or for a period of 1 month after completion of
treatment."

I am unable to include a copy of the Prescribing Information for
thalidomide.  You may wish to contact the Australian sponsor for this
information by writing to:
Pharmion Pty Ltd
Floor 1/476 St Kilda Road
Melbourne  VIC  3000  Australia

Kind Regards
Rene Robertson

França: sophie.choulika@afssaps.sante.fr

From: "Sophie CHOULIKA" <Sophie.CHOULIKA@afssaps.sante.fr>
To: <memilia@funed.mg.gov.br>
Cc: "Carmen KREFT-JAIS"
<Ckreft.PosteMess.AgenceDuMedicament@afssaps.sante.fr>
Sent: Tue, 25 Nov 2003 14:45:26 +0100
Subject: Question about thalidomide

Dear Dr Costa Meira,

I try to send you this message again.
I made two unsuccessful attempts last week and I received messages
informing me that e-mails were not delivered.
So please could you confirm that you have received this e-mail, thank
you.

Thalidomide is currently not marketed in France but can be used under
compassionate use for the treatment of erythema nodosum, severe
aphtosis, cutaneous lupus, Jessner's diease, GVH disease and refractory
multiple myeloma. Thalidomide can also be used for the treatment of
other diseases in nominated patients on a case-by-case basis. Particular
conditions of prescription and delivery have been established and
treated patients are closely monitored for the risk of neuropathy and
teratogenicity.

Dossiers of approval have been submitted by two different companies
(Pharmion and Laphal)  in France and  in the European Union under a
European centralised procedure for the treatment of type II leprous
reaction and refractory multiple myeloma. Laphal has withdrawed their
dossiers. The procedure from Pharmion is still ongoing.

Because of its high teratogenicity, the prescription and delivery of
thalidomide is restricted to hospitals. Patients, male and female, have
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to fill in and sign a consent form stipulating that they are informed of
the potential adverse events associated with the use of thalidomide and
stipulating their agreement to use effective contraception and undergo
monthly pregnancy tests during treatment.
A Female patient of childbearing age (except menopausal women and women
with documented sterility)  can start a therapy with thalidomide
-if she uses an effective method of contraception since at least 1
month
-after having performed a blood pregnancy test with negative result
since  less than 3 days
Treatment must be started in the 7 days following the performance of
the pregnancy test
Male patients must not have unprotected sexual intercourse with women
of childbearing age  during treatment and the 8 days after thalidomide
discontinuation
Female and male patients are committed to have a monthly follow-up
visit. Thalidomide can be delivered by the pharmacist for 1 month only.
Female patient have to perform monthly pregnancy test .
Because of it neurological adverse events, the patients must undergo
monthly clinical follow-up in order to detect early sign of peripheral
neuropathy and undergo EMG before starting therapy, at the 6th month and
then every year.

I hope that these information will be helpful
Do not hesitate to contact us if you need additional information
Best regards

Sophie Choulika MD
Medical Assessor at the Pharmacovigilance Unit
AFSSAPS
143, boulevard Anatole France
93 285 Saint-Denis cedex
e-mail : sophie.choulika@afssaps.sante.fr

Portugal: Laura Leite ÆÆ centro.informacao@infarmed.pt & Célia Ramalhete ÆÆ
centro.informacao@infarmed.pt

From: Centro informacao <Centro.informacao@infarmed.pt>
To: <milenabi@nitnet.com.br>
Sent: Wednesday, November 12, 2003 9:52 AM
Subject: Resposta a pedido de informação

Ex.mo(a). Sr(a).
Dr(a). Milena Oliveira

Acusamos e agradecemos o e-mail enviado ao CIMI a 2003-10-27.
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Em resposta à solicitação, informa-se que não existem medicamentos com
Autorização de Introdução no Mercado (AIM) em Portugal contendo a substância
activa Talidomida.

A utilização de medicamentos sem AIM em Portugal é permitida através de
Autorização de  Utilização Especial de Medicamentos (AUE), de carácter
excepcional e que carece de autorização prévia a conceder pelo Instituto
Nacional da Farmácia e do Medicamento (INFARMED), ao abrigo da alínea a) do
artigo 60.º do Decreto-Lei n.º 72/91, de 8 de Fevereiro, na sua redacção
actual (disponível em
http://www.infarmed.pt/pt/legislacao/leg_farm_comp/ficheiros/decreto_lei_%20
72-91.pdf), observados os requisitos e condições definidos no Despacho n.º
9114/2002, publicado em Diário da República (2ª série) a 3 de Maio de 2002
(disponível em
http://www.infarmed.pt/pt/legislacao/leg_farm_comp/ficheiros/despacho_9114-2
002.pdf).

No caso concreto da Talidomida, dado que se encontra abrangida pela alínea
b) do n.º 8 do Despacho n.º 9114/2002 - "Destinarem-se a resolver problemas
clínicos comprovadamente sem terapêutica alternativa", para efeitos de
concessão de AUE aplica-se o disposto na Subsecção II da Secção II do
Despacho supramencionado.

Esperamos ter respondido às questões apresentadas e ficamos ao dispor para
quaisquer esclarecimentos adicionais.

Com os melhores cumprimentos,

Laura Leite (farmacêutica)
Centro de Informação - cimi@infarmed.pt
INFARMED - Parque de Saúde de Lisboa
Av. Brasil, 53 -  1749-004 LISBOA
Tel. 21 798 7373 / Fax. 21 798 7316

From: "Centro informacao" <Centro.informacao@infarmed.pt>
To: <memilia@funed.mg.gov.br>
Sent: Tue, 23 Dec 2003 15:59:34 +0100
Subject: Re: Dúvidas sobre a AUE

Ex.mo(a). Sr(a).
Maria Emília Costa Meira

Acusamos e agradecemos o e-mail enviado ao CIMI a 2003-12-15.

Em resposta à V. solicitação, somos a informar que a Autorização de
Utilização Especial (A.U.E.) só pode ser concedida a instituições de saúde
com autorização de aquisição directa auferida pelo INFARMED. Assim sendo,
estes medicamentos não podem ser "comercializados", ou seja, dispensados ou
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vendidos em ambulatório.

Para os medicamentos com benefício bem reconhecido, como é o caso da
Talidomida, a instrução do pedido de AUE para além dos elementos
obrigatórios, deverá conter uma justificação clínica onde é especificada a
indicação terapêutica reclamada para o medicamento. Atendendo ao descrito,
conclui-se que a Talidomida poderá ser utilizada para várias situações
clínicas.

Esperamos ter respondido às questões apresentadas e ficamos ao dispor para
quaisquer esclarecimentos adicionais.

Com os melhores cumprimentos,

Célia Ramalhete (farmacêutica)
Centro de Informação ? cimi@infarmed.pt
INFARMED ? Parque de Saúde de Lisboa
Av. Brasil, 53 ?  1749?004 LISBOA
Tel. 21 798 7373 / Fax. 21 798 7316

Reino Unido: Laura Howlett ÆÆ info@mhra.gsi.gov.uk

---------- Forwarded Message -----------
From: "info" <info@mhra.gsi.gov.uk>
To: "Maria Emila Costa Meira" <memilia@funed.mg.gov.br>
Sent: Tue, 16 Dec 2003 10:57:50 -0000
Subject: RE: Questions about thalidomide and label

Dear Maria,

Thank you for your email. Thalidomide is not currently authorised for sale in
the UK, it can only be used on a named patient basis or in clinical trials.

Please contact us should you have any further queries.

Kind regards,

Laura Howlett
Central Enquiry Point
Information Centre
Medicines and Healthcare products Regulatory Agency
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Apêndices

APÊNDICE I: Informações encontradas nas consultas realizadas às
páginas eletrônicas segundo os países quanto a normas de
comercialização e de rotulagem e bula.

INFORMAÇÕES ENCONTRADASPAÍSES
CONSULTADOS Comercialização da Talidomida

Alemanha
(www.bfarm.de)

--- Alemanha
(www.bfarm.de)

Argentina
(www.anmat.gov.ar)

Banco de dados da ANMAT -
Talidomida 100 mg comprimido
Asofarma S. A, Grunenthal
Argentina S. A., Craveri S.A.I.C. ,
Dr. Lazar Y CIA e Alet Laboratórios
S.A.I.C.I..

Argentina
(www.anmat.gov.ar)

Austrália
(www.health.gov.au)

Na página do fabricante ( www.
pharmion.com.au ) , foi encontrada a
bula do medicamento
THALIDOMIDE PHARMION 50
mg cápsula.

Austrália
(www.health.gov.au)

Brasil
(www.anvisa.gov.br)

Banco de dados da ANVISA foi
encontrado apenas o registro do
produto FUNED Talidomida 100 mg
comprimido

Brasil
(www.anvisa.gov.br)

Bélgica
(www.afigp.fgov.be)

--- Bélgica
(www.afigp.fgov.be)

Canadá (www.hc-
sc.gc.ca)

--- Canadá (www.hc-
sc.gc.ca)

Chile (www.ispch.cl) --- Chile (www.ispch.cl)

Dinamarca
(www.dkma.dk)

--- Dinamarca
(www.dkma.dk)

Espanha
(www.msc.es/agemed)

--- Espanha
(www.msc.es/agemed)
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INFORMAÇÕES ENCONTRADAS

Estados Unidos
(www.fda.gov)

Bula do medicamento THALOMID
50 mg,100 mg e 200 mg cápsula.
Informação no site dirigida aos
pacientes. Na página do fabricante
CELGENE ( www. celgene.com ) ,
foi encontrada informações sobre o
Programa STEPS.

Estados Unidos
(www.fda.gov)

França
(www.agmed.sante.gou
v.fr)

Bula dirigida aos pacientes do
medicamento THALIDOMIDE
LAPHAL 50 mg cápsula.
Autorização temporária para
utilização em estudos de coorte para
tratamento de mieloma refratário, de
lepra, etc.

França
(www.agmed.sante.gouv.
fr)

Índia
(www.mohfw.nic.in)

--- Índia
(www.mohfw.nic.in)

México
(www.ssa.gob.mx)

Talidomida faz parte do quadro
básico e catálogo de medicamentos -
indicações: edema nodoso da lepra
ou reação leprosa tipo 2; AIDS.

Comprimidos de 100 mg.

México
(www.ssa.gob.mx)

Nova Zelândia
(www.medsafe.govt.nz
)

--- Nova Zelândia
(www.medsafe.govt.nz)

Portugal
(www.infarmed.pt)

--- Portugal
(www.infarmed.pt)

Reino Unido
(www.mhra.gov.uk)

--- Reino Unido
(www.mhra.gov.uk)

Suécia (www.mpa.se) --- Suécia (www.mpa.se)
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APÊNDICE II: Contatos realizados por correio eletrônico e respostas
obtidas.

ENVIADOS RESPONDIDOS

Alemanha (poststelle@bfarm.de) ---

Argentina (responde@anmat.gov.ar) ---

Austrália (tga-information-
officer@health.gov.au)

Talidomida é comercializada para duas
indicações: mieloma múltiplo e eritema
nodoso da lepra. Existe programa para
prescrição (PRMP). Agência informou
os requisitos para prescrição da
talidomida.

Bélgica   ( webmaster@afigp.fgov.be ) ---

Canadá (sipdmail@hc-ec.gc.ca) ---

Dinamarca (dkma@dkma.dk) ---

Espanha ( sgaem@agemed.es ) ---

Estados Unidos ( druginfo@cder.fda.gov ) Talidomida é aprovada para lesões
debilitantes e desfigurantes associadas
ao edema nodoso da lepra.

França (sophie.choulika@afssaps.sante.fr) A talidomida não é atualmente
comercializada, porém pode ser utilizada
sob doação para o tratamento do edema
nodoso, aftas severas, etc. A aprovação
foi solicitada pelas empresas Pharmion e
Laphal., porém a Laphal retirou seus
dossiês. A prescrição e dispensação é
restrita a hospitais. A Agência enviou
informações sobre o termo de
consentimento e como deve ser o
acompanhamento dos mesmos.

Índia (resp-health@hub.nic.in ) ---

México ( ssa@salud.gob.mx ) ---

Nova Zelândia (becci slyfied@moh.govt.nz
)

---

Portugal ( centro.informacao@infarmed.pt ) Não existem medicamentos à base de
talidomida com Autorização de
Introdução de Mercado (AIM). Pode ser
comercializada com Autorização de
Utilização Especial (AUE).
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ENVIADOS RESPONDIDOS

Reino Unido ( info@mhra.gsi.gov.uk ) A Talidomida não é autorizada para
venda no Reino Unido, e só pode ser
usada de forma programada, de acordo
com a necessidade específica dos
pacientes e em estudos clínicos.

Suécia ( registrator@mpa.se ) ---
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APÊNDICE III: Texto padrão enviado por  e-mail para consulta aos países.

I am doing a research about thalidomide and labelling in foreign countries
for my Drug Surveillance course here in Brazil. I would like to know about
thalidomide marketing in XXX. What are the rules about prescribing,
use and trading of this drug? How is the label of one medicine to get authorization for
sales?
I am looking forward for hearing from you.
Sincerely,
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APÊNDICE IV: Normatização federal referente à bula.

Lei

Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976

Decretos

Decretos: 57.477, de 20 de dezembro de 1965

Decreto federal nº 79.094/77, de 5 de janeiro de 1977, art. 116

Decreto nº 78992, de 21 de dezembro de 1976

Decreto nº 3.181, de 23 de setembro de 1999

Portarias

Portaria: nº 35, 9 de setembro de 1974

Portaria nº 5, de 26 de janeiro de 1983

Portaria n.º 108, de 25 de julho de 1991

Portaria n.º 110, de 10 de março de 1997

Portaria n.º 344, de 12 de maio de 1998

Portaria n.º 802, de 08 de outubro de 1998

Resoluções

Resolução-RDC nº 17, de 24 de fevereiro de 2000

Resolução-RDC nº 92, de 23 de outubro de 2000

Resolução-RDC nº 132, de 29 de maio de 2003

Resolução-RDC nº 133, de 29 de maio de 2003

Resolução-RDC nº 134, de 29 de maio de 2003

Resolução-RDC nº 135, de 29 de maio de 2003
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Resolução-RDC nº 136, de 29 de maio de 2003

Resolução-RDC nº 137, de 29 de maio de 2003

Resolução-RDC nº 138, de 29 de maio de 2003

Resolução-RDC nº 140, de 29 de maio de 2003
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APÊNDICE V: Bula do medicamento FUNED Talidomida atualizada.

(As alterações estão em cor mais escura.)

FUNED Talidomida
Talidomida

FORMA FARMACÊUTICA, VIA DE ADMINISTRAÇÃO E APRESENTAÇÃO
Talidomida comprimido 100 mg (via oral) - caixa com 30 comprimidos

COMPOSIÇÃO
Cada comprimido de 100 mg contém:
Talidomida .................................................................................................................. 100
mg
Excipientes .............................................................................................. q.s.p. 1
comprimido
(Manitol oral, celulose microcristalina, estearato de magnésio, amido, polividona,
glicolato amido sódico, álcool etílico)

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

• Como este medicamento funciona? A talidomida apresentou ação antiinflamatória
e reguladora do sistema imunológico.Porém, ela não mostrou nenhuma ação contra
bactérias ou fungos. Ainda não se conhece os detalhes de como o medicamento age
no organismo, mas ela mostrou ser eficaz contra algumas doenças, como o eritema
nodoso da lepra (ENL), que é uma doença dolorosa da pele associada à hanseníase.

• Por que este medicamento foi indicado? A talidomida é usada para tratar e
prevenir o eritema nodoso da lepra (ENL). É utilizada no tratamento de aftas orais
em pacientes com AIDS que não respondem a outros medicamentos; no tratamento
do lúpus eritematoso (doença que também afeta a pele); no tratamento da doença
enxerto contra hospedeiro, uma complicação que pode ocorrer após um transplante
de medula ósse ou de células tronco; e no tratamento do mieloma múltiplo (tipo de
câncer) que não respondeu à quimioterapia. Se você ainda não souber porque está
tomando este medicamento, pergunte ao seu médico antes de iniciar o tratamento.
Os resultados benéficos da talidomida podem demorar um pouco para aparecer. O
tempo para o início da ação irá variar conforme a indicação. No eritema nodoso da
lepra espera-se o início do efeito em 48 horas após a administração do medicamento.
No lúpus eritematoso, o início da ação ocorre em 2 semanas e o efeito máximo de
regressão das lesões e da inflamação de 1 a 2 meses. Na doença enxerto contra
hospedeiro, o tempo necessário para o início da ação da talidomida é de 1 a 2 meses.

• Quando não devo usar este medicamento?
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Evite realizar tarefas de risco, como dirigir um carro ou operar maquinário complexo
ou perigoso, além do uso de bebidas alcoólicas e outros medicamentos que causam
sonolência.
Não tome este medicamento se você já teve alguma reação alérgica à talidomida.
Não doe sangue e nem esperma se estiver usando este medicamento.

Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso
para a sua saúde

É proibido o uso de talidomida por mulheres em idade fértil, compreendida da
menarca à menopausa (Portaria nº 354/97 SNVS/MS). A talidomida pode causar
problemas congênitos sérios e fatais nos fetos.

Mulheres em idade para engravidar:
Se as outras alternativas de tratamento não tiverem funcionado e você tiver que
tomar este medicamento, não o faça se estiver grávida ou amamentando, ou se você
puder engravidar durante o tratamento. Mesmo uma única dose (1 comprimido)
ingerido por uma mulher grávida pode causar defeitos congênitos graves ao bebê.
Você deve fazer um teste de gravidez nas 24 horas antes de começar o tratamento
com talidomida, uma vez por semana durante o primeiro mês do tratamento, e a cada
2 a 4 semanas depois disso. Além disso, você não deve ter contato sexual
heterossexual a menos que você use dois métodos de controle de natalidade efetivos
ao mesmo tempo por pelo menos 1 mês antes de iniciar o tratamento com talidomida,
durante o tratamento, e por pelo menos 1 mês após você parar de ingerir a
talidomida.

Homens sob tratamento com talidomida:
Recomenda-se que homens que estejam sob tratamento com talidomida usem
preservativos quando tiverem contato sexual com mulheres que possam ficar
grávidas, mesmo se eles tiverem sofrido vasectomia. O uso do preservativo deve ser
feito mesmo nas 4 semanas após você parar de tomar o medicamento.

Não há contra-indicação relativa a faixas etárias

Outros medicamentos
Se você estiver tomando talidomida, comunique ao seu médico se você estiver em
uso de qualquer um desses medicamentos:
Álcool, barbitúricos, depressores do Sistema Nervoso Central (medicamentos que
provoca sonolência), clorpromazina (ex. Amplictil), reserpina, antidepressivos
tricíclicos (medicamentos para depressão) – O uso destes medicamentos com
talidomida pode torná-lo mais sonolento.
Cloranfenicol, cisplatina, dapsona, didanosina, medicamentos para tuberculose
(etambutol, etionamida, isoniazida), hidralazina, lítio, metronidazol (ex. Flagyl),
nitrofurantoína, óxido nitroso, fenitoína (ex. Hidantal), estavudina (medicamento
para infecção por HIV), vincristina ou zalcitabina – O uso destes medicamentos com
talidomida pode aumentar o risco de neuropatia periférica (formigamento, ardência,
dormência, ou dor nas suas mãos ou pés) ou pode piorá-la.
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Carbamazepina (ex. Tegretol), griseofulvina, medicamentos para infecção por HIV
(indinavir [ex. Crixivan], nelfinavir, ritonavir, saquinavir), rifabutina ou rifampicina
– O uso destes medicamentos com certos anticoncepcionais pode impedir que estes
anticoncepcionais funcionem adequadamente, podendo gerar crianças com defeitos
congênitos graves.

Informe ao seu médico se você está fazendo uso de algum outro medicamento

Informe ao médico o aparecimento de reações indesejáveis.

Outros problemas médicos:
A presença de outros problemas médicos pode afetar o uso da talidomida. Conte ao
seu médico se você tiver qualquer outro problema médico, especialmente:
Contagens de células brancas do sangue diminuídas;
Epilepsia ou risco de convulsões; ou
Neuropatia periférica – A talidomida pode tornar estas condições piores.

Alimento: Evite ingerir ingerir este medicamento com alimentos gordurosos, pois
isso pode prejudicar a sua ação.

• Como devo usar este medicamento? Recomenda-se que o medicamento seja
administrado antes de deitar para minimizar o efeito sedativo e com intervalo de, ao
menos, 1 hora após a última refeição do dia. O comprimido deve ser ingerido com,
no mínimo, um copo cheio de água.
A dose de talidomida será diferente para diferentes pacientes. A informação abaixo
inclui apenas as doses médias de talidomida. Se sua dose for diferente, não a mude a
menos que seu médico diga para você fazê-lo.

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a
duração do tratamento.

Eritema nodoso da lepra (ENL): Iniciar com 100 a 200 mg/dia, em até 2 tomadas, e
manter a dose indicada até que as lesões melhorem; depois disso, pode-se usar dose
de manutenção de 25 a 50 mg/dia. .
Manifestações cutâneas severas a graves do ENL: Iniciar com 400 mg/dia, em dose
única diária ou em doses divididas. Recomenda-se que a mesma dose seja mantida
até as manifestações desapareçam, quando o seu médico poderá reduzi-la em 50 mg
a cada 2 a 4 semanas
Supressão da reação hansênica do tipo nodoso ou tipo II recidivante: Devem ser
utilizadas as doses mínimas necessárias para controlar a reação. A redução gradual
da dose de talidomida deve ser realizada a cada 3-6 meses
Úlceras aftóides: Doses de 50 a 200 mg durante 4 semanas. Para alguns pacientes
pode ser necessária a manutenção de dose de 50 mg 4 vezes ao dia.
Doença do enxerto contra hospedeiro: Dose média de 10 mg/kg (do corpo)/dia por
um período inicial de até 3 meses.
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Se você esquecer uma dose deste medicamento tome-o o mais rápido possível.
Entretanto, se estiver quase na hora da sua próxima dose, pule a dose esquecida e
volte ao seu esquema de dose regular. Não dobre as doses.

Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico

Siga corretamente o modo de usar. Não desaparecendo os sintomas, procure
orientação médica.

Não use o medicamento com o prazo de validade vencido. Antes de usar observe
o aspecto do medicamento

• Quais os males que este medicamento pode causar? Juntamente com os efeitos
necessários, um medicamento pode causar outros efeitos indesejáveis. Embora nem
todos esses efeitos colaterais possam ocorrer, se eles ocorrerem, comunique ao seu
médico:
Mais comuns: fraqueza muscular, formigamento, ardência, dormência, nos braços,
nos pés ou nas pernas.
Raros: sangue na urina, urinação diminuída, febre (sozinha ou com calafrios), ritmo
cardíaco irregular, pressão sangüínea baixa, rash cutâneo (lesões vermelhas na pele)
Incidência não determinada: bolhas na pele, convulsões, coceira na pele, câibra
muscular nos braços e pernas, escamação da pele, olhos irritados e vermelhos,
úlceras ou pontos brancos na boca ou nos lábios com centro vermelho; perda
repentina de consciência.
Outros efeitos podem ocorrer, porém não necessitariam de atenção médica; eles
podem desaparecer durante o tratamento à medida que o seu organismo se ajusta ao
medicamento:
Mais comuns: constipação (prisão de ventre), diarréia, tontura, sonolência, náusea,
dor estomacal.
Menos comuns: xerostomia, pele seca, cefaléia, apetite aumentado, alterações no
humor, inchaço nas pernas.
Outros efeitos não listados aqui também podem ocorrer. Se você notar qualquer outro
efeito, comuunique ao seu médico.

• O que fazer se alguém usar uma grande quantidade deste medicamento de uma
só vez? Pacientes que tiveram superdosagem acidental ou intencional sobreviveram
sem seqüelas detectáveis. Superdosagem de até 14 g de talidomida associada ao
álcool resultou em sonolência. Nenhum problema circulatório ou respiratório foi
relatado. Procure o serviço de emergência médica mais próximo de sua residência.
Não tome qualquer atitude antes de procurar atendimento médico adequado

• Onde e como devo guardar este medicamento? Guarde este medicamento à
temperatura ambiente, longe do calor, da umidade e da luz direta. Não o guarde no
banheiro, perto da pia da cozinha ou em outros lugares úmidos.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.



98

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS

A glutarimida apresenta um centro assimétrico simples e pode existir em duas formas
opticamente ativas: S(-) e R(+), que apresentam rotação óptica igual a zero.
Quando administrada, a talidomida quiral pura converte-se para a mistura racêmica,
sendo as configurações R e S mais tóxicas individualmente do que a mistura. Estudos
sugerem que a configuração R seria a responsável pelo efeito hipnótico, enquanto a
configuração S estaria correlacionada às propriedades sedativa, teratogênica e
imunomoduladora. Não foi elucidada a configuração que determina sua
neurotoxicidade.

MECANISMO DE AÇÃO

É derivado do ácido glutâmico, relacionado quimicamente a glutetimida e clortalidona,
que apresenta ação sedativa/hipnótica, antiinflamatória, moduladora da resposta imune e
teratogênica. Foi bem estabelecido que a talidomida não tem função antibacteriana e
antimicótica. Assim, a sua utilidade clínica parece dever-se às suas propriedades
antiinflamatória e imunomoduladora.
O mecanismo responsável pela atividade clínica do medicamento não foi
completamente elucidado, apesar de ter sido, primeiramente, reconhecido como agente
sedativo.
O efeito teratogênico pode ser explicado por três hipóteses:
Alteração do desenvolvimento da crista neural;
inibição da angiogênese em células cardíacas dos embriões e/ou
redução dos receptores de adesão de células-mãe que originam os membros superiores e
inferiores e das células cardíacas de embriões.
Embora os mecanismos antiinflamatórios e imunomodulador não estejam definidos,
análises farmacológicas detalhadas indicam que os efeitos clínicos não resultam dos
metabólitos, mas da própria molécula da talidomida.
Estudos in vitro e in vivo demonstraram que a talidomida inibe a produção do fator de
necrose tumoral-α (TNF-α) em monócitos, acelerando ostensivamente a degradação dos
transcritos de ácido ribonucleico (RNA) do TNF-α. Outros estudos sugerem que a
talidomida pode induzir a redução de receptores para integrina e outras proteínas de
adesão à superfície; reduzir a produção de IgM; altera as razões de células T CD4/CD8;
e/ou inibir a angiogênese. Entretanto, a proliferação de linfócitos parece não ser afetada
pela talidomida.
Nos pacientes com eritema nodoso da lepra (ENL) (reação hansênica tipo II), a
talidomida reduz a circulação de TNF-α; esta ação pode estar relacionada à capacidade
do fármaco em reduzir os sintomas locais e sistêmicos do ENL, e reduzir o número de
neutrófilos e células T CD4 nas lesões. Em outros processos inflamatórios com
acumulação de células mononucleares, incluindo o lúpus discóide eritematoso, a
talidomida reduz tanto a fagocitose quanto a quimioluminescência dos monócitos,
indicando que o fármaco pode diminuir a inflamação e o dano ao tecido suprimindo a
produção de radicais livres derivados do oxigênio e outros mediadores envolvidos nas
respostas inflamatórias.
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Na doença enxerto contra hospedeiro (DECH), a talidomida liga-se menos avidamente a
linfócitos T auxiliares do que a linfócitos T supressores e citotóxicos. Este modelo de
ligação suprime a atividade dos linfócitos T auxiliares enquanto permite o
desenvolvimento dos linfócitos T citotóxicos e supressores; estas últimas células
possuem uma função crítica em manter a DECH em xeque e em promover a tolerância
ao transplante.
Estudos pré-clínicos da talidomida sugerem que estas drogas agem contra o mieloma
múltiplo de várias formas. Primeiro, parece haver um efeito direto sobre a célula do
mieloma e/ou sobre a célula estromal da medula óssea que inibe o crescimento e a
sobrevivência do tumor. Segundo, a adesão das células do mieloma às células estromais
da medula óssea desencadeia a secreção de citocinas que aumenta o crescimento e a
sobrevivência das células do mieloma e confere resistência à droga; de suma
importância, a talidomida modula as interações adesivas e portanto pode alterar o
crescimento e a sobrevivência das células tumorais e a sua resistência à droga. Terceiro,
as citocinas secretadas no microambiente da medula óssea pelas células do mieloma
e/ou pelas células estromais da medula óssea, tais como interleucina (IL)-6, IL-1β, IL-
10 e TNF-α podem aumentar o crescimento e a sobrevivência das células do mieloma, e
a talidomida pode alterar sua secreção e bioatividade. Quarto, a talidomida diminui a
secreção do fator de crescimento endotelial vascular, da IL-6 e do fator de crescimento
básico dos fibroblastos pelas células do mieloma e/ou pelas células estromais da medula
óssea.

Outras ações:
Nos casos de infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), a talidomida
suprime a replicação viral, diminui a carga viral, e aumenta o bem-estar do paciente
reduzindo a febre induzida pelo TNF-α, o mal-estar, a fraqueza muscular e a caquexia
no paciente imunodeprimido. Estudos in vitro sugerem que a talidomida inibe
seletivamente a produção de TNF-α pelos monócitos.
Resultados a partir de estudos em humanos e animais sugerem uma ação sobre o sistema
endócrino. O hipertireoidismo melhorou em alguns pacientes que receberam talidomida.
A captação de iodo pela glândula tireóide foi levemente diminuída, e o mixedema foi
visto ocasionalmente. Relatou-se um aumento na secreção urinária de 17-
hidroxicorticosteróides associados com hipoglicemia.

FARMACOCINÉTICA

A biodisponibilidade absoluta da talidomida não foi determinada em humanos. Pela
reduzida hidrossolubilidade, a absorção da talidomida pelo trato gastrintestinal é lenta.
Em estudos animais e a biodisponibilidade variou de 67 a 93 %. Os portadores de
hanseníase podem ter um aumento da biodisponibilidade, quando comparado a
indivíduos saudáveis. A meia-vida é de aproximadamente 8,7 h. A distribuição é de
aproximadamente 121 L em indivíduos saudáveis e 78 L em portadores do HIV. É
altamente ligado a proteínas plasmáticas: 55% e 66% para os enantiômeros R(+) e S(-),
respectivamente Estudos em animais demonstraram concentrações elevadas no trato
gastrintestinal, fígado e rins, e baixas no músculo, cérebro e tecido adiposo. A
talidomida atravessa a barreira placentária,. Em um estudo farmacocinético em homens
adultos HIV-positivos recebendo talidomida 100 mg/dia, esta foi detectada no sêmen.
Não se sabe se a talidomida está presente no líquido ejaculatório de homens saudáveis,
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mas ela e seus metabólitos foram encontrados no líquido ejaculatório de coelhos em
quantidades apreciáveis, detectadas logo após ingestão oral da droga.
Nos animais, a principal via de degradação parece ser uma clivagem hidrolítica não
enzimática, produzindo sete produtos principais de hidrólise e no mínimo cinco
produtos menos significativos. Estudos in vitro indicam que a talidomida não é
significativamente metabolizada pelo sistema do citocromo P450 humano. O
medicamento parece não inibir seu próprio metabolismo. Entretanto, pode interferir na
indução enzimática promovida por outros compostos. O produto final do metabolismo
O tempo gasto para o início da ação está descrito no QUADRO 1.

QUADRO 1 : Tempo para o início da ação nas diferentes condições clínicas

Condição clínica Início da ação
Reação hansênica do tipo eritema nodoso ou tipo II 48 horas

Doença enxerto contra hospedeiro 1 a 2 meses
Lúpus eritematoso discóide 2 semanas

O pico da resposta no lúpus eritematoso discóide é alcançado entre 1 e 2 meses após o
início da terapia.
A concentração plasmática máxima, o tempo necessário para alcançar o pico da
concentração plasmática e o tempo de meia vida de eliminação estão especificados no
QUADRO 2.

QUADRO 2: Tempo necessário para atingir o pico de concentração sérica e a
concentração plasmática máxima e o tempo de meia vida de eliminação, após
administração de dose única.

Condição clínica Dose Pico de
concentração
plasmática
(mg/ml)

Tempo para
atingir

concentração
plasmática
máxima (h)

Tempo de
meia vida de

eliminação (h)

Indivíduos saudáveis 50mg 0,62 2,9 5,52
200 mg 1,15 a 1,76 3,5 a 4,4 5,53
400 mg 2,82 4,3 7,29

Portadores do vírus HIV 100 mg 1,17 ±±  0,21 3,4 ±± 1,8 6,5 ±± 3,4
300 mg 3,47 ±± 1,14 3,4 ±± 1,5 5,7 ±± 0,6

Pacientes com
hanseníase

400 mg 3,44 5,7 6,86

Obs: A administração da talidomida com alimentos gordurosos pode aumentar o tempo
para alcançar o pico de concentração para 6 horas e não altera, de forma significativa, o
pico de concentração plasmática.

A excreção da talidomida é renal. Não é conhecido se a talidomida é excretada no leite
materno. A taxa de depuração é de 1,15 ml/minuto. Menos de    0,7 % do fármaco é
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excretado sob a forma inalterada. O produto final do metabolismo, o ácido ftálico, é
excretado conjugado com a glicina.

RESULTADOS DE EFICÁCIA
São os dados preliminares de estudos que buscavam demonstrar a eficácia da talidomida
no tratamento das manifestações cutâneas moderadas a graves da reação hansênica tipo
II ou tipo eritema nodoso publicados na literatura médica e de um estudo retrospectivo
de 102 pacientes tratados no serviço público de saúde nos Estados Unidos.
Experimentos randomizados e duplo-cego mostraram a avaliação dermatológica de
pacientes que utilizavam 100 mg talidomida, 4 vezes ao dia, durante 7 dias de
acompanhamento. A dose administrada foi menor para os usuários com peso inferior a
50 Kg.

Tabela 1: Experimentos controlados, duplo-cego, para avaliar a resposta cutânea dos
pacientes com eritema nodoso submetidos ao uso da talidomida.

Número de
pacientes

Número de
tratamentos

em
andamento*

Resposta (%)** Referência

Talidomida Ácido
acetilsalicílico

Iyer et al.Bull World Health
Organization 1971; 45:719

92 204 75 25
Talidomida Placebo Sheskin et al. Int J Lep 1969;

37:135
52 173 66 10

*pacientes com lesões cutâneas **Iyer: resposta completa ou ausência de lesões;

Sheskin: remissão completa ou melhora surpreendente (>50 %)

Waters (1971) divulgou o resultado de dois estudos transversais, ambos randomizados e
duplo-cego que totalizaram 10 pacientes hospitalizados em utilização de
corticosteróides para o tratamento crônico do eritema nodoso. Os usuários foram
tratados com 100 mg de talidomida ou placebo, 3 vezes ao dia. Todos utilizavam a
dapsona. O objetivo inicial era a redução semanal das doses de corticóide.

Tabela 2: Experimento controlado, duplo-cego, para avaliar a redução da dose de
corticosteróides em pacientes com eritema nodoso submetidos ao uso da talidomida.

Número
de

pacientes

Duração do
tratamento
(semanas)

Freqüência de
resposta

Referência

Talidomida Placebo
9 4 4/5 0/4 Waters
8 6 (transversal) 8/8 1/8 Lep  Rev 1971; 42:26
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Os dados de eficácia da talidomida na prevenção da reação hansênica recidivante foram
obtidos de um acompanhamento retrospectivo de 102 pacientes tratados pelo sistema
público de saúde americano. Houve recidiva das lesões em uma parte desses pacientes
após a retirada do medicamento e a remissão após a reintrodução da terapia.
Foram tratados com talidomida, 20 americanos entre 11 e 17 anos de idade. A maioria
utilizava 100 mg do medicamento, diariamente. A taxa de reposta e o perfil de
segurança foram similares aos descritos para adultos.
Outros 32 estudos publicados (com mais de 1600 casos consistentemente descritos),
mostram, de modo geral, resultados positivos da administração da talidomida no
tratamento das manifestações cutâneas moderadas a graves da reação hansênica tipo II.

INDICAÇÕES

Tratamento da reação hansênica do tipo eritema nodoso ou tipo II: é indicada para
manifestações cutâneas moderadas a grave. Não é recomendado como monoterapia no
tratamento da reação hansênica tipo II na presença de neurite moderada a grave.
Tratamento da reação hansênica do tipo eritema nodoso ou tipo II recidivante: é
indicada como terapia de manutenção para prevenção e supressão das manifestações da
reação hansênica do tipo eritema nodoso recidivante.
Tratamento da úlcera aftosa associada à imunodeficiência: é indicada no tratamento
de úlceras aftóides em pacientes infectados pelo HIV, que não respondem ao tratamento
com colchicina, dapsona e corticosteróides. A infecção causadora da lesão deve ser
excluída antes de considerar o tratamento com a talidomida.
Tratamento da doença do enxerto contra hospedeiro: é indicada no tratamento da
doença enxerto contra hospedeiro refratária à terapêutica padrão. O tratamento somente
poderá continuar após 3 meses se houver comprovação laboratorial da remissão da
doença.
Tratamento do lúpus eritematoso: é indicada para pacientes com diagnóstico de lúpus
eritematoso, em qualquer de suas formas clínicas com manifestações cutâneas
resistentes aos tratamentos convencionais.
Tratamento do mieloma múltiplo frefratária à quimioterapia: é indicada para
pacientes com mieloma múltiplo refratário a quimioterapia convencional, sendo que o
tratamento somente pode continuar após 03 (três) meses se houver comprovação
laboratorial da remissão da doença.

CONTRA-INDICAÇÕES

É proibido o uso de talidomida por mulheres em idade fértil, compreendida da menarca
à menopausa (Portaria nº 354/97 SNVS/MS).
Hipersensibilidade
A talidomida é contra-indicada em pacientes que demonstraram hipersensibilidade ao
medicamento ou a seus componentes. A reação é mais freqüente em pacientes
portadores do vírus HIV.
Neutropenia
Contagens reduzidas de células brancas do sangue, incluindo neutropenia, têm sido
relatadas em associação ao uso da talidomida. O tratamento não deve ser iniciado com
contagem absoluta de neutrófilos (CAN) < 750 por mm3.
Neuropatia periférica
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A talidomida pode causar neuropatia periférica, que pode ser irreversível. Devido ao
fato do dano ao nervo poder ocorrer antes do paciente ter qualquer sintoma, o
medicamento não deve ser usado em pacientes com neuropatia ou encefalopatia pré-
existente. A neuropatia secundária à talidomida é incomum em pacientes leprosos,
possivelmente devido à utilização de altas doses por apenas 1 a 2 semanas.

MODO DE USAR E CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO

A talidomida deve ser ingerida com água, pelo menos 1 hora após as refeições. A
administração do fármaco na hora de dormir minimiza o impacto do seu efeito sedativo.
Guardar o produto à temperatura de 15º C à 30º C, na embalagem original, em local
protegido da luz e umidade.

POSOLOGIA

VIA ORAL

Adultos
Reação hansênica do tipo nodoso ou tipo II: Iniciar com 100 a 200 mg/dia, em até 2
tomadas, e manter a dose indicada até a regressão das lesões. Pode-se usar dose de
manutenção de 25 a 50 mg/dia. . Deve ser administrado com água e, no mínimo, 1 hora
após as refeições.
Manifestações cutâneas severas a graves da reação hansênica do tipo nodoso (tipo II):
Iniciar com 400 mg/dia, em dose única diária antes de deitar, ou em doses divididas.
Deve ser administrada com água, no mínimo, 1 hora após as refeições. Recomenda-se
que a mesma dose seja mantida até a remissão clínica do quadro reacional, quando ela
pode ser reduzida em 50 mg a cada 2 a 4 semanas
Na neurite moderada a grave associada à reação hansênica do tipo nodoso, o tratamento
deve ser iniciado, concomitantemente, com corticosteróides. A dose dos corticosteróides
pode ser gradualmente reduzida e descontinuada, quando a neurite for diminuída.
Supressão da reação hansênica do tipo nodoso ou tipo II recidivante: na prevenção da
recorrência do eritema cutâneo, em usuários com história de tratamento de manutenção
por tempo prolongado, devem ser mantidas nas doses mínimas necessárias para
controlar a reação. A redução gradual da dose de talidomida deve ser realizada a cada 3-
6 meses.
Úlceras aftóides: Doses de 50 a 200 mg com água ao deitar, 1 hora após a refeição da
noite, durante 4 semanas. Para alguns pacientes pode ser necessária a manutenção de
dose de 50 mg 4 vezes ao dia.
Doença do enxerto contra hospedeiro: O Protocolo aprovado pelo Ministério da Saúde
recomenda uma dose média de 10 mg/kg/dia por um período inicial de até 3 meses.

Se o paciente esquecer de tomar uma dose do medicamento, ele deverá tomá-lo o mais
rápido possível. Entretanto, se estiver quase na hora da sua próxima dose, ele deverá
pular a dose esquecida e voltar ao seu esquema de dose regular. O paciente nunca
poderá dobrar as doses.

Casos especiais
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A talidomida parece ser bem tolerada em pacientes com doenças hepáticas e renais
graves.

Equivalência
A equivalência em peso entre o composto químico da apresentação farmacêutica
(talidomida) e a substância terapeuticamente ativa (talidomida) é de 1: 1.

ADVERTÊNCIAS

Os pacientes em uso de talidomida devem evitar tarefas de risco, como dirigir um carro
ou operar maquinário complexo ou perigoso.
Pacientes com histórico de convulsões ou fatores de risco para o desenvolvimento de
convulsões devem ser monitorados rigorosamente. Convulsões, incluindo convulsões
grande mal, foram relatadas no uso pós-comercialização.
A terapia não deve ser reiniciada em pacientes que estejam desenvolvendo lesões
cutâneas esfoliativas, purpúreas ou bolhosas, suspeita de síndrome de Stevens-Johnson
ou necrólise epidérmica tóxica enquanto receberem talidomida.
Os pacientes devem ser examinados com intervalos mensais nos primeiros 3 meses de
terapia com talidomida verificando-se possíveis sinais iniciais de neuropatia, incluindo
dormência, formigamento, ou dor nas mãos e nos pés.
Contagens de células brancas do sangue devem ser monitoradas de forma contínua,
especialmente em pacientes HIV-positivos. Descontinuar o tratamento se a contagem
for < 750 por mm3.
A carga viral deve ser medida no limite basal, após o primeiro e terceiro mês de terapia
e a cada 3 meses durante o tratamento em pacientes HIV-positivos.
Os pacientes em uso de taldomida não podem doar sangue ou esperma.

Gravidez, reprodução e teratogenicidade

A talidomida é teratogênica para os humanos, mesmo em uma única dose de 50 mg.
Embora o intervalo para a embriopatia seja curto (21 a 56 dias após a concepção), uma
dose que produza uma concentração plasmática pequena, como 0,9 mcg/ml, é suficiente
pode causar anomalias no feto. As malformações incluem amelia e focomelia;
desordens visuais (problemas na mobilidade ocular, paralisia facial e lacrimação
anormal); hemangiomas facial; atresia esofágica e duodenal; anomalias no rim, ouvidos
externos, Sistema Nervoso Central e trato genito-urinário As malformações cardíacas
são geralmente fatais. A mortalidade, imediatamente após o nascimento, é em torno de
40 %.
Estudos sobre os efeitos da talidomida na fertilidade em humanos ou em animais não
foram realizados.
É proibido o uso da talidomida por mulheres em idade fértil, compreendida entre a
menarca e a menopausa. Classificada na categoria X, pelo Food and Drug
Administration (EUA).

Lactação
A extensão de distribuição da talidomida no leite materno não é conhecida, mas a
amamentação não deve ocorrer enquanto a lactante utilizar o medicamento pois a
criança pode apresentar reações adversas.
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Pediatria
Nenhuma informação sobre os parâmetros farmacocinéticos do medicamento em
pacientes menores de 18 anos está disponível.
A talidomida foi utilizada para tratar 20 usuários de 11 a 17 anos de idade. A resposta e
o perfil de segurança foram os mesmos descritos para adultos. Em outro estudo,
realizado com 14 pacientes de 2 a 19 anos, o medicamento foi administrado para casos
de enxerto contra hospedeiro crônico e nenhum problema pediátrico específico foi
relatado. Devido à sua toxicidade, a talidomida deve ser utilizada com cautela e somente
após outras alternativas menos tóxicas serem consideradas e demonstrarem não ser
efetivas.

Geriatria
Estudos apropriados sobre os efeitos da talidomida na população idosa não foram
realizados. Entretanto, o fármaco foi utilizado em ensaios clínicos em pacientes com até
90 anos de idade e nenhum problema geriátrico específico foi documentado.

A talidomida é teratogênica e deve-se ter precauções durante a exposição, que poderá
ser utilizada somente após a falência de outros esquemas terapêuticos. O profissional
deve ficar atento às orientações fornecidas ao usuário e aos procedimentos que ele
necessita saber antes de iniciar o tratamento, durante e após o término da administração
da talidomida, de acordo com as recomendações a seguir:

Atenção - PROFISSIONAL DE SAÚDE

TALIDOMIDA
Pode causar o nascimento de crianças com graves defeitos físicos

FOCOMELIA
Nesta síndrome a criança pode nascer com braços e pernas mal formados ou
ausentes, alterações cardíaca visuais, auditivas e do aparelho digestivo.

SEU PAPEL É FUNDAMENTAL PARA QUE ISTO NÃO ACONTEÇA

TALIDOMIDA  É PROIBIDA PARA MULHERES EM IDADE FÉRTIL
Portaria n.º 354/97 MS/SVS - Ministério da Saúde

A dispensação da Talidomida é regulamentada pela Portaria n.º 344/98, portanto
só pode ser dispensada mediante apresentação de receita médica que deve ficar
retida.

Facilite o uso correto deste produto preenchendo devidamente o quadro impresso
na caixa com indicações constantes na receita médica.
Talidomida é um medicamento importante no tratamento das reações hansênicas e
outras doenças. É segura quando usada em mulheres fora da idade de ter filhos.
Não atinge o feto quando tomada pelo homem.
Oriente o paciente que:
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Este medicamento é de uso exclusivo, portanto não deve ser passado para
nenhuma outra pessoa.
Pode causar o nascimento de crianças com graves defeitos físicos
Não deve ser tomado por mulheres em idade fértil
Não provoca aborto. Não evita filhos.

Medicamentos imunossupressores podem ativar focos primários de tuberculose.
Os médicos que acompanham pacientes sob imunossupressão devem estar alertas
quanto à possibilidade de surgimento de doença ativa, tomando, assim, todos os

cuidados para o diagnóstico precoce e tratamento.
(Resolução-RDC nº 137/03)

CONDUTA SUGERIDA

IMPORTANTE:
Por não ser exatamente conhecida a presença da talidomida no esperma de homens que
estejam em tratamento, os mesmos devem utilizar preservativos durante a relação sexual
com mulheres em idade fértil, mesmo que tenham sido submetidos a vasectomia. A
utilização dos métodos contraceptivos deve continuar por, no mínimo, 4 semanas após a
última dose de talidomida.
Nos casos excepcionais de indicação de talidomida para mulheres em idade fértil,
quando se fizer indispensável a utilização do medicamento, e desde que esgotados todos
os outros recursos terapêuticos, recomenda-se os seguintes ítens:
A paciente deve abster-se sexualmente ou aderir a dois métodos contraceptivos
concomitantemente. Um deles deve ser de alta eficácia (pílula anticoncepcional,
anticoncepcional injetável ou implantado pela via intradérmica, dispositivo intra-
uterino-DIU) e o outro eficaz (preservativo masculino, preservativo feminino,
diafragma).
A prevenção da gravidez deve iniciar-se, pelo menos, 4 semanas antes do início do
tratamento com o medicamento, durante toda a terapia e por mais 4 semanas após a
interrupção da administração da talidomida.
O teste de gravidez deve ser realizado nas 24 h antes de iniciar a terapia com
talidomida, semanalmente durante o primeiro mês de terapia, e mensalmente durante o
tratamento em mulheres com ciclos mentruais regulares ou a cada 2 semanas em
mulheres com ciclos menstruais irregulares.
Qualquer suspeita de exposição do feto à talidomida deve ser notificada a Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – Unidade de Farmacovigilância pelo endereço: SEPN,
W3 Norte, Q.515, Bloco B, Ed. Ômega, 4ºandar, sala 402. Brasília, DF, BRASIL CEP
70770-502 ou por e-mail http://www.anvisa.gov.br/farmacovigilancia.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Medicamento-medicamento e/ou substâncias
Álcool, barbituratos, clorpromazina, antidepressivos, anti-histamínicos, ansiolíticos,
relaxantes musculares e outros medicamentos depressores do sistema nervoso central e
reserpina: por ser um sedativo potente, a administração concomitante pode aumentar os
efeitos depressores sobre o Sistema Nervoso Central. A redução da dose da talidomida
ou dos outros depressores centrais pode ser necessária.
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Cloranfenicol, cisplatina, dapsona, didanosina, etambutol, etionamida, hidralazina,
isoniazida, lítio, metronidazol, nitrofurantoína, óxido nitroso, fenitoína, estavudina,
vincristina, zalcitabina e outros medicamentos associados com neuropatia periférica: foi
demonstrado que a talidomida pode causar neuropatia periférica e pode ser irreversível.
Outros medicamentos associados ao desenvolvimento da neuropatia devem ser
utilizados com cautela e o paciente deve ser clinicamente monitorado.
Carbamazepina, griseofulvina, rifabutina, rifampicina, inibidores das proteases como
indinavir, nelfinavir, ritonavir ou saquinavir: estes medicamentos reduzem a efetividade
dos contraceptivos. Recomenda-se abstenção sexual ou a utilização concomitante de
outros dois outros métodos de contracepção eficazes e altamente efetivos.
Ácido zolendrônico: Em pacientes com mieloma múltiplo, o risco de disfunção renal
pode ser aumentado quando o ácido zolendrônico é usado em combinação com
talidomida.
Dexametasona: Possível aumento do risco de desenvolver necrólise epidérmica tóxica.
Darbepoetina alfa: Possível aumento no estado trombogênico em pacientes com
síndrome mielodisplásica.

Medicamento-alimento
A administração concomitante da talidomida com alimentos gordurosos pode aumentar
em 6 horas o tempo necessário para atingir o pico de concentração plasmática.

Medicamento-exame laboratorial
Não foram verificadas interferências em técnicas ou resultados de testes laboratoriais
em usuários que administravam talidomida.

REAÇÕES ADVERSAS

A mais séria reação da talidomida, documentada em humanos, é a teratogenicidade. A
talidomida não mostrou atividade mutagênica em estudos in vitro.

Classificação por incidência

Mais de 10%: Sonolência (36,1 % a 37,5 %), neuropatia periférica; leucopenia (16,7 %
a 25 %), febre (19,4 % a 21,9 %),vertigem (4,2 % a 19,4 %), parestesia (5,6 % a 15,6
%), transpiração (12,5 %), anemia (5,6 % a 12,5 %), linfadenopatia (5,6 % a 12,5 %),
náusea (4,2 % a 12,5 %), aumento de aspartato aminotransferase (2,8 % a 12,5 %),
hematúria (11,1 %), acne (3,1 % a 11,1 %), diarréia (4,2 % a 11,1 %), monilíase oral
(4,2 % a 11,1 %), hipotensão ortostática e a intolerância gastrintestinal (constipação,
diarréia, náusea, dor estomacal)
Neuropatia periférica (tinido, formigamento, queimação, dormência ou dor nas mãos,
braços, pés ou pernas e fraqueza muscular). É uma reação adversa comum e,
potencialmente severa do tratamento com talidomida. Geralmente ocorre após longo
período de exposição (meses) e pode ser irreversível. A lesão pode surgir antes que o
usuário apresente qualquer sintoma, por isso o medicamento não deve ser administrado
em usuários que apresentem indícios de neuropatia ou encefalopatia pré-existente. O
paciente deve ser acompanhado, mensalmente, nos três primeiros meses da terapia para
detectar sinais precoces de neuropatia. A neuropatia secundária ao medicamento é
incomum em indivíduos hansenianos, provavelmente pelo curto período, uma a duas
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semanas, de administração de doses elevadas. Se houver neuropatia induzida pelo
medicamento, a administração deve ser suspensa para limitar a lesão, se clinicamente
conveniente. Usualmente, o tratamento pode ser reiniciado se a neuropatia regredir ao
estado basal.
Foi relatada neutropenia associada ao uso da talidomida. O tratamento não deve ser
iniciado se a contagem absoluta de neutrófilos estiver baixa (menor que 750/mm3). Se a
contagem absoluta ficar menor que 750/mm3 durante o tratamento, o regime posológico
deverá ser reavaliado e, se persistir, deve-se considerar a suspensão do medicamento, se
clinicamente conveniente.

De 1 a 10%: Insônia (9,4 %), agitação (9,4 %), dermatite fúngica (4,2 % a 9,4 %),
nervosismo (2,8 % a 9,4 %), hiperlipemia (2 % a 9,4 %), xerostomia (8,3 %), flatulência
(8,3 %), vertigem (8,3 %), neuropatia periférica irreversível (8,3 %), dor (8,3 %), mal-
estar, (8,3 %), albuminúria (3,1% a 8,3 %), impotência (2,8 % a 8,3 %), faringite (4,2 %
a 8,3 %), sinusite (3,1 % a 8,3 %), infecção (6,3 % a 8,3 %), edema periférico (3,1 % a
8,3 %),: prurido ( 2,8 % a 6,3 %), dores nas costas (4,2 % a 5,6 %) e pescoço (4,2 %),
constipação (2,8 % a 4,8 %), dor de dente (4,25 %), tremor (4,2 %), rigidez do pescoço
(4,2 %), renite (4,2 %), distúrbios da unha (3,1 % a 4,2 %), dor abdominal (2,8 % a 4,2
%), anorexia (2,8 %), ressecamento da pele, cefaléia, aumento do apetite, alterações de
humor, edema em membros inferiores.

Menos de 1%: Hipersensibilidade; púrpura trombocitopênica (raro); vasculite alérgica
(rara); coma (raro); letargia (raro); amenorréia (raro); insuficiência hepática (4 relatos);
síndrome de Stevens-Johnson (3 relatos); necrólise epidérmica tóxica (2 relatos);
dermatite esfoliativa (1 relato); ginecomastia (1 relato); enxaqueca (1 relato); demência
e perda de memória (1 relato); lesões liquenóides orais (1 relato); hepatite (1 relato).
As reações de hipersensibilidade são mais freqüentes em pacientes infectados com HIV
e são caracterizadas por febre, diminuição da pressão arterial, batimento cardíaco
acelerado, rash cutâneo.

Outras (sem incidência determinada)): Artrite, síndrome do túnel do carpo, dores
musculares, hipertonia, mialgia, miastenia, fragilidade óssea, distúrbios nas articulações,
contração dos membros superiores e inferiores, tremor intermitente e cãimbras
musculares. Batimento cardíaco irregular, hipertensão, angina pectoris, insuficiência
cardíaca congestiva,  hipotensão, bradicardia, fibrilação atrial, isquemia cerebral,
acidente vascular cerebral, parada cardíaca, Síndrome de Raynaud, infarto do
miocárdio, palpitação, pericardite,  hipotensão postural,  síncope, taquicardia, trombose
e distúrbios vasculares periféricos. Neutropenia (febre, arrepio e inflamação da
garganta), eosinofilia, granulocitopenia, leucemia, elevação do volume celular,
pancitopenia, petéquias, púrpura, eritroleucemia, linfopenia, anormalidades na série
vermelha, trombocitopenia e aumento do baço. Falência renal (sangue na urina, redução
da diurese), incontinência urinária, enurese, piúria. Alopécia, rash maculopapular, rash
eczematoso, dermatite esfoliativa, reação do tipo nodoso, necrose da pele, angioedema,
herpes simplex, neoplasia benigna da pele, Síndrome de Stevens Johnson, psoríase,
estomatite aftosa, descoloração da pele, seborréia, edema facial, celulite e urticária.
Hemorragia e intolerância gastrintestinal (constipação, diarréia, náusea), colite, disfagia,
esofagite, gastroenterite, aumento da glândula parótida, periodontíase, estomatite,
descoloração da língua, aumento de apetite, distúrbios do paladar, obstrução intestinal,
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vômitos, distensão abdominal, eructação e dispepsia. Amnésia, confusão, euforia,
hiperestesia, neuralgia, enxaqueca, dificuldade de manter a orientação do corpo no
espaço, ataxia, redução da libido, redução dos reflexos, demência, discinesia, hipalgesia,
hipercinesia, incoordenação motora, meningite, distúrbios neurológicos, disestesia,
neurite, pensamentos anormais, alteração do humor, depressão e psicoses. Infecções do
trato respiratório superior, tosse, enfisema, epistaxe, embolia pulmonar, alteração de
voz, apnéia, bronquite, pneumonia, edema pulmonar, dispnéia e outros distúrbios
pulmonares. Desenvolvimento de sinais e sintomas da SIDA em pacientes positivados,
amiloidose, infecção viral, síndrome da gripe, redução na contagem de células CD4,
sepse e monilíase. Bilirrubinemia, aumento da uréia nitrogenada sanguínea e da
creatinina, hipercalemia, hiperuricemia, hipomagnesemia, hipocalcemia, avitaminose,
aumento da lipase e da fosfatase alcalina, hipercolesterolemia, hipoglicemia,
desidratação, hipoproteinemia, anormalidades eletrolíticas, aumento de lipoproteína de
alta densidade (HDL), redução do fósforo e aumento da alanina aminotransferase, níveis
inadequados do hormônio antidiurético (ADH), alteração dos níveis hormonais,
hipotireoidismo, mixedema, ginecomastia e diabetes. Diplopia, dor ocular, conjuntivite,
distúrbios oculares, distúrbios da lágrima com ressecamento dos olhos, retinite. Ganho
de peso, hérnia, febre e fotossensibilidade, leucemia, doença nodular esclerosante de
Hodgkin e sarcoma e reações de hipersensibilidade.

SUPERDOSAGEM

Intoxicação
A dose letal que mata 50 % dos animais (DL50) não foi determinada. Pacientes que
tentaram suicídio ou tiveram superdosagem acidental sobreviveram sem seqüelas
detectáveis. Superdosagem até 14 g de talidomida administrada concomitante ao álcool
resultou em sonolência. Nenhum problema circulatório ou respiratório foi relatado.

Tratamento
O tratamento da superdosagem consiste no controle de suporte das funções vitais.
Os casos suspeitos ou confirmados de superdosagem intencional devem ser
encaminhados ao serviço de psiquiatria.

ARMAZENAGEM

Armazenar o produto à temperatura de 15º C à 30º C em local protegido da luz e
umidade.

 “SÓ PODE SER DISPENSADO COM  RETENÇÃO DA RECEITA”
“PROIBIDA A VENDA NO COMÉRCIO”

PARA SUA SEGURANÇA, MANTENHA A EMBALAGEM ATÉ O USO
TOTAL DO MEDICAMENTO.

Número do lote, prazo de validade: vide lateral do cartucho
Fundação Ezequiel Dias – FUNED
MS 1.1209.0031
Farm. Resp.: Maria Regina A. Borges – CRF-MG nº 4849



110

Serviço de Atendimento ao Cliente
Caixa Postal nº 26 CEP 30123 – 970
Belo Horizonte – MG
Telefone:

Fundação Ezequiel Dias – FUNED
CNPJ 17.503.475/0001-01 – Indústria Brasileira

Rua Conde Pereira Carneiro nº 80 – Gameleira
Belo Horizonte – Minas Gerais

CEP 30510 – 010
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APÊNDICE VI: Bula do medicamento FUNED Talidomida em vigor.

FUNED Talidomida
Talidomida

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO
Talidomida comprimido 100 mg -  cartucho com 30 comprimidos

 USO ADULTO E CRIANÇAS MAIORES DE 12 ANOS

COMPOSIÇÃO
Cada comprimido de 100 mg contém:
Talidomida .................................................................................................................. 100
mg
Excipientes .............................................................................................. q.s.p. 1
comprimido
(Manitol oral, celulose microcristalina, estearato de magnésio, amido, polividona,
glicolato amido sódico, álcool etílico)

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

• Ação esperada do medicamento: A talidomida apresenta ação antiinflamatória no
eritema nodoso na hanseníase e atividade moduladora da resposta imunológica,
relacionada com a prevenção e o controle de doenças crônico-degenerativas e nas
úlceras aftosas idiopáticas em usuários portadores de DST/HIV/AIDS. Foi
estabelecido que o medicamento não tem função antibacteriana ou contra fungos.
Assim, a sua utilidade clínica parece dever-se às suas propriedades contra a
inflamação e moduladora sobre o sistema imunológico.

• Cuidados no armazenamento: Guardar o produto à temperatura de 15º C à 30º C,
na embalagem original, em local protegido da luz e umidade.

• Número do lote e o prazo de validade estão indicados na lateral do cartucho. O
prazo de validade é de 24 meses a partir da data de fabricação.  Não use
medicamento após o vencimento, pode ser prejudicial para sua saúde.

• Uso na gravidez: O risco de nascimentos com malformações, especialmente
focomelia (malformações ou ausência de braços e pernas) ou morte fetal é
extremamente alto durante o período crítico da gestação (21 a 56 dias após a
concepção).

• Uso na lactação:  A excreção da talidomida no leite materno não é conhecida, mas
a amamentação não deve ocorrer enquanto a lactante utilizar o medicamento pois a
criança pode apresentar reações adversas.

• Riscos do medicamento: Não use este medicamento sem o conhecimento do seu
médico. Pode ser perigoso para a sua saúde. Não recomende e não doe este
medicamento para outras pessoas. A Talidomida é teratogênica para humanos.
Mesmo em uma única dose de 50 mg provoca malformações no feto.
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• É proibido o uso de talidomida por mulheres em idade fértil, compreendida da
menarca à menopausa (Portaria nº 354/97 SNVS/MS).

• Indicações do medicamento: As indicações da talidomida, no Brasil, são restritas
aos seguintes programas oficiais:
- Hanseníase (reação hansênica do tipo II ou tipo eritema nodoso): há redução

dos sintomas local e sistêmico da reação hansênica.
- Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST/HIV/AIDS (úlceras aftosas nos

pacientes portadores do HIV): estudos em laboratório indicam que a talidomida
pode suprimir a replicação viral, diminuindo a carga viral e aumentando o bem-
estar do usuário pela redução da febre, mal-estar, fraqueza muscular e caquexia
nos imunodeprimidos.

- Doenças crônico-degenerativas (lúpus eritematoso, doença enxerto-versus-
hospedeiro): espera-se a diminuição do processo inflamatório e a regressão da
lesão dos tecidos presentes no lúpus. No enxerto-versus-hospedeiro, o
medicamento interrompe o processo de rejeição e promove a tolerância ao
transplante.

Os resultados benéficos da talidomida podem demorar e o tempo para o início da
ação varia conforme a condição clínica. Na reação hansênica tipo nodoso ou tipo II,
espera-se o início do efeito em 48 horas após a administração do medicamento. No
lúpus eritematoso, o início da ação ocorre em 2 semanas e o efeito máximo de
regressão das lesões e da inflamação de 1 a 2 meses. No enxerto-versus-hospedeiro,
o tempo necessário para o início da ação da talidomida é de 1 a 2 meses.

• Contra-indicações: Hipersensibilidade - A talidomida é contra-indicada em
pacientes que demonstraram hipersensibilidade ao medicamento ou a seus
componentes. A reação é mais freqüente em pacientes portadores do vírus HIV.

• Precauções e advertências especiais: Cuidado - este medicamento causa grandes
defeitos no feto. A Talidomida pode causar malformações que incluem ausência de
lábios, focomelia (malformações ou ausência de braços e pernas), aumento do
número de dedos, ocorrência de dedos colados, hemangiomas facial e capilar,
hidrocefalia, anomalias intestinais, cardiovasculares, renais e defeito nervoso
cranial, nos olhos e orelhas, parestesias facial e oculomotor, outros defeitos
oculares, estenose anal, defeitos vaginal e uterino. As malformações cardíacas são
geralmente fatais. A mortalidade, imediatamente após o nascimento, foi relatada em
torno de 40 %. A segurança e a eficácia em crianças com idade inferior a 12 anos
não foi bem estabelecida. Os efeitos adversos, em idosos, não parecem ser diferentes
daqueles notificados em indivíduos mais jovens. Nenhum problema geriátrico
específico foi documentado. Recomenda-se cautela enquanto dirigir, operar
máquinas ou outras atividades que exigem atenção ou que sejam perigosas. A
talidomida pode causar sonolência e vertigem. Não utilize álcool enquanto estiver
tomando a talidomida.

• Interações com outros medicamentos e/ ou substâncias: Álcool, barbituratos,
clorpromazina, antidepressivos, anti-histamínicos, ansiolíticos, relaxantes
musculares, outros medicamentos depressores do sistema nervoso central e
reserpina: a talidomida é um sedativo potente e a associação com esses
medicamentos pode aumentar os efeitos depressores sobre o sistema nervoso
central. Pode ser necessária a redução da dose da talidomida ou dos outros
depressores centrais. Cloranfenicol, cisplatina, dapsona, didanosina, etambutol,
etionamida, hidralazina, isoniazida, lítio, metronidazol, nitrofurantoína, óxido
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nitroso, fenitoína, estavudina, vincristina, zalcitabina e outros medicamentos
associados com neuropatia periférica: foi demonstrado que a talidomida pode causar
neuropatia periférica e pode ser irreversível. Outros medicamentos associados ao
desenvolvimento da neuropatia devem ser utilizados com cautela e o paciente deve
ser clinicamente monitorizado. Carbamazepina, griseofulvina, rifabutina,
rifampicina, inibidores das proteases como indinavir, nelfinavir, ritonavir ou
saquinavir: estes medicamentos reduzem a efetividade dos contraceptivos
hormonais.
Recomenda-se abstenção sexual ou a utilização de outros dois outros métodos de
contracepção não hormonais eficazes e altamente eficazes durante o tratamento e
por 1 mês após a interrupção da administração.
- Talidomida e alimentos
A presença de alimentos gordurosos no estômago pode aumentar em 6 horas o
tempo necessário para atingir o melhor efeito da talidomida.
- Talidomida e exames laboratoriais
Não foram verificadas interferências nos resultados de testes laboratoriais em
indivíduos que utilizavam talidomida.
- Talidomida e outras condições clínicas
Pacientes com hanseníase podem ter um aumento da biodisponibilidade da
talidomida, quando comparado aos indivíduos saudáveis.
Usuários positivados para o HIV tendem a apresentar maior freqüência de reações
adversas, como a hipersensibilidade.
Importante: Informe ao seu médico se você está fazendo uso de algum

medicamento.
• Modo de uso: Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as

doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento
do seu médico. Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Consulte a
prescrição médica para saber a dose a ser administrada.

Recomenda-se que o medicamento seja administrado antes de deitar para minimizar o
efeito sedativo e com intervalo de, ao menos, 1 hora após a última refeição do dia. O
comprimido deve ser ingerido com, no mínimo, um copo cheio de água.
• Efeitos adversos: Informe ao médico o aparecimento de reações desagradáveis.
A mais séria reação da talidomida, documentada em humanos, é a capacidade de causar
danos severos ao feto (teratogenicidade). O risco de nascimentos com malformações,
especialmente focomelia (malformações ou ausência de braços e pernas) ou morte fetal
é extremamente alto durante o período crítico da gestação (21 a 56 dias após a
concepção). Fora desse período o risco é desconhecido, mas pode ser significativo.
Mais freqüentes
Neuropatia periférica é uma reação potencialmente severa. Pode ocorrer após longo
período de exposição (meses) e pode ser irreversível. A neuropatia pode manifestar-se
por tinido, formigamento, queimação, dormência ou dor nas mãos, braços, pés ou
pernas e fraqueza muscular.
Sonolência, vertigem, hipotensão postural (sensação de vertigem, escurecimento da
vista ao levantar-se rapidamente) e a intolerância gastrintestinal (constipação, diarréia,
náusea, dor estomacal) requerem atenção apenas se persistirem.
Foi relatada neutropenia (redução no número de células brancas do sangue, febre,
arrepio e inflamação da garganta), associada ao uso da talidomida.
Menos freqüentes
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Secura da boca, ressecamento da pele, dor de cabeça, aumento do apetite, alterações de
humor, edema em membros inferiores.
Raros
Hipersensibilidade (febre, diminuição da pressão arterial, batimento cardíaco acelerado,
rash cutâneo), mais freqüentemente observada em portadores de HIV.
Bradicardia (batimento lento do coração) e hipotensão postural em usuários em
tratamento com a talidomida.
• Conduta em caso de superdosagem:
Intoxicação
Pacientes que tiveram sobredose acidental ou intencional sobreviveram sem seqüelas
detectáveis. Sobredose de até 14 g de talidomida associada ao álcool resultou em
sonolência. Nenhum problema circulatório ou respiratório foi relatado.
Tratamento
Procure o serviço de emergência médica mais próximo de sua residência. Não tome
qualquer atitude antes de procurar atendimento médico adequado.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

A talidomida (2-ftalimidogluterimida) tem peso molecular de 258,2 e sua fórmula
empírica é C13H10N2O4. Pó cristalino branco, podendo apresentar variações amareladas.
Praticamente sem cheiro. Solúvel em sulfóxido de metila e semi-solúvel em água e
álcool etílico.
A glutarimida apresenta um centro assimétrico simples e pode existir em duas formas
opticamente ativas: S(-) e R(+), que apresentam rotação óptica igual a zero.
Quando administrada, a talidomida quiral pura converte-se para a mistura racêmica,
sendo as configurações R e S mais tóxicas individualmente do que a mistura. Estudos
sugerem que a configuração R seria a responsável pelo efeito hipnótico, enquanto a
configuração S estaria correlacionada às propriedades sedativa, teratogênica e
imunomoduladora. Não foi elucidada a configuração que determina sua
neurotoxicidade.

MECANISMO DE AÇÃO

É derivado do ácido glutâmico, relacionado quimicamente a glutetimida e clortalidona,
que apresenta ação sedativa/hipnótica, antiinflamatória, moduladora da resposta imune e
teratogênica. Foi bem estabelecido que a talidomida não tem função antibacteriana e
antimicótica. Assim, a sua utilidade clínica parece dever-se às suas propriedades
antiinflamatória e imunomoduladora.
O mecanismo responsável pela atividade clínica do medicamento não foi
completamente elucidado, apesar de ter sido, primeiramente, reconhecido como agente
sedativo.
O efeito teratogênico pode ser explicado por três hipóteses:
Alteração do desenvolvimento da crista neural;
inibição da angiogênese em células cardíacas dos embriões e/ou
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redução dos receptores de adesão de células-mãe que originam os membros superiores e
inferiores e das células cardíacas de embriões.
Embora os mecanismos antiinflamatórios e imunomodulador não estejam definidos,
análises farmacológicas detalhadas indicam que os efeitos clínicos não resultam dos
metabólitos, mas da própria molécula da talidomida.
O medicamento foi utilizado, satisfatoriamente, para tratar várias condições
inflamatórias caracterizadas pela infiltração tecidual com leucócitos polimorfonucleares
(PMNL’s) como a reação hansênica do tipo II ou tipo eritema nodoso e úlceras aftosas
mucocutâneas recidivantes.
Verificou-se depressão da quimiotaxia dos PMNL´s e, possivelmente, a sua fagocitose.
Entretanto, também foi constatada sua eficácia em outros processos inflamatórios com
acúmulo predominante de células mononucleares, incluindo o lúpus eritematoso
discóide. O fármaco diminui a capacidade fagocitária dos monócitos e a
quimioluminescência, indicando redução da inflamação e da lesão tecidual pela
supressão da produção de radicais livres derivados do oxigênio e outros mediadores da
resposta inflamatória.
Parece reduzir o TNF-alfa em pacientes com reação hansênica tipo II, possivelmente
pela capacidade em reduzir os sintomas local e sistêmico da reação e diminuir o número
de neutrófilos e células T CD4 nas lesões.
A talidomida apresenta menor afinidade de ligação aos linfócitos T helper do que aos
linfócitos T supressor e citotóxico. Esse modelo de ligação suprime a atividade do
linfócito T helper permitindo o desenvolvimento dos linfócitos T supressor e citotóxico.
Essas células têm papel importante em interromper o processo de rejeição e promover a
tolerância ao transplante.
Pode suprimir, in vitro, a replicação viral, diminuindo a carga viral e aumentando o
bem-estar do usuário pela redução da febre, mal-estar, fraqueza muscular e caquexia
induzidos pelo TNF-alfa em pacientes imunodeprimidos, como na síndrome de
imunodeficiência adquirida. Sugere-se a inibição seletiva da produção de TNF-alfa
pelos monócitos e uma ação inibitória dos macrófagos, via fator nuclear Kappa (, na
replicação viral do HIV.
Outras ações:
Resultados a partir de estudos em humanos e animais sugerem uma ação sobre o sistema
endócrino. O hipertireoidismo melhorou em alguns pacientes que receberam talidomida.
Relatou-se um aumento na secreção urinária de 17-hidroxicorticosteróides associados
com hipoglicemia.

FARMACOCINÉTICA

A absorção, a biodisponibilidade e a biotransformação não foram estudadas em
humanos. Pela reduzida hidrossolubilidade, a absorção da talidomida pelo trato
gastrintestinal é lenta e a biodisponibilidade varia de 67 a 93 %. Os portadores de
hanseníase podem ter um aumento da biodisponibilidade, quando comparado a
indivíduos saudáveis. A distribuição é de aproximadamente 121 L em indivíduos
saudáveis e 78 L em portadores do HIV. Estudos em animais demonstraram
concentrações elevadas no trato gastrintestinal, fígado e rins, e baixas no músculo,
cérebro e tecido adiposo. A talidomida atravessa a barreira placentária, mas não foi
determinado se está presente no líquido ejaculatório.
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Nos animais, a principal via de degradação parece ser uma clivagem hidrolítica não
enzimática, produzindo sete produtos principais de hidrólise e no mínimo cinco
produtos menos significativos. A talidomida pode sofrer biotransformação hepática, via
enzimas do citocromo P 450. O medicamento parece não inibir seu próprio
metabolismo. Entretanto, pode interferir na indução enzimática promovida por outros
compostos. O produto final do metabolismo é o ácido ftálico.
O tempo de meia vida é de aproximadamente 8,7 horas. A ligação às proteínas
plasmáticas é elevada. O tempo gasto para o início da ação está descrito no QUADRO
1.

QUADRO 1 : Tempo para o início da ação nas diferentes condições clínicas

Condição clínica Início da ação
Reação hansênica do tipo eritema nodoso ou tipo II 48 horas

Enxerto-versus-hospedeiro 1 a 2 meses
Lúpus eritematoso discóide 2 semanas

Artrite reumatóide 2 a 3 meses

O pico da resposta no lúpus eritematoso discóide é alcançado entre 1 e 2 meses após o
início da terapia.
A concentração plasmática máxima, o tempo necessário para alcançar o pico da
concentração plasmática e o tempo de meia vida de eliminação estão especificados no
QUADRO 2.

QUADRO 2: Tempo necessário para atingir o pico de concentração sérica e a
concentração plasmática máxima e o tempo de meia vida de eliminação, após
administração de dose única.

Condição clínica Dose Pico de
concentração
plasmática
(mg/ml)

Tempo para
atingir

concentração
plasmática
máxima (h)

Tempo de
meia vida de

eliminação (h)

Indivíduos saudáveis 50mg 0,62 2,9 5,52
200 mg 1,15 a 1,76 3,5 a 4,4 5,53
400 mg 2,82 4,3 7,29

Portadores do vírus HIV 100 mg 1,17 ±±  0,21 3,4 ±± 1,8 6,5 ±± 3,4
300 mg 3,47 ±± 1,14 3,4 ±± 1,5 5,7 ±± 0,6

Pacientes com
hanseníase

400 mg 3,44 5,7 6,86
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Obs: A administração da talidomida com alimentos gordurosos pode aumentar o tempo
para alcançar o pico de concentração para 6 horas e não altera, de forma significativa, o
pico de concentração plasmática.

A excreção da talidomida é renal. A taxa de depuração é de 1,15 ml/minuto. Menos de
0,7 % do fármaco é excretado sob a forma inalterada. O produto final do metabolismo, o
ácido ftálico, é excretado conjugado com a glicina. O medicamento parece ser bem
tolerado em pacientes com doenças hepáticas e renais graves.

RESULTADOS DE EFICÁCIA
São os dados preliminares de estudos que buscavam demonstrar a eficácia da talidomida
no tratamento das manifestações cutâneas moderadas a graves da reação hansênica tipo
II ou tipo eritema nodoso publicados na literatura médica e de um estudo retrospectivo
de 102 pacientes tratados no serviço público de saúde nos Estados Unidos.
Experimentos randomizados e duplo-cego mostraram a avaliação dermatológica de
pacientes que utilizavam 100 mg talidomida, 4 vezes ao dia, durante 7 dias de
acompanhamento. A dose administrada foi menor para os usuários com peso inferior a
50 Kg.

Tabela 1: Experimentos controlados, duplo-cego, para avaliar a resposta cutânea dos
pacientes com eritema nodoso submetidos ao uso da talidomida.

Número de
pacientes

Número de
tratamentos

em
andamento*

Resposta (%)** Referência

Talidomida Ácido
acetilsalicílico

Iyer et al.Bull World
Health Organization
1971; 45:719

92 204 75 25
Talidomida Placebo Sheskin et al. Int J Lep

1969; 37:135
52 173 66 10

*pacientes com lesões cutâneas **Iyer: resposta completa ou ausência de lesões;

Sheskin: remissão completa ou melhora surpreendente (>50 %)

Waters (1971) divulgou o resultado de dois estudos transversais, ambos randomizados e
duplo-cego que totalizaram 10 pacientes hospitalizados em utilização de
corticosteróides para o tratamento crônico do eritema nodoso. Os usuários foram
tratados com 100 mg de talidomida ou placebo, 3 vezes ao dia. Todos utilizavam a
dapsona. O objetivo inicial era a redução semanal das doses de corticóide.



118

Tabela 2: Experimento controlado, duplo-cego, para avaliar a redução da dose de
corticosteróides em pacientes com eritema nodoso submetidos ao uso da talidomida.

Número
de

pacientes

Duração do
tratamento
(semanas)

Freqüência de
resposta

Referência

Talidomida Placebo
9 4 4/5 0/4 Waters
8 6 (transversal) 8/8 1/8 Lep  Rev 1971; 42:26

Os dados de eficácia da talidomida na prevenção da reação hansênica recidivante foram
obtidos de um acompanhamento retrospectivo de 102 pacientes tratados pelo sistema
público de saúde americano. Houve recidiva das lesões em uma parte desses pacientes
após a retirada do medicamento e a remissão após a reintrodução da terapia.
Foram tratados com talidomida, 20 americanos entre 11 e 17 anos de idade. A maioria
utilizava 100 mg do medicamento, diariamente. A taxa de reposta e o perfil de
segurança foram similares aos descritos para adultos.
Outros 32 estudos publicados (com mais de 1600 casos consistentemente descritos),
mostram, de modo geral, resultados positivos da administração da talidomida no
tratamento das manifestações cutâneas moderadas a graves da reação hansênica tipo II.

INDICAÇÕES

Tratamento da reação hansênica do tipo eritema nodoso ou tipo II: é indicada para
manifestações cutâneas moderadas a grave. Não é recomendado como monoterapia no
tratamento da reação hansênica tipo II na presença de neurite moderada a grave.
Tratamento da reação hansênica do tipo eritema nodoso ou tipo II recidivante: é
indicada como terapia de manutenção para prevenção e supressão das manifestações da
reação hansênica do tipo eritema nodoso recidivante.
Tratamento da úlcera aftosa associada à imunodeficiência: é indicada no tratamento
de úlceras aftosas em pacientes infectados ou não pelo HIV, que não respondem ao
tratamento com colchicina, dapsona e corticosteróides. A infecção causadora da lesão
deve ser excluída antes de considerar o tratamento com a talidomida.
Tratamento do enxerto-versus-hospedeiro: não existem dados disponíveis na
literatura ou experiências clínicas consistentes sobre a utilização da talidomida nessa
condição.
Tratamento do lúpus eritematoso: o uso da talidomida para o tratamento das lesões
cutâneas associadas ao lúpus eritematoso resistente a outros esquemas terapêuticos não
foi estudado. Embora o medicamento tenha sido efetivo em um número pequeno de
pacientes, estudos clínicos comparativos precisam ser realizados para determinar seu
papel nesta indicação.

CONTRA-INDICAÇÕES

Hipersensibilidade
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A talidomida é contra-indicada em pacientes que demonstraram hipersensibilidade ao
medicamento ou a seus componentes. A reação é mais freqüente em pacientes
portadores do vírus HIV.

ADVERTÊNCIAS

Gravidez, reprodução e teratogenicidade

Em casos especiais de indicação, esgotadas outras alternativas terapêuticas,
devem ser encaminhadas de maneira excepcional com justificativa fundamentada

e segurança de utilização de métodos contraceptivos, para o tratamento em
unidade de referência cadastrada pelas Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde.

O paciente deverá receber, juntamente com o medicamento, o Termo de
Esclarecimento.

Deverá ser preenchido e assinado o Termo de Responsabilidade pelo prescritor, em
duas vias, sendo uma via encaminhada à Coordenação Estadual do Programa.

A outra deve permanecer no prontuário do paciente.

A talidomida é teratogênica para os humanos, mesmo em uma única dose de 50 mg.
Embora o intervalo para a embriopatia seja curto (21 a 56 dias após a concepção), uma
dose que produza uma concentração plasmática pequena, como 0,9 mcg/ml, é suficiente
pode causar anomalias no feto. As malformações incluem amelia e focomelia,
polidactilia, sindactilia, hemangiomas facial e capilar, hidrocefalia, anomalias
intestinais, cardiovasculares, renais e defeito nervoso cranial, no olho e orelha. Outras
malformações incluem parestesias facial e oculomotor, outros defeitos oculares,
estenose anal, defeitos vaginal e uterino. As malformações cardíacas são geralmente
fatais. A mortalidade, imediatamente após o nascimento, é em torno de 40 %.
É proibido o uso da talidomida por mulheres em idade fértil, compreendida entre a
menarca e a menopausa. Classificada na categoria X, pelo Food and Drug
Administration.
Por não ser exatamente conhecida a presença da talidomida no esperma de homens que
estejam em tratamento, deve-se utilizar preservativos durante a relação sexual com
mulheres em idade fértil.

Lactação
A extensão de distribuição da talidomida no leite materno não é conhecida, mas a
amamentação não deve ocorrer enquanto a lactante utilizar o medicamento pois a
criança pode apresentar reações adversas.

Pediatria
Nenhuma informação sobre os parâmetros farmacocinéticos do medicamento em
pacientes menores de 18 anos está disponível.
A talidomida foi utilizada para tratar 20 usuários de 11 a 17 anos de idade. A resposta e
o perfil de segurança foram os mesmos descritos para adultos. Em outro estudo,
realizado com 14 pacientes de 2 a 19 anos, o medicamento foi administrado para casos
de enxerto-versus-hospedeiro crônico e nenhum problema pediátrico específico foi
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relatado. Devido à sua toxicidade, a talidomida deve ser utilizada com cautela e somente
após outras alternativas menos tóxicas serem consideradas e demonstrarem não ser
efetivas.

Geriatria
Estudos apropriados sobre os efeitos da talidomida na população idosa não foram
realizados. Entretanto, o fármaco foi utilizado em ensaios clínicos em pacientes com até
90 anos de idade e nenhum problema geriátrico específico foi documentado.
A talidomida é teratogênica e deve-se ter precauções durante a exposição, que poderá
ser utilizada somente após a falência de outros esquemas terapêuticos. O profissional
deve ficar atento às orientações fornecidas ao usuário e aos procedimentos que ele
necessita saber antes de iniciar o tratamento, durante e após o término da administração
da talidomida, de acordo com as recomendações a seguir:

ANTES DE INICIAR O TRATAMENTO (HOMENS E MULHERES)

A menos que outras alternativas terapêuticas tenham sido ineficazes,
a talidomida é proibida para mulheres em idade fértil

(compreendida da menarca à menopausa) ou grávidas.

Em casos excepcionais de indicação de talidomida para mulheres em idade fértil,
quando se fizer indispensável a utilização do medicamento, conforme instrução
constante na  Portaria nº 354 de 15 de agosto de 1997 (SNVS/MS) e desde que
esgotados todos os outros recursos terapêuticos e afastada a possibilidade de gravidez
em curso, devem ser cumpridas as seguintes exigências:
a)  Os casos sejam encaminhados para unidades de referência, estas previamente
cadastradas pelas Secretarias Estaduais ou Municipais de Saúde;
b)    O encaminhamento de tais casos seja devidamente justificado através de relatório
de encaminhamento pormenorizado, preenchido por médico responsável pelo caso;
c)    Os serviços de referência constituam comitês de ética médica para apreciação
destes casos;
d)   Seja assegurado aos casos aprovados pela comissão de ética o uso de métodos
contraceptivos que impeçam a ocorrência de gravidez durante a utilização da droga.
A utilização do medicamento somente poderá ocorrer se o profissional prescritor:
• Constatar que o usuário compreende e é capaz de seguir todas as orientações;
• Cadastrar o paciente no programa de usuários de talidomida
• Prestar informações orais e escritas sobre os cuidados do tratamento com o

medicamento;
• Esclarecer as dúvidas do usuário ou seu responsável legal, e certificar-se de que este

esteja ciente do termo de esclarecimento pós-informado;
• Certificar-se que as mulheres em idade fértil não estejam grávidas. Recomenda-se

que o resultado negativo do teste (sensibilidade mínima de 50 mUI/ml) e a
abstinência sexual ocorram nas 24 horas que antecedem o início da administração do
medicamento;

• Fornecer todas as orientações e reter a cópia do termo de responsabilidade
confirmando as informações recebidas.

CONDUTA SUGERIDA
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IMPORTANTE:
O paciente deve abster-se sexualmente ou aderir a dois métodos contraceptivos
concomitantemente. Um deles deve ser de alta eficácia (pílula anticoncepcional,
anticoncepcional injetável ou implantado pela via intradérmica, dispositivo intra-
uterino-DIU) e o outro eficaz (preservativo masculino, preservativo feminino,
diafragma).
A prevenção da gravidez deve iniciar-se, pelo menos, 4 semanas antes do início do
tratamento com o medicamento, durante toda a terapia e por mais 4 semanas após a
interrupção da administração da talidomida. Os homens que mantém vida sexual ativa
com mulheres em idade fértil devem adotar barreiras para evitar a concepção (uso de
preservativos), mesmo que tenham sido submetidos a vasectomia.

Durante o tratamento:
Descartada a possibilidade de gravidez e iniciado o tratamento, monitore a segurança da
utilização da talidomida da seguinte forma:

Primeiro mês de administração da talidomida: solicite o teste laboratorial de
gravidez, semanalmente, durante as primeiras 4 semanas de utilização do medicamento;

Segundo mês em diante: a partir da 5a semana, solicite o teste mensalmente (em
mulheres com ciclos menstruais regulares). As mulheres que apresentam ciclos
menstruais irregulares devem repetir o exame a cada duas semanas. O teste também
deve ser realizado se a mulher apresentar qualquer sangramento anormal.
Oriente a usuária para interromper, imediatamente, a administração em caso de
gestação.
Os homens que utilizam a talidomida e mantém vida sexual ativa com mulheres em
idade fértil, mesmo tendo sido submetidos à vasectomia, devem ser orientados a adotar
o uso de preservativo durante todo o tratamento.
Oriente sobre a importância dos usuários não doarem sangue ou esperma, bem como as
principais reações adversas e interações medicamentosas.

Qualquer suspeita de exposição do feto à talidomida deve ser notificada a Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – Departamento de farmacovigilância pelo endereço:
Unidade de Farmacovigilância/ANVISA - SEPN, W3 Norte, Q.515, Bloco B, Ed.
Ômega, 4ºandar, sala 402. Brasília, DF, BRASIL CEP 70770-502 ou por e-mail
http://www.anvisa.gov.br/farmacovigilância.

Após o tratamento (homens e mulheres):
A utilização dos métodos contraceptivos deve continuar por, no mínimo, 4 semanas
após a última dose de talidomida.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Medicamento-medicamento e/ou substâncias
Álcool, barbituratos, clorpromazina, antidepressivos, anti-histamínicos, ansiolíticos,
relaxantes musculares e outros medicamentos depressores do sistema nervoso central e
reserpina: por ser um sedativo potente, a administração concomitante pode aumentar os
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efeitos depressores sobre o Sistema Nervoso Central. A redução da dose da talidomida
ou dos outros depressores centrais pode ser necessária.
Cloranfenicol, cisplatina, dapsona, didanosina, etambutol, etionamida, hidralazina,
isoniazida, lítio, metronidazol, nitrofurantoína, óxido nitroso, fenitoína, estavudina,
vincristina, zalcitabina e outros medicamentos associados com neuropatia periférica: foi
demonstrado que a talidomida pode causar neuropatia periférica e pode ser irreversível.
Outros medicamentos associados ao desenvolvimento da neuropatia devem ser
utilizados com cautela e o paciente deve ser clinicamente monitorado.
Carbamazepina, griseofulvina, rifabutina, rifampicina, inibidores das proteases como
indinavir, nelfinavir, ritonavir ou saquinavir: estes medicamentos reduzem a efetividade
dos contraceptivos.
Recomenda-se abstenção sexual ou a utilização concomitante de outros dois outros
métodos de contracepção eficazes e altamente efetivos.

Medicamento-alimento
A administração concomitante da talidomida com alimentos gordurosos pode aumentar
em 6 horas o tempo necessário para atingir o pico de concentração plasmática.

Medicamento-condição clínica
Pacientes com hanseníase podem ter um aumento da biodisponibilidade da talidomida
quando comparado aos indivíduos saudáveis.

Medicamento-exame laboratorial
Não foram verificadas interferências em técnicas ou resultados de testes laboratoriais
em usuários que administravam talidomida.

REAÇÕES ADVERSAS

A mais séria reação da talidomida, documentada em humanos, é a teratogenicidade. O
risco de nascimentos com malformações, especialmente, focomelia ou morte fetal é
extremamente alto durante o período crítico da gestação (35 e 50 dias após a última
menstruação). O risco de malformações fora desse período é desconhecido, mas pode
ser significativo. Estudos realizados contra-indicam a utilização da talidomida em todo
o período de gestação.

Classificação por incidência

Mais freqüentes
Neuropatia periférica (tinido, formigamento, queimação, dormência ou dor nas mãos,
braços, pés ou pernas e fraqueza muscular). É uma reação adversa comum e,
potencialmente severa do tratamento com talidomida. Geralmente ocorre após longo
período de exposição (meses) e pode ser irreversível. A lesão pode surgir antes que o
usuário apresente qualquer sintoma, por isso o medicamento não deve ser administrado
em usuários que apresentem indícios de neuropatia ou encefalopatia pré-existente. O
paciente deve ser acompanhado, mensalmente, nos três primeiros meses da terapia para
detectar sinais precoces de neuropatia. A neuropatia secundária ao medicamento é
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incomum em indivíduos hansenianos, provavelmente pelo curto período, uma a duas
semanas, de administração de doses elevadas. Se houver neuropatia induzida pelo
medicamento, a administração deve ser suspensa para limitar a lesão, se clinicamente
conveniente. Usualmente, o tratamento pode ser reiniciado se a neuropatia regredir ao
estado basal.
Foi relatada neutropenia associada ao uso da talidomida. O tratamento não deve ser
iniciado se a contagem absoluta de neutrófilos estiver baixa (menor que 750/mm3). Se a
contagem absoluta ficar menor que 750/mm3 durante o tratamento, o regime posológico
deverá ser reavaliado e, se persistir, deve-se considerar a suspensão do medicamento, se
clinicamente conveniente.
A sonolência, vertigem, hipotensão ortostática e a intolerância gastrintestinal
(constipação, diarréia, náusea, dor estomacal) requerem atenção apenas se persistirem.

Menos freqüentes
Secura da boca, ressecamento da pele, cefaléia, aumento do apetite, alterações de
humor, edema em membros inferiores.

Raras
Hipersensibilidade (febre, diminuição da pressão arterial, batimento cardíaco acelerado,
rash cutâneo), mais freqüentemente observada em portadores de HIV.

Classificação por sistemas

Reações músculo-esqueléticas
Neuropatia periférica, dores nas costas (4,2 % a 5,6 %) e pescoço (4,2 %), rigidez do
pescoço (4,2 %), artrite, síndrome do túnel do carpo, dores musculares, hipertonia,
mialgia, miastenia, fragilidade óssea, distúrbios nas articulações, contração dos
membros superiores e inferiores, tremor intermitente e cãimbras musculares. O
tratamento deve ser imediatamente interrompido se for observada neuropatia induzida
pela talidomida. Normalmente, o tratamento pode ser reiniciado somente se a neuropatia
retornar ao estado basal. Recomenda-se que os usuários sejam submetidos ao exame
neurológico antes de iniciar a administração de talidomida.

Reações cardiovasculares
Batimento cardíaco irregular, hipertensão, angina pectoris, insuficiência cardíaca
congestiva,  hipotensão, bradicardia, fibrilação atrial, isquemia cerebral, acidente
vascular cerebral, parada cardíaca, Síndrome de Raynaud, infarto do miocárdio,
palpitação, pericardite,  hipotensão postural,  síncope, taquicardia, trombose e distúrbios
vasculares periféricos.

Reações hematológicas e dos órgãos hematopoiéticos
Neutropenia (febre, arrepio e inflamação da garganta), leucopenia (16,7 % a 25 %),
anemia (5,6 % a 12,5 %), linfadenopatia (5,6 % a 12,5 %), eosinofilia, granulocitopenia,
leucemia, elevação do volume celular, pancitopenia, petéquias, púrpura, eritroleucemia,
linfopenia, anormalidades na série vermelha, trombocitopenia e aumento do baço.

Reações geniturinárias
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Falência renal (sangue na urina, redução da diurese), hematúria (11,1 %), albuminúria
(3,1% a 8,3 %), impotência (2,8 % a 8,3 %), incontinência urinária, enurese, piúria.

Reações dermatológicas
Rash cutâneo (moderada a grave, mais freqüente em portadores do vírus HIV), pele
ressecada, transpiração (12,5 %), acne (3,1 % a 11,1 %), dermatite fúngica (4,2 % a 9,4
%), prurido ( 2,8 % a 6,3 %), distúrbios da unha (3,1 % a 4,2 %), alopécia, rash
maculopapular, rash eczematoso, dermatite esfoliativa, reação do tipo nodoso, necrose
da pele, angioedema, herpes simplex, neoplasia benigna da pele, Síndrome de Stevens
Johnson, psoríase, estomatite aftosa, descoloração da pele, seborréia, edema facial,
celulite e urticária.

Reações gastrintestinais
Hemorragia e intolerância gastrintestinal (constipação, diarréia, náusea), secura da boca
(8,3 %), náusea (4,2 % a 12,5 %), diarréia (4,2 % a 11,1 %), monilíase oral (4,2 % a
11,1 %), flatulência    (8,3 %), constipação (2,8 % a 4,8 %), dor abdominal (2,8 % a 4,2
%), anorexia (2,8 %), colite, disfagia, esofagite, gastroenterite, aumento da glândula
parótida, periodontíase, estomatite, descoloração da língua, aumento de apetite,
distúrbios do paladar, obstrução intestinal, vômitos, distensão abdominal, eructação e
dispepsia.

Reações centrais
Sonolência (36,1 % a 37,5 %), vertigem (4,2 % a 19,4 %), parestesia (5,6 % a 15,6 %),
nervosismo (2,8 % a 9,4 %), insônia (9,4 %), agitação (9,4 %), neuropatia periférica
irreversível (8,3 %), vertigo (8,3 %), tremor (4,2 %), amnésia, confusão, euforia,
hiperestesia, neuralgia, enxaqueca, dificuldade de manter a orientação do corpo no
espaço, ataxia, redução da libido, redução dos reflexos, demência, discinesia, hipalgesia,
hipercinesia, incoordenação motora, meningite, distúrbios neurológicos, disestesia,
neurite, pensamentos anormais, alteração do humor, depressão e psicoses.

Reações respiratórias
Infecções do trato respiratório superior, faringite (4,2 % a 8,3 %), sinusite (3,1 % a 8,3
%), renite   (4,2 %), tosse, enfisema, epistaxe, embolia pulmonar, alteração de voz,
apnéia, bronquite, pneumonia, edema pulmonar, dispnéia e outros distúrbios
pulmonares.

Reações imunológicas
Febre (19,4 % a 21,9 %), infecção (6,3 % a 8,3 %), desenvolvimento de sinais e
sintomas da SIDA em pacientes positivados, amiloidose, infecção viral, síndrome da
gripe, redução na contagem de células CD4, sepse e monilíase.

Reações metabólicas e/ou endócrinas
Aumento de aspartato aminotransferase (2,8 % a 12,5 %), hiperlipemia (2 % a 9,4 %),
edema periférico (3,1 % a 8,3 %), bilirrubinemia, aumento da uréia nitrogenada
sanguínea e da creatinina, hipercalemia, hiperuricemia, hipomagnesemia, hipocalcemia,
avitaminose, aumento da lipase e da fosfatase alcalina, hipercolesterolemia,
hipoglicemia, desidratação, hipoproteinemia, anormalidades eletrolíticas, aumento de
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lipoproteína de alta densidade (HDL), redução do fósforo e aumento da alanina
aminotransferase. Níveis inadequados do hormônio antidiurético (ADH), alteração dos
níveis hormonais, hipotireoidismo, mixedema, ginecomastia e diabetes.

Reações oftalmológicas
Diplopia, dor ocular, conjuntivite, distúrbios oculares, distúrbios da lágrima com
ressecamento dos olhos, retinite.

Outras reações
As reações adversas gerais incluem: dor (8,3 %), mal-estar, (8,3 %), dor de dente (4,25
%), ganho de peso, hérnia, febre e fotossensibilidade, leucemia, doença nodular
esclerosante de Hodgkin e sarcoma e reações de hipersensibilidade.

POSOLOGIA

VIA ORAL

Adultos
Reação hansênica do tipo nodoso ou tipo II : 100 a 300 mg, 1 vez ao dia, ao deitar. Deve
ser administrado com água e, no mínimo, 1 hora após a refeição da noite.

Manifestações cutâneas severas a graves da reação hansênica do tipo nodoso (tipo II) :
até 400 mg, em dose única diária, antes de deitar ou em doses divididas. Deve ser
administrada com água, no mínimo, 1 hora após a refeição. Recomenda-se que a mesma
dose seja mantida até a remissão clínica do quadro reacional.
Na neurite moderada a grave associada à reação hansênica do tipo nodoso, o tratamento
deve ser iniciado, concomitantemente, com corticosteróides. A dose dos corticosteróides
pode ser gradualmente reduzida e descontinuada, quando a neurite for diminuída.
Supressão da reação hansênica do tipo nodoso ou tipo II recidivante : na prevenção da
recorrência do eritema cutâneo, em usuários com história de tratamento de manutenção
por tempo prolongado, devem ser mantidas nas doses mínimas necessárias para
controlar a reação. A redução gradual da dose de talidomida deve ser realizada a cada 3
- 5 meses, em partes de 50 mg a cada 2 - 4 semanas.
Vírus da imunodeficiência humana (HIV) associado com quadro característico de perda
significativa de peso (>10%), diarréia e debilidade : 100 – 200 mg 1 vez ao dia, ao
deitar ou 1 hora após a refeição da noite, ou 100 mg 2 vezes ao dia, com água, no
mínimo 1 hora após as refeições.
Úlceras aftosas : 50 – 200 mg ao deitar, 1 hora após a refeição da noite, com água,
durante 4 semanas. Para alguns pacientes pode ser necessária a manutenção de dose de
50 mg 4 vezes ao dia.
Enxerto-versus-hospedeiro : a dose inicial varia de 800 a 1600 mg, em dose única diária
até a obtenção da resposta clínica adequada. A redução de 25 % da dose inicial deve
ocorrer a cada 2 semanas. Pode-se iniciar com as mesmas doses, fracionadas em 4
administrações diárias, ajustando-as para alcançar o nível de concentração plasmática
mínimo de 5 (g/ml e com terapias de duração de 2 a 700 dias (média de 240 dias) de
terapia. Outros estudos demonstraram doses efetivas menores de 600 mg/dia. São
necessários mais estudos para estabelecer a dose mínima efetiva da talidomida no
enxerto-versus-hospedeiro.
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A posologia adotada deve ser continuada até que os sinais e sintomas da reação ativa
tenham sido abrandados, em geral por um período de pelo menos 2 semanas. Em
seguida, os pacientes podem ter a posologia reduzida, com decréscimos de 50 mg a cada
2 a 4 semanas.

Casos especiais
A talidomida parece ser bem tolerada em pacientes com doenças hepáticas e renais
graves.

Equivalência
A equivalência em peso entre o composto químico da apresentação farmacêutica
(talidomida) e a substância terapeuticamente ativa (talidomida) é de 1: 1.

SUPERDOSAGEM

Intoxicação
A dose letal que mata 50 % dos animais (DL50) não foi determinada. Pacientes que
tentaram suicídio ou tiveram sobredose acidental sobreviveram sem seqüelas
detectáveis. Sobredose até 14 g de talidomida administrada concomitante ao álcool
resultou em sonolência. Nenhum problema circulatório ou respiratório foi relatado.

Tratamento
O tratamento da sobredose consiste no controle de suporte das funções vitais.
Os casos suspeitos ou confirmados de sobredose intencional devem ser encaminhados
ao serviço de psiquiatria.

USO SOB  PRESCRIÇÃO MÉDICA.
“SÓ PODE SER DISPENSADO COM  RETENÇÃO DA RECEITA”

PROIBIDA A VENDA NO COMÉRCIO.

PARA SUA SEGURANÇA, MANTENHA A EMBALAGEM ATÉ O USO
TOTAL DO MEDICAMENTO.

Número do lote, prazo de validade: vide lateral do cartucho
Fundação Ezequiel Dias – FUNED
MS 1.1209.0031
Farm. Resp.: Maria Regina A. Borges – CRF-MG nº 4849

Serviço de Atendimento ao Cliente
Caixa Postal nº 26 CEP 30123 – 970
Belo Horizonte – MG
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Fundação Ezequiel Dias – FUNED
CNPJ 17.503.475/0001-01 – Indústria Brasileira

Rua Conde Pereira Carneiro nº 80 – Gameleira
Belo Horizonte – Minas Gerais

CEP 30510 – 010
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APÊNDICE VII: Legislação referente à bula – aspectos abordados.

Legislação Caput Determinação sobre a bula
Decreto nº
57.477, de 20 de
dezembro de
1965

Dispõe sobre
manipulação,
receituário,
industrialização e
venda de produtos
utilizados em
homeopatia e dá
outras
providências.

capítulo II
Art. 23 - os laboratórios industriais homeopáticos, obedecidas as demais exigências regulamentares e vigentes
sobre a matéria, poderão fabricar, como especialidade farmacêutica, medicamento homeopático cuja fórmula
seja constituída por substância de comprovada ação terapêutica.

Quaisquer referências sobre a indicação terapêutica desses medicamentos homeopáticos, em rótulos ou bulas,
obedecerão estritamente à farmacodinâmica ou experiência clínica homeopática.

Portaria nº 35, 9
de setembro de
1974 (SNFMF)

Produção,
controle,
importação,
exportação e
comércio de
produtos
destinados à
prevenção e ao
tratamento das
doenças
infecciosas

3.1 - a bula do produto deverá conter:
a) nome do produto;
b) composição;
c) indicações terapêuticas;
d) contra-indicações;
e) reações e efeitos colaterais;
f) forma de apresentação, número de doses, o volume ou o peso de cada unidade farmacêutica e

respectiva concentração;
g) modo de usar e indicação da via de introdução ou aplicação;
h) prazo de validade com os dizeres: “válido até...”. (a linha pontilhada correspondendo à data do

término do período de validade).
i) número e data do licenciamento;
j) número da parida, série ou lote de fabricação, que permita identificar todas as fases da

preparação do produto;
i) condições de conservação;

m) nome do técnico responsável;
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Legislação Caput Determinação sobre a bula
Portaria nº 35, 9
de setembro de
1974 (SNFMF)
(cont.)

n) nome e endereço do fabricante;
o) outros informes a critério do serviço nacional de fiscalização da medicina e farmácia (snfmf).

da concentração e identidade
10 — de cada espécie, o número de microrganismos (bactérias, cogumelos, vírus ou rickettsias) ou a seu poder
antigênico, ou ainda, aqueles componentes (vacinas lisadas) ou seus derivados (toxóides) que se apresentam no
produto, deverão ser indicados pelo fabricante na fórmula, no relatório de licenciamento bem como das bulas.

do substrato
11.4.3 — os meios nutritivos para o crescimento e manutenção das culturas de tecidos devem ser descritos no
relatório do produto e quando contiverem substâncias com capacidade antigênica ou sensibilizante como soros,
antibióticos, etc., devem constar das bulas.
do modo de usar, via de administração e doses
15 — o modo de preparo para o uso, as quantidades a administrar, a via de introdução do medicamento e os
intervalos entre as aplicações serão indicados no relatório e bulas.

da estabilidade, conservação e prazo de validade
16.2  — a temperatura de conservação dever ser, para a maioria dos produtos, de menos de 10ºc. outros,
como certas vacinas de vírus vivo, exigem que sejam mantidos em estado de congelação, só sendo
descongelado na ocasião de seu emprego. estas condições constarão do relatório, bulas e rótulos

de fermentos láticos
18.8 — o número de germes viáveis, na data da liberação do produto e o prazo de validade deverão constar da
bula e dos rótulos.

Decreto nº
78992, de 21 de
dezembro de
1976

Regulamenta a Lei
n. 6.368, de 21 de
outubro de 1976,
que dispõe sobre
medidas de

Art. 18 - De toda receita, bula, rótulo e embalagem de especialidade farmacêutica que contenha substância
entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica deverá constar, obrigatoriamente, em destaque e
em letras de corpo maior do que o texto, a expressão:

Atenção - Pode causar dependência física ou psíquica.
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Legislação Caput Determinação sobre a bula
Decreto nº
78992, de 21 de
dezembro de
1976 (cont.)

prevenção e
repressão do
tráfico ilícito e uso
indevido de
substâncias
entorpecentes ou
que determinem
dependência física
ou psíquica.

Parágrafo único. O disposto neste artigo quanto a bulas, rótulos e embalagens será cumprido conforme plano de
implantação gradativa elaborado pelo Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia, que deverá
estar concluído dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Lei nº 6.360, de
23 de setembro
de 1976

Dispõe sobre a
vigilância sanitária
a que ficam
sujeitos os
medicamentos, as
drogas, os insumos
farmacêuticos e
correlatos,
cosméticos,
saneantes e outros
produtos, e dá
outras
providências

18.8 — o número de germes viáveis, na data da liberação do produto e o prazo de validade deverão constar da
bula e dos rótulos
art. 6 - a comprovação de que determinado produto, até então considerado útil, é nocivo à saúde ou não
preenche requisitos estabelecidos em lei implica na sua imediata retirada do comércio e na exigência da
modificação da fórmula de sua composição e nos dizeres dos rótulos, das bulas e embalagens, sob pena de
cancelamento do registro e da apreensão do produto, em todo o território nacional
art. 19 - será cancelado o registro de drogas, medicamentos e insumos farmacêuticos, sempre que efetuada
modificação não autorizada em sua fórmula, dosagem, condições de fabricação, indicação de aplicacões e
especificações anunciadas em bulas, rótulos ou publicidade
título x
da rotulagem e publicidade
art. 57 - o poder executivo disporá, em regulamento, sobre a rotulagem, as bulas, os impressos, as etiquetas e os
prospectos referentes aos produtos de que trata esta lei.
art. 58 - a propaganda, sob qualquer forma de divulgação e meio de comunicação, dos produtos sob o regime
desta lei somente poderá ser promovida após autorização do ministério da saúde, conforme se dispuser em
regulamento.
 § 1 - quando se tratar de droga, medicamento ou qualquer outro produto com a exigência de venda sujeita a
prescrição médica ou odontológica, a propaganda ficará restrita a publicações que se destinem exclusivamente à
distribuição a médicos, cirurgiões-dentistas e farmacêuticos.
§ 2 - a propaganda dos medicamentos de venda livre, dos produtos dietéticos, dos saneantes domissanitários, de
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Decreto federal
nº 79.094/77

Regulamenta a lei
no 6.360, de 23 de
setembro de 1976,
que submete a
sistema de
vigilância sanitária
os medicamentos,
insumos
farmacêuticos,
drogas, correlatos,
cosmético.
Os produtos de
higiene, saneantes
e outros.

alteração
art. 116 - as alterações na apresentação e dizeres da rotulagem e demais impressos dependerá de prévia e
expressa autorização do órgão de vigilância sanitária competente do ministério da saúde, a ser anotada à
margem do registro próprio.

dispensa
art. 96 - as bulas dos medicamentos somente poderão fazer referência à ação dos seus componentes, devendo as
indicações terapêuticas se limitarem estritamente a repetir as contidas nos termos do registro.
exigências
da rotulagem e publicidade
art. 93 - os rótulos, etiquetas, bulas e demais impressos dos medicamentos, cosméticos que contenham uma
substância ativa cuja dosagem deve conformar-se com os limites estabelecidos e os desinfetantes cujo agente
ativo deva ser citado pelo nome químico e sua concentração deverão ser escritos em vernáculos, conterão as
indicações das substâncias da fórmula, com os componentes especificados pelos nomes técnicos correntes e as
quantidades consignadas pelo sistema métrico decimal ou pelas unidades internacionais.
parágro único - é proibida a apresentação de desenhos e enfeites de qualquer natureza nos cartuchos, rótulos e
bulas, das drogas, medicamentos e insumos farmacêuticos, ressalvada a reprodução do símbolo da empresa.
art. 94 - os dizeres de rotulagem, das bulas, etiquetas, prospectos ou quaisquer modalidades de impressos
referentes aos produtos de que trata este regulamento, terão as dimensões necessárias à fácil leitura visual,
observado o limite mínimo de um milímetro de altura e redigido de modo a facilitar o entendimento do
consumidor.
§ 1o - os rótulos, as bulas, os impressos, as etiquetas, os dizeres e os prospectos mencionados neste artigo,
conterão obrigatoriamente:
I - os nomes do produto, do fabricante, do estabelecimento de produção e o endereço deste.
II - o número do registro precedido da sigla do órgão de vigilância sanitária competente do ministério da saúde.
art. 95 - tratando-se de drogas e medicamentos, os rótulos, bulas e impressos, conterão ainda as indicações
terapêuticas, as contra-indicações e efeitos colaterais, e precauções, quando for o caso, a posologia, o modo de
usar ou via de administração, o término do prazo de validade, a exigência de receita médica para a venda, se
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houver, as prescrições determinadas na legislação específica quando o produto estiver submetido a regime
especial de controle, e as necessárias ao conhecimento dos médicos, dentistas e pacientes.
§ 1o - as drogas e produtos químicos e oficinais, destinados ao uso farmacêutico, deverão ostentar nos rótulos,
os dizeres "farmacopéia brasileira" ou a abreviatura oficial "farm. bras."
§ 2o - as contra-indicações, precauções e efeitos colaterais deverão ser impressos em tipos maiores dos que os
utilizados nas demais indicações e em linguagem acessível ao público.
§ 3o - as drogas e os produtos químicos e oficinais não enquadrados no § 1o, mas, que constem da farmacopéia
estrangeira ou de formulários admitidos pela comissão de revisão de farmacopéia do ministério da saúde, terão
nos rótulos a indicação respectiva.
art. 96 - as bulas dos medicamentos somente poderão fazer referência à ação dos seus componentes, devendo as
indicações terapêuticas se limitarem estritamente a repetir as contidas nos termos do registro.
art. 97 - nos rótulos e bulas dos medicamentos biológicos vendidos sob receita médica constarão ainda o
método de dosagem de sua potência ou atividade e das provas de eficiência, o número de série por partida da
fabricação, e as condições de conservação, quando for indicado, de acordo com a natureza do produto.
art. 98 - as bulas dos medicamentos destinados ao tratamento de doenças infecto-contagiosas, deverão conter
conselhos sobre as medidas de higiene recomendadas em cada caso.
art. 99 - os medicamentos cuja composição contenha substância entorpecente, deverão ter nos rótulos e bulas, a
indicação da denominação comum do mesmo e a respectiva dosagem.
parágrafo único - quando a substância entorpecente for o ópio ou a coca, deverá ser mencionada nos rótulos e
bulas a correspondente dose de morfina ou cocaína.
art. 101 - poderá ser dispensada nos rótulos dos medicamentos a fórmula integral ou de seus componentes
ativos, desde que figurem nas bulas respectivas.
art. 102 - os rótulos dos medicamentos homeopáticos deverão ostentar os dizeres "farmacopéia homeopática
brasileira", e conter obrigatoriamente a escala e a dinamização pertinentes, a via de administração e forma
farmacêutica.
Parágrafo único - as bulas dos produtos homeopáticos serão sucintas e restringir-se-ão aos termos das
indicações terapêuticas aprovadas.
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III. a bula e a rotulagem dos produtos para hidratação oral deverão seguir as seguintes determinações. os
produtos para reidratação e para manutenção/prevenção deverão ter bula  específica para cada caso, redigida de
acordo com o roteiro instituído pela portaria nº 65, de 28 de dezembro de 1984, da snvs-ms. Mesmo os produtos
em pó ou grânulos para reconstituição, vendidos em embalagem múltipla, deverão ter incluído uma bula, para
orientação da farmácia e do consumidor através dos funcionários da farmácia.
- o item da bula “informações ao paciente” deve ter alto conteúdo informativo e educativo, incluindo preceitos
de higiene, estímulo ao aleitamento materno, prevenção da desidratação e recuperação nutricional. é
recomendável a inclusão de ilustrações.
no item da bula “indicações”, poderão ser indicados “para reidratação e manutenção oral” exclusivamente os
produtos com teor de sódio igual a 90 meq/l. todos os produtos com teor
de sódio entre 40 e 60 meq/l somente poderão ser indicados “para prevenção da desidratação e manutenção da
hidratação após a fase de reidratação”.
as bulas devem incluir no item “precauções”, cuidados sobre o uso de soluções orais com potássio se a função
renal estiver diminuída e, no item “contra-indicações”, obstrução ou perfuração intestinal.
a rotulagem dos produtos para reposição ou para manutenção, apresentados em pó, soluções concentradas para
serem diluídas, ou grânulos para diluição em água, deverá conter: instruções claras de preparo, se possível com
ilustrações, instruções de uso e conservação. se dispensados em embalagem individual (envelope, sachet, etc.)
deverá constar nesta, a composição do produto, bem como outros textos previstos na legislação.

Portaria n.º 110,
de 10 de março
de 1997

Institui roteiro
para texto de bula
de medicamentos,
cujos itens devem
ser rigorosamente
obedecidos,
quanto à ordem e
conteúdo.

Portaria SVS nº 110/97 art. 7º, 8º, 9º alteração
Portaria SVS nº 110/97 art. art 1 2 3 4 5 6 7 8 e 11  exigências
considerando que os textos de bulas de medicamentos com o(s) mesmo(s) princípio(s) ativo(s), devem conter
a(s) mesma(s) indicação(ões) terapêutica(s) e demais informações fundamentais;
considerando que estas informações fundamentais, relativas a um princípio ativo e respectiva classe terapêutica,
devem orientar adequadamente o paciente e o médico;
considerando a existência de textos de bula insuficientes dispostos no mercado;
considerando a lei 6.360/76 e o decreto 79.094/77, a portaria 65/86 e o código de defesa do consumidor,
resolve:
art. 1º instituir roteiro para texto de bula de medicamentos, cujos itens devem ser rigorosamente obedecidos,
quanto à ordem e conteúdo.
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art. 2º sem prejuízo dos artigos 93, 94, 95 e 96, inclusive parágrafos e incisos do decreto n. º 79.094/77, as bulas
dos medicamentos conterão obrigatoriamente
i) identificação do produto
a-nome do produto
b- nome genérico
c- formas farmacêuticas e apresentações
d- uso pediátrico ou adulto (em destaque)
e- composições completas.
ii) informação ao paciente
obrigatória e uniforme, escrita em linguagem de fácil compreensão para o consumidor em geral
a- ação esperada do medicamento
b- cuidados de armazenamento - deverão ser mencionadas orientações específicas para a guarda do
medicamento e cuidados de armazenamento antes e depois da abertura da embalagem e/ou preparo.
c- prazo de validade - informar este prazo. alertar para os perigos do medicamento com o prazo de validade
vencido.
d- gravidez e lactação - incluir as frases “informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do
tratamento ou após o seu término (fixando o prazo quando for o caso). “informar ao médico se está
amamentando”.
e- cuidados de administração - citar os cuidados específicos e incluir: “siga a orientação de seu médico,
respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento”.
f- interrupção do tratamento - incluir a frase “não interromper o tratamento sem o conhecimento do seu
médico”. citar as conseqüências quando for o caso.
g- reações adversas - incluir a frase “informe seu médico o aparecimento de reações desagradáveis”(citar as
mais importantes, por freqüência ou gravidade, quando for o caso.
h- todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças”- em destaque e também na embalagem
externa.
i- ingestão concomitante com outras substâncias - (álcool, alimentos, etc...).
j- contra-indicações e precauções, informar o paciente sobre esses itens quando for o caso. incluir a frase
“informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início, ou durante o tratamento”.
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k- quando for o caso, incluir a(s) frase(s):
- não deve ser utilizado durante a gravidez e a lactação;
- durante o tratamento o paciente não deve dirigir veículos ou operar máquinas, pois sua habilidade e atenção
podem estar prejudicadas.
l- riscos de automedicação: advertência quanto aos riscos da automedicação em geral: “não tome remédio sem o
conhecimento do seu médico, pode ser perigoso para a saúde”.
iii) informação técnica
a) características - químicas e farmacológicas do medicamento com base no relatório técnico.
b) indicações - baseadas em ações farmacológicas e não diagnósticos ou sintomas (poderão ser usados
diagnósticos na dependência de concordância da secretaria de vigilância sanitária do ministério da saúde
(svs/ms).
c) contra-indicações - baseadas em entidades clínicas nas quais o medicamento não pode ser utilizado.
d) advertências - colocar em destaque itens restritivos, quando for caso.
e) interações medicamentosas - e outras interações, citando substâncias ou grupos de substâncias e não
especialidades farmacêuticos.
f) reações adversas/colaterais e alterações de exames laboratoriais - citar pela ordem de gravidade (se possível
constar a incidência) todas as reações adversas comprovadas, utilizando sempre linguagem técnica; substituir a
frase “não produz reações adversas” por “ainda não são conhecidas a intensidade e freqüência das reações
adversas” (citar as situações mais comuns na informação ao paciente).
g) posologia - dose e duração do tratamento, vias de administração; quando for o caso, detalhar posologia para
doenças específicas e situações especiais (insuficiência renal ou hepática, etc..) sempre em linguagem técnica.
h) superdosagem - conduta na superdosagem e quando for o caso, nas reações adversas graves - condutas gerais
e específicas.
i) pacientes idosos - advertências e recomendações sobre uso adequado do medicamento por pacientes idosos.
j) produto novo - quando se tratar de produto novo deverão ser acrescentados os dizeres: este produto é um
novo medicamento e embora as pesquisas tenham indicado eficácia e segurança, quando corretamente indicado,
podem ocorrer reações adversas imprevisíveis, ainda não descritas ou conhecidas, em caso de suspeita de
reação adversa, o médico responsável deve ser notificado.
k) produto restrito a hospitais - retirar o item ao paciente, com exceção do que se refere a armazenamento e



136

Legislação Caput Determinação sobre a bula
Portaria n.º 110,
de 10 de março
de 1997 (cont.)

prazo de validade. deverá ser incluída a frase: uso restrito a hospitais.
iv) dizeres legais
a- número de registro no MS.
b- farmacêutico responsável e CRF.
c- nome(s) da(s) empresa(s) (titular do registro e fabricante).
d- endereço(s) da(s) empresa(s) (titular do registro e fabricante).
e- número do CGC.
f- receituário (venda com ou sem prescrição, com retenção de receita, com notificação, etc..).
notificação, etc..).
g- demais dizeres legais vigentes.
art. 3º a svs/ms elaborará dizeres de bula referentes a cada princípio ativo ou associações e respectiva classe
terapêutica, classificados em: mínimos essenciais para os itens ii (e todos os subitens) e iii (subitens c, d, e, f, h,
i) do art. 2º, sendo vedado à empresa omiti-los em seu texto de bula, entretanto será permitido incorporar, ao
texto proposto, novas informações advindas do conhecimento científico; máximos para o subitens b e g do item
iii, do art. 2º, sendo vedado à empresa acrescentar outras informações além daquelas propostas. os demais itens
da bula que dependem das especificações do produto, caberá à empresa elaborá-los.
art. 4º o texto de bula, conforme descrito no item anterior, será publicado em d.o.u. e os interessados terão um
prazo de 30 (trinta) dias para apresentarem contestação.
art. 5º a contestação somente será submetida a estudo desde que apontadas as razões fundamentadas,
provenientes de referências bibliográficas reconhecidas.
art. 6º após a publicação do texto definitivo, as empresas terão 180 (cento e oitenta) dias para adequarem os
textos de bulas de produtos já registrados, aos novos dizeres.
art. 7º os novos textos de bula a que se refere o artigo anterior, uma vez adotados, deverão ser encaminhados à
svs/ms, dentro do prazo estipulado no artigo anterior, como aprovação de que houve o cumprimento do
determinado nesta portaria.
art. 8º informações, em caráter adicional, quanto às características químicas e farmacológicas, quanto às
advertências, contra-indicações, reações adversas, interações medicamentosas, precauções e novos cuidados na
superdosagem, poderão ser incluídas nas bulas, ainda que não constantes do texto publicado no d.o .u.,
independente de aprovação prévia pela SVS/MS. art.
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9º a empresa fica obrigada a informar a SVS/MS, num prazo de 30 (trinta) dias as informações de caráter
restritivo de que trata o art.8º, para que os textos publicados em d.o.u. sejam imediatamente atualizados.
art. 11 enquanto não houver publicação do texto, conforme determina o art.3º, as bulas aprovadas de
medicamentos já registrados continuam em vigor, devendo contudo obedecer os itens descritos no art. 2º da
presente portaria quanto à ordem e conteúdo.

Portaria n.º 344,
de 12 de maio de
1998

Aprova o
regulamento
técnico sobre
substâncias e
medicamentos
sujeitos a controle
especial.

art. 77, 80, 81, 82, 83, 84
da embalagem
art. 77 é atribuição da secretaria de vigilância sanitária do ministério da saúde a padronização de bulas, rótulos e
embalagens dos medicamentos que contenham substâncias constantes das listas deste regulamento técnico e de
suas atualizações.
art. 80 os rótulos de embalagens de medicamentos a base de substâncias constantes das listas "a1"e "a2"
(entorpecentes) e "a3" (psicotrópicos), deverão ter uma faixa horizontal de cor preta abrangendo todos os lados,
na altura do terço médio e com largura não inferior a um terço da largura do maior lado da face maior, contendo
os dizeres: "venda sob prescrição médica" - "atenção: pode causar dependência física ou psíquica".
parágrafo único. nas bulas dos medicamentos a que se refere o caput deste artigo deverá constar
obrigatoriamente, em destaque e em letras de corpo maior de que o texto, a expressão: "atenção: pode causar
dependência física ou psíquica".
art. 81 os rótulos de embalagens de medicamentos a base de substâncias constantes das listas "b1" e "b2"
(psicotrópicos), deverão ter uma faixa horizontal de cor preta abrangendo todos seus lados, na altura do terço
médio e com largura não inferior a um terço da largura do maior lado da face maior, contendo os dizeres:
"venda sob prescrição médica" - "o abuso deste medicamento pode causar dependência".
parágrafo único. nas bulas dos medicamentos a que se refere o caput deste artigo, deverá constar,
obrigatoriamente, em destaque e em letras de corpo maior de que o texto, a expressão: "o abuso deste
medicamento pode causar dependência".
art. 82 nos casos dos medicamentos contendo a substância anfepramona (lista "b2", psicotrópicos-
anorexígenos) deverá constar, em destaque, no rótulo e bula, a frase: "atenção: este medicamento pode causar
hipertensão pulmonar".
art. 83 os rótulos de embalagens dos medicamentos a base de substâncias constantes das listas "c1" (outras
substâncias sujeitas a controle especial), "c2" (retinóides de uso tópico) "c4" (anti-retrovirais) e "c5"
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(anabolizantes) deste regulamento técnico e de suas atualizações, deverão ter uma faixa horizontal de cor
vermelha abrangendo todos os seus lados, na altura do terço médio e com largura não inferior a um terço da
largura do maior lado da face maior.
§ 1º nas bulas e rótulos dos medicamentos a que se refere o caput deste artigo para as listas "c1" (outras
substâncias sujeitas a controle especial), "c4" (anti-retrovirais) e "c5" (anabolizantes), deverá constar,
obrigatoriamente, em destaque e em letras de corpo maior de que o texto, a expressão: "venda sob prescrição
médica"- "só pode ser vendido com retenção da receita".
§ 2º nas bulas e rótulos dos medicamentos que contêm substâncias anti-retrovirais, constantes da lista "c4" deste
regulamento técnico e de suas atualizações, deverá constar, obrigatoriamente, em destaque e em letras de corpo
maior de que o texto, a expressão: "venda sob prescrição médica" - "atenção - o uso incorreto causa resistência
do vírus da aids e falha no tratamento".
§ 3º nas bulas e rótulos dos medicamentos de uso tópico, manipulados ou fabricados, que contêm substâncias
retinóicas, constantes da lista "c2" deste regulamento técnico e de suas atualizações, deverá constar,
obrigatoriamente, em destaque e em letras de corpo maior de que o texto, a expressão: "venda sob prescrição
médica" - "atenção - não use este medicamento sem consultar o seu médico, caso esteja grávida. ele pode
causar problemas ao feto".
§ 4º na face anterior e posterior da embalagem dos medicamentos a base da substância misoprostol constante da
lista c1 (outras substâncias sujeitas a controle especial) deste regulamento técnico deverá constar
obrigatoriamente, em destaque um símbolo de uma mulher grávida dentro do círculo cortado ao meio e as
seguintes expressões inseridas na tarja vermelha: "atenção: uso sob prescrição médica" – "só pode ser utilizado
com retenção de receita" – "atenção: risco para mulheres grávidas" – "venda e uso restrito a hospital".
§ 5º nas bulas e rótulos do medicamento que contem misoprostol deve constar obrigatoriamente ao expressão:
"atenção: risco para mulheres grávidas" – "venda e uso restrito a hospital".
art. 84 os rótulos de embalagens dos medicamentos de uso sistêmico, a base de substâncias constantes das listas
"c2" (retinóicas) deste regulamento técnico e de suas atualizações, deverão ter uma faixa horizontal de cor
vermelha abrangendo todos os seus lados, na altura do terço médio e com largura não inferior a um terço da
largura do maior lado da face maior, contendo os dizeres "venda sob prescrição médica" - "atenção: risco para
mulheres grávidas, causa graves defeitos na face, nas orelhas, no coração e no sistema nervoso do feto".
parágrafo único. nas bulas dos medicamentos a que se refere o caput deste artigo, deverá constar,
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médica" - "atenção: risco para mulheres grávidas, cau olharrr

Portaria n.º 802,
de 08 de outubro
de 1998

Considerando a
necessidade de
garantir maior
controle sanitário
na produção,
distribuição,
transporte e
armazenagem dos
produtos
farmacêuticos;
Considerando que
todo o segmento
envolvido na
produção,
distribuição,
transporte e
armazenagem
de medicamentos é
responsável
solidário pela
identidade,
eficácia, qualidade
e segurança dos
produtos
farmacêuticos,
resolve:

Art. 3º as empresas produtoras ficam obrigadas a informar, em cada unidade produzida para a venda final:
a. o nome do produto farmacêutico - nome genérico e comercial;
b. nome e endereço completo do fabricante/telefone do serviço de atendimento ao consumidor;
c. nome do responsável técnico, número de inscrição e sigla do conselho regional de farmácia;
d. número de registro no ministério da saúde conforme publicado em d.o.u., sendo necessário somente os nove
primeiros dígitos;
e. data de fabricação;
f. data de validade;
g. número de lote a que a unidade pertence;
h. composição dos produtos farmacêuticos;
i. peso, volume líquido ou quantidade de unidades, conforme o caso;
j. finalidade, uso e aplicação;
k. precauções, cuidados especiais.
§ 1º os estabelecimentos de distribuição, comércio atacadista e de dispensação, comércio varejista, devem
garantir a permanência das informações de cada produto, na forma especificada no caput deste artigo.
§ 2º os estabelecimentos de distribuição e de dispensação, não poderão aceitar a entrada de produtos
farmacêuticos com especificações incompatíveis com as constantes do caput deste artigo.
§ 3º nas bulas deverão constar todos os itens constantes neste artigo, exceto os itens "e, f, e g". os itens de "a a
g" deverão constar obrigatoriamente na embalagem.
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Regulamenta a lei
nº 9.787, de 10 de
fevereiro
de 1999, que
dispõe sobre a
vigilância
sanitária,
estabelece o
medicamento
genérico, dispõe
sobre a utilização
de nomes
genéricos em
produtos
farmacêuticos

.art. 1º constarão, obrigatoriamente, das embalagens, rótulos, bulas, prospectos, textos, ou qualquer outro tipo
de material de divulgação e informação médica, referentes a medicamentos, a terminologia da denominação
comum brasileira - dcb ou, na sua falta, a denominação comum internacional - dci.

Resolução RDC
nº 17, de 24 de
fevereiro de 2000

Dispõe sobre o
registro de
medicamentos
fitoterápicos.

6 Revalidação do registro de medicamentos fitoterápicos registrados até 31/01/1995
6.2 apresentar até 31.01.2001 os estudos sobre toxicidade do medicamento fitoterápico, de acordo com o item
2.2.7 desta Resolução. Neste interstício, as bulas e rótulos devem conter obrigatoriamente os seguintes dizeres:
MEDICAMENTO EM ESTUDO PARA AVALIAÇÃO CIENTÍFICA DA TOXICIDADE E DAS
INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS".
6.3 apresentar até 31.01.2005 os estudos de comprovação da eficácia do medicamento fitoterápico, segundo o
item 2.2.8 deste Regulamento; neste interstício, as bulas e rótulos devem conter obrigatoriamente os seguintes
dizeres:
"MEDICAMENTO EM ESTUDO PARA AVALIAÇÃO CIENTÍFICA DAS INDICAÇÕES
TERAPÊUTICAS".
EMBALAGEM E BULA
7.1 Embalagem externa (cartucho ou etiqueta no caso de inexistência de cartucho)
7.1.1 Não deve conter dizeres que induzam à automedicação, à utilização indevida do medicamento, ou
referências a "Medicamento Natural" ou congêneres, que transmitam ao consumidor a idéia de produto inócuo
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ou possuidor de propriedades especiais.
7.1.2 A designação "MEDICAMENTO FITOTERÁPICO" deve ser utilizada.
7.1.3 Os medicamentos fitoterápicos tradicionais devem exibir a expressão "MEDICAMENTO
FITOTERÁPICO TRADICIONAL".
7.1.4 Atender aos demais aspectos previstos na legislação específica em vigor.
7.2 Na bula deverão constar:
7.2.1 Nomenclatura botânica oficial (gênero, espécie, variedade, autor do binômio e família).
7.2.2 Parte utilizada da planta.
7.2.3 Composição do medicamento, indicando a relação real, em peso ou volume, da matéria prima vegetal
usada e a correspondência em marcadores e/ou princípios ativos, quando conhecidos .
7.2.4 atender aos demais aspectos previstos na legislação específica em vigor.
7.3 Conforme a indicação terapêutica, o medicamento fitoterápico deverá ser vendido somente sob prescrição
médica.

Resolução-RDC
nº 92, de 23 de
outubro de 2000
(*)

A diretoria
colegiada da
agência nacional
de vigilância
sanitária, no uso
da atribuição que
lhe confere o
art.11, inciso iv do
regulamento da
anvs aprovado
pelo decreto nº
3.029, de 16 de
abril de 1999, em
reunião realizada
em 18 de outubro
de 2000,

Considerando os arts. 7° e 8° do decreto nº 3.181, de 1999, que regulamenta a lei nº 9.787, de 1999;
Considerando a necessidade de estipular o fim do período de transição do nome comercial ou marca adotado
como nome da empresa, anterior ao nome da substância ativa;
Considerando o disposto na lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976 e seu regulamento - decreto nº 79.094, de
1977, e a lei nº 6.480, de 1º de dezembro de 1977;
Considerando a necessidade de se estabelecer critérios para rotulagem de todos os medicamentos;
Considerando a necessidade de uma diferenciação das rotulagens entre os medicamentos genéricos e os demais
medicamentos;
Considerando que, de acordo com a lei nº 9.787, de 1999 e com o decreto nº 3.181, de 1999, os medicamentos
similares somente poderão ser comercializados com nome comercial ou marca;
Considerando que as questões de rotulagem e embalagem interferem nos requisitos de segurança e combate à
fraudes em medicamentos;
Considerando que a portaria anvs/ms nº 802, de 1998, estabelece normas e critérios adicionais de segurança em
embalagens e rotulagem de medicamentos,
at. 2º todas as embalagens, rótulos, bulas, prospectos, textos e quaisquer materiais de divulgação e informação
médica, referentes a medicamentos, devem ostentar no mesmo destaque e de forma legível, localizado no
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mesmo campo de impressão, imediatamente abaixo do nome comercial ou marca, em tamanho igual a 50%
destes, a denominação genérica da substância ativa, empregando a denominação comum brasileira - dcb ou a
denominação comum internacional - dci, ou na sua ausência a denominação descrita no chemical abstract
substance (cas), respeitando-se esta ordem de prioridade ção e no sistema nervoso do feto

Resolução-RDC
nº 132, de 29 de
maio de 2003

Dispõe sobre o
registro de
medicamentos
específicos.

I - do registro/cadastro
2. no ato do protocolo de pedido de registro/cadastro de um medicamento dentro da esfera de abrangência deste
regulamento, o proponente deve apresentar relatório contendo as seguintes informações técnicas;
a) dados gerais que deverão constar na bula, esboço do "lay-out" de rótulo e embalagem, conforme a legislação
vigente. No caso de apresentações em gotas (soluções orais e oftálmicas, emulsões orais e suspensões orais,
nasais e oftálmicas), deve ser determinado o número de gotas que corresponde a 1 ml, indicando-se a
concentração do fármaco por ml.
6. os fabricantes ou seus representantes que pretendam comercializar medicamentos isentos de registro ou
medicamentos de registro específico, produzidos em território estrangeiro, e importados a granel, na
embalagem primária ou como produto terminado, além dos dispositivos anteriores, terão que apresentar:
i) todo material que compõe o dossiê do produto, tais como os relatórios de produção e controle de qualidade,
as informações contidas em rótulos, bulas e embalagens, devem estar em idioma português, atendendo à
legislação em vigor. os documentos oficiais em idioma estrangeiro usados para fins de registro/cadastro,
expedidos pelas autoridades sanitárias, deverão ser acompanhados de tradução juramentada na forma da lei
III - das medidas do pós-registro/cadastro
5. todas as empresas, no primeiro semestre do ultimo ano do qüinqüênio de validade do registro/cadastro já
concedido, deverão apresentar os seguintes documentos para efeito de renovação a anvisa.
f) a última versão de bula impressa que acompanha o produto em suas embalagens comerciais.

Resolução-RDC
nº 133, de 29 de
maio de 2003

Dispõe sobre o
registro de
medicamento
similar e dá outras
providências

II - do registro
2. no ato do protocolo de pedido de registro de um produto como medicamento similar, o proponente deverá
apresentar relatório contendo as seguintes informações técnicas:
a) dados gerais: texto de bula, esboço de "lay-out" de rótulo e embalagem, conforme a legislação vigente. com
relação à bula dos medicamentos produzidos por laboratórios farmacêuticos oficiais, estes deverão seguir
regulamentações específicas. no caso de apresentações em gotas (soluções orais e oftálmicas, emulsões orais e
suspensões orais, nasais e oftálmicas), deverá ser determinado o número de gotas que corresponde a 1 ml,
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indicando-se a concentração do fármaco por ml.;
4. os fabricantes ou seus representantes que pretendam comercializar medicamentos similares produzidos em
território estrangeiro, e importados a granel, na embalagem primária ou como produto terminado, além dos
dispositivos anteriores, terão que apresentar
h) todo material que compõe o dossiê do produto, tais como os relatórios de produção e controle de qualidade,
as informações contidas em rótulos, bulas e embalagens, devem estar em idioma português, atendendo à
legislação em vigor. os documentos oficiais em idioma estrangeiro usados para fins de registro, expedidos pelas
autoridades sanitárias, deverão ser acompanhados de tradução juramentada na forma da lei.
III - das medidas do pós – registro
4. todas as empresas, no primeiro semestre do ultimo ano do qüinqüênio de validade do registro já concedido,
deverão apresentar os seguintes documentos para efeito de renovação a anvisa:
e) a última versão de bula impressa que acompanha o produto em suas embalagens comerciais.

Resolução-RDC
nº 134, de 29 de
maio de 2003

Dispõe sobre a
adequação dos
medicamentos já
registrados

§ ùnico o enquadramento dos produtos conforme o caput deste artigo dá direito a não apresentar testes de
equivalência farmacêutica e biodisponibilidade relativa neste momento, e ter destaque no compêndio de bulas
de medicamentos da ANVISA

Resolução-RDC
nº 135, de 29 de
maio de 2003(*)

Aprova  o
Regulamento
Técnico para
Medicamentos
Genéricos.

III - documentação para registro
a) o processo para solicitação de registro de medicamentos genéricos nacionais e importados deverá ser
composto pela documentação descrita a seguir, sendo vedada a análise de processos com documentação
incompleta.
10. modelo de bula, rótulo e cartucho. as informações contidas na bula do medicamento genérico não podem ser
inferiores àquelas contidas na bula do medicamento de referência, reservando-se à anvisa o direito de exigir a
complementação de dados sempre que houver recomendação técnica. deve estar anexa ao processo cópia da
bula do medicamento de referência
V - medidas pós-registro
4. critérios e condições para renovação de registro
4.6. cópia da última versão da bula que acompanha o produto em suas embalagens comerciais;
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Dispõe sobre o
registro de
medicamento
novo.

II - do registro
2. no ato do protocolo de pedido de registro de um produto como medicamento novo, o proponente deverá
apresentar relatório técnico contendo as seguintes informações:
a) dados gerais: texto de bula, esboço de "lay-out" de rótulo e embalagem, conforme a legislação vigente. no
caso de apresentações em gotas (soluções orais e oftálmicas, emulsões orais e suspensões orais, nasais e
oftálmicas), deverá ser determinado o número de gotas que corresponde a 1 ml, indicando-se a concentração do
fármaco por ml;
3. os fabricantes ou seus representantes que pretendam importar medicamentos novos, além dos dispositivos
anteriores, terão que
d) apresentar comprovante de registro emitido pela autoridade sanitária de um país onde esteja localizada a
empresa e o respectivo texto de bula. a falta deste documento não impedirá a submissão, mas impedirá a
aprovação final.
i) todo material que compõe o dossiê do produto, tais como os relatórios de produção e controle de qualidade,
as informações contidas em rótulos, bulas e embalagens, devem estar em idioma português, atendendo à
legislação em vigor. os documentos oficiais em idioma estrangeiro usados para fins de registro, expedidos pelas
autoridades sanitárias, deverão ser acompanhados de tradução juramentada na forma da lei
III - das medidas do pós – registro
4. todas as empresas, no primeiro semestre do ultimo ano do qüinqüênio de validade do registro já concedido,
deverão apresentar os seguintes documentos para efeito de renovação à anvisa: e) a última versão de bula
impressa que acompanha o produto em suas embalagens comerciais.

Resolução-RDC
nº 137, de 29 de
maio de 2003

Autoriza, apenas,
o
registro/renovação
de registro de
medicamentos
pertencentes às
classes/ princípios
ativos, só se as
bulas e

considerando que as informações contidas nas bulas e embalagens são de suma importância para os
profissionais prescritores e usuários a respeito das características de determinado fármaco, inclusive
advertências de uso;
considerando que é interesse da anvisa complementar os conteúdos de bulas e das embalagens das diversas
classes de medicamentos comercializados no país com vistas a dar maior qualidade e segurança aos usuários e
prescritores ;
considerando que diversas classes de medicamentos comercializados amplamente no país merecem
advertências anotações especiais objetivando proteger os pacientes;
considerando a necessidade de harmonizar os dizeres contidos nas bulas e embalagens dos medicamentos;
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embalagens
contiverem a
advertência
pertinente

adota a seguinte resolução e eu, diretor-presidente, determino a sua publicação
art. 1º o registro/renovação de registro de medicamentos pertencentes às classes/ princípios ativos relacionadas
em anexo, só serão autorizados se as bulas e embalagens contiverem a advertência pertinente, conforme relação
anexa.
Anexo
os medicamentos cuja formulação exija advertências específicas deverão fazer constá-las em suas bulas e
embalagens, obrigatoriamente, com dimensões que permitam fácil leitura, em destaque e seguindo os modelos
de frases listados nos itens abaixo:
1. os medicamentos à base de ácido bórico e seus derivados, destinados ao uso adulto, apresentar em sua bulas e
rotulagem de embalagens primárias e secundárias, as advertências:
1.1. "não poderá ser aplicado em grandes áreas do corpo, quando existirem lesões de qualquer tipo, feridas ou
queimaduras".
1.2. "produto de uso exclusivo em adultos. o uso em crianças representa risco à saúde".
2. os produtos contendo acitretina em suas formulações, apresentar na bula as seguintes advertências:
2.1 "a acitretina é um composto altamente teratogênico é proibida sua utilização em mulheres grávidas. não
deve ser utilizado em mulheres com potencial para engravidar, portanto é necessário que se utilizem métodos
contraceptivos eficazes 30 dias antes, durante e três anos após o término do tratamento".
2.2. "a doação de sangue é absolutamente contra-indicada durante e até dois anos após o término do tratamento
com acitretina"
2.3. "o uso concomitante de álcool durante e até dois meses após o tratamento com acitretina potencializa a
formação de etretinato, agente altamente teratogênico".
3. os produtos polivitamínicos destinados a crianças com idade inferior a 12 anos ou de uso pediátrico, que
apresentem uma concentração máxima de etanol não superior a 0.5% em suas formulações, apresentar na bula e
rotulagem das embalagens primárias e secundárias a advertência: "contém 0.5% de etanol".
4. os produtos polivitamínicos destinados ao uso adulto que apresentem uma concentração de etanol não
superior a 2,0% em suas formulações, apresentar na bula e rotulagem das embalagens primárias e secundárias a
advertência: "produto de uso exclusivo em adultos. o uso em crianças representa risco à saúde".
5. os produtos de uso tópico contendo cânfora em suas formulações, apresentar na bula e rotulagem das
embalagens primárias e secundárias a advertência: "este medicamento não deve ser utilizado em crianças
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menores de 2 anos de idade".
6. os produtos contendo cetorolaco em suas formulações, apresentar na bula a advertência:
"a duração do tratamento à base de cetorolaco se restringirá a:
via oral : não deve ser superior a 5 dias;
injetável: não deve ser superior a 2 dias
as doses se restringirão a:
dose máxima para jovens : 90 mg/dia
dose máxima para idosos: 60 mg/dia."
7. os produtos contendo clozapina em suas formulações, apresentar na bula a advertência: "a clozapina pode
produzir agranulocitose (diminuição do número das células de defesa do sangue) e portanto requer controles
hematológicos periódicos. recomenda-se que a freqüência da contagem de glóbulos brancos seja semanal nos
seis primeiros meses de tratamento e quinzenal após esses seis primeiros meses. este medicamento não deve ser
utilizado para pacientes com diagnóstico de desordens psicóticas severas que não responderam a outros
neurolépticos."
8. os produtos contendo ciproterona em suas formulações, apresentar na bula a advertência: "este medicamento
requer uso cuidadoso, sob vigilância médica estrita e acompanhado por controles periódicos da função hepática
(bilirrubinas e transaminases) por causar hepatotoxicidade (tóxico para o fígado) aos 8, 15, 30 e 90 dias de
tratamento. este medicamento não é aprovado para uso como anticoncepcional."
9. os produtos contendo vasodilatadores periféricos em suas formulações, apresentar na bula a advertência: "a
eficácia deste medicamento depende da capacidade funcional do paciente."
10. os produtos de uso pediátrico contendo ácido acetilsalicílico em suas formulações, apresentar na bula e
rotulagem das embalagens primárias e secundárias a advertência: "crianças ou adolescentes não devem usar
esse medicamento para catapora ou sintomas gripais antes que um médico seja consultado sobre a síndrome de
reye, uma rara, mas grave doença associada a esse medicamento".
11. os produtos contendo o excipiente corante amarelo tartrazina (fdc nº 5) em suas formulações, apresentar na
bula e rotulagem das embalagens secundárias a advertência: "este produto contém o corante amarelo de
tartrazina que pode causar reações de natureza alérgica, entre as quais asma brônquica, especialmente em
pessoas alérgicas ao ácido acetilsalicílico".
12. os produtos contendo clemastina e promelizina em suas formulações, apresentar na bula a advertência: "este
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medicamento não deve ser utilizado em crianças menores de 3 anos de idade."
13. os produtos contendo sedativos da tosse e expectorantes em suas formulações, apresentar na bula e
rotulagem das embalagens secundárias a advertência: "este medicamento não deve ser utilizado em crianças
menores de 2 anos de idade".
13.1. para os sedativos da tosse com codeína em sua fórmula, deverão incluir na bula a seguinte expressão:
"este medicamento contém narcótico capaz de causar dependência física e psíquica com uso prolongado."
14. os produtos contendo o excipiente glúten em suas formulações, apresentar na bula e rotulagem das
embalagens secundárias uma das seguintes advertências:
14.1. "atenção portadores de doença celíaca ou síndrome celíaca: contém glúten".
14.2. "atenção: este medicamento contém glúten e, portanto, é contra-indicado para portadores de doença
celíaca ou síndrome celíaca."
15. os produtos de uso pediátrico contendo ácidos flufenâmico e mefenâmico em suas formulações, apresentar
na bula a advertência: "o tratamento não deve se prolongar por mais de 7 dias."
16. os produtos contendo o excipiente sacarose, ou outros sacarídeos prejudiciais aos diabéticos, apresentar na
bula e rotulagem das embalagens secundárias uma das seguintes advertências:
16.1. "atenção diabéticos: contém açúcar".
16.2. "atenção: este medicamento contém açúcar, portanto, deve ser usado com cautela em portadores de
diabetes."
17. os produtos adicionados de edulcorantes artificiais contendo fenilalanina, apresentar na bula e rotulagem
das embalagens primária e secundária a advertência: "atenção fenilcetonúricos: contém fenilalanina"
18. os medicamentos que contenham noretisterona e medroxiprogesterona em suas fórmulas, apresentar na bula
a advertência: "este medicamento pode interromper a menstruação por período prolongado e/ou causar
sangramentos intermenstruais severos."
19. os medicamentos que contenham nitroimidazol em suas fórmulas, apresentar na bula a advertência: "a
substância nitroimidazol produziu o aparecimento de câncer em experimentação com animais, portanto deve ser
considerado como potencialmente perigoso a seres humanos."
20. os medicamentos que contenham paracetamol em suas fórmulas, apresentar na bula e rotulagem das
embalagens secundárias a advertência: "não use outro produto que contenha paracetamol".
21. os medicamentos a base de diclofenaco sódico e potássico, apresentar na bula a advertência: "não é indicado
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para crianças abaixo de 14 anos, com exceção de casos de artrite juvenil crônica"
21.1. os medicamentos injetáveis a base de diclofenaco sódico e potássico, apresentar na bula e rotulagem das
embalagens secundárias a advertência: "atenção: aplicar exclusivamente no glúteo. não injetar no braço.."
22. os medicamentos a base de ansiolíticos (com exceção da ipsapirona), anti-histamínicos (com exceção da
antazolina e da pentigetida), anti-psicóticos, analgésicos opióides, antidepressivos (com exceção da amineptina,
da dibenzepina e da sibutramina), apresentar na bula a advertência: "durante o tratamento, o paciente não deve
dirigir veículos ou operar máquinas, pois sua habilidade e atenção podem estar prejudicadas."
23. os produtos que contenham tacrina em suas formulações, apresentar na bula a advertência: "este
medicamento requer uso cuidadoso, sob vigilância médica estrita e acompanhado por controles periódicos da
função hepática (bilirrubinas e transaminases) por causar hepatotoxicidade (tóxico para o fígado) aos 8, 15, 30 e
90 dias de tratamento."
24. os medicamentos que contenham tolrestat em suas fórmulas, apresentar na bula a advertência: "este
medicamento requer uso cuidadoso, sob vigilância médica estrita e acompanhado por controles periódicos da
função hepática (bilirrubinas e transaminases) por causar hepatotoxicidade (tóxico para o fígado) aos 8, 15, 30 e
90 dias de tratamento."
25. os medicamentos que contenham imunossupressores em suas fórmulas, apresentar na bula a advertência:
"medicamentos imunossupressores podem ativar focos primários de tuberculose. os médicos que acompanham
pacientes sob imunossupressão devem estar alertas quanto à possibilidade de surgimento de doença ativa,
tomando, assim, todos os cuidados para o diagnóstico precoce e tratamento."
26. os produtos contendo ribavarina, lovastatina, flurastatina, provastatina, sinvastatina, aminopterina, glicerol
iodinado, etretinato, leuprolide, fenciclidina, quazepam, temazepam, triazolam, chenodiol, danazol,
mifepristona, radiofármacos, estrógenos e progestógenos. em suas formulações, apresentar na bula a
advertência: "este medicamento causa malformação ao bebe durante a gravidez."
27. Os medicamentos sujeitos a controle especial cuja formulação exija advertências específicas deverão fazer
constá-las em suas embalagens primárias e secundárias com dimensões que permitam fácil leitura em destaque
e seguindo os modelos de frases listados nos itens abaixo:
27.1. na face anterior e posterior da embalagem secundária dos medicamentos a base da substância misoprostol,
constante da lista "c1" (outras substâncias sujeitas a controle especial) da portaria svs/ms nº 344/98, e suas
atualizações deve exibir obrigatoriamente e em destaque, um símbolo de uma mulher grávida dentro de um
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círculo cortado ao meio, e as seguintes expressões, inseridas na faixa vermelha: "atenção: uso sob prescrição
médica" - "atenção: risco para mulheres grávidas" - "venda e uso restritos a hospital".
27.1.1. nos rótulos de medicamentos que contêm misoprostol deve constar obrigatoriamente a expressão:
"atenção: risco para mulheres grávidas" - "venda e uso restritos a hospital".
27.2. nos rótulos dos medicamentos de uso tópico, manipulados ou fabricados, que contêm substâncias
retinóicas, constantes da lista "c2" da portaria svs/ms nº 344/98, e suas atualizações, devem constar,
obrigatoriamente, em destaque, as expressões: "venda sob prescrição médica" - "atenção - risco para mulheres
grávidas. pode causar problemas ao feto".
27.3. os rótulos de embalagens dos medicamentos de uso sistêmico, a base de substâncias constantes das listas
"c2" (retinóicas) da portaria svs/ms nº 344/98, e suas atualizações, devem ter os seguintes dizeres na faixa
vermelha: "venda sob prescrição médica" - "atenção: risco para mulheres grávidas, causa graves defeitos na
face, nas orelhas, no coração e no sistema nervoso do feto".
27.4. nos rótulos dos medicamentos que contêm substâncias antiretrovirais, constantes da lista "c4" portaria
svs/ms nº 344/98, e suas atualizações devem constar, obrigatoriamente, em destaque, as expressões: "venda sob
prescrição médica" - "atenção - o uso incorreto causa resistência do vírus da aids e falha no tratamento".
27.5. os rótulos das embalagens dos medicamentos contendo as substâncias da lista "c3" (imunossupressoras)
da portaria svs/ms nº 344/98, e suas atualizações e do medicamento talidomida devem seguir as regras dos itens
abaixo.
27.5.1. a embalagem primária de acondicionamento do produto farmacêutico talidomida deve ter imprimido em
cor preto pantone processo black c em destaque, de forma legível e clara, o desenho indicativo (pictograma) de
um rosto de mulher tomando o medicamento inserido em um círculo cortado por um "x" indicativo de proibição
tendo ao lado os dizeres:
27.5.2. "proibido para mulheres em idade de ter filhos".
27.5.3. "pode causar o nascimento de crianças sem braços e sem pernas".
27.6. a embalagem secundária do medicamento talidomida deve ser apresentada na cor branca, obedecendo as
seguintes especificações:
27.6.1. frente
27.6.1.2. conter a identificação do produto gravada em letras vermelhas.
27.6.1.3. conter texto em letras legíveis, de no mínimo 2 mm de altura, obedecendo à proporcionalidade. devem
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ainda, guardar entre si, as devidas proporções de distância, indispensáveis à sua fácil leitura e em destaque
gravado em letras pretas "talidomida pode causar o nascimento de crianças sem braços e sem pernas - não deixe
que isto aconteça na sua família"
27.6.1.4. conter o desenho indicativo (pictograma) de um rosto de mulher tomando o medicamento inserido em
um círculo de no mínimo 20 mm de diâmetro, cortado por um "x" vermelho indicativo de proibição.
27.6.1.5. conter uma faixa inclinada de cor preta abrangendo a frente do cartucho com o seguinte texto gravado
em letras brancas e legíveis: "proibido para mulheres em idade de ter filhos",
em letras pretas e legíveis constar: "uso sob prescrição médica".
27.6.2.1. deve conter as seguintes informações de maneira clara e legível, de no mínimo 2 mm de altura,
obedecendo à proporcionalidade. devem ainda, guardar entre si, as devidas proporções de distância,
indispensáveis à sua fácil leitura e em destaque:
identificação e concentração do produto gravadas em letras vermelhas.
gravação em letras vermelhas do texto: "este medicamento é só seu. não passe para ninguém".
espaço delimitado para anotações do nome do usuário, dose, horário da tomada do medicamento, duração do
tratamento e data.
Gravação em letras pretas do texto: "este medicamento não provoca aborto e não evita filhos"-

Resolução-RDC
nº 138, de 29 de
maio de 2003

Dispõe sobre o
enquadramento na
categoria de venda
de medicamentos

Art. 5° as empresas detentoras de registro de produtos que necessitem alteração de enquadramento na categoria 
de venda para adequação a esta resolução, deverão fazer no momento da primeira renovação apresentando a
documentação necessária para alteração de rotulagem e texto de bula de acordo com a legislação vigente.

Resolução-RDC
nº 140, de 29 de
maio de 2003

Adota definições,
instruções ou
avisos que
favorecem o uso
correto, prudente e
seguro do
medicamento, para

Art. 1º Para os efeitos desta resolução, além das definições estabelecidas nos incisos I, II, III, IV, V e VII do art.
4º da Lei nº 5.991 de 17 de dezembro de 1973, do art. 3º da Lei nº 6.360 de 23 de setembro de 1976 e da Lei nº
9.787 de 10 de fevereiro de 1999, serão adotadas as definições descritas abaixo.
Advertências: instruções ou avisos que favorecem o uso correto, prudente e seguro do medicamento, para
prevenir um agravo à saúde, mas que, não necessariamente, o contra-indique.
Bula para o profissional de saúde: documento legal sanitário que contém informações técnico-científicas e
orientadoras sobre medicamentos para o seu uso racional, as quais são disponibilizadas aos profissionais de



151

Legislação Caput Determinação sobre a bula
Resolução-RDC
nº 140, de 29 de
maio de 2003
(cont.)

prevenir um
agravo à saúde,
mas que, não
necessariamente, o
contra-indique
considerando que
as informações
relativas a um
medicamento e a
respectiva classe
terapêutica devem
orientar
adequadamente o
paciente e o
profissional de
saúde, em prol do
uso racional de
medicamentos;con
siderando que os
textos de bula de
medicamentos no
mercado devem
ser reavaliados,
em face da
heterogeneidade
das informações
para o paciente e
para os
profissionais de

saúde.
Bula para o paciente: documento legal sanitário que contém informações técnico-científicas e orientadoras
sobre medicamentos, as quais são disponibilizadas aos usuários em linguagem apropriada, ou seja, de fácil
compreensão; nos estabelecimentos com atividade de dispensação de medicamentos, conforme lei vigente.
Bulário Eletrônico da ANVISA: banco de dados eletrônico que contêm textos de bula de medicamentos e outras
informações sobre educação em saúde.
Contra indicação: qualquer condição de saúde, relativa a uma doença ou ao doente, que leva a uma limitação do
uso do medicamento
contra-indicação relativa), ou até a não utilização (contra-indicação absoluta). Caso essa condição não seja
observada, poderá aca graves efeitos nocivos a saúde do usuário do medicamento.
Compêndio de Bulas de Medicamentos (CBM): publicação anual do conjunto de bulas de medicamentos
comercializados, editada pela ANVISA, e com os conteúdos da bula para o paciente e da bula para o
profissional de saúde.
Grupos de risco: sub-grupo da população que apresenta características comuns, tais como: lactentes, diabéticos,
alérgicos a um ou mais componentes de formulação farmacêutica, cardiopatas, renais crônicos, que necessitam
atenção médica especial ao utilizar um medicamento.
Interação medicamentosa: é uma resposta farmacológica ou clínica, causada pela combinação de
medicamentos, diferente dos efeitos de dois medicamentos dados individualmente. O resultado final pode
aumentar ou diminuir os efeitos desejados e, ou, os eventos adversos. Podem ocorrer entre medicamento-
medicamento, medicamento-alimentos, medicamento-exames laboratoriais e medicamento-substâncias
químicas. A confiabilidade dos resultados dos exames laboratoriais pode ser afetada por sua interação com
medicamentos.
Memento terapêutico: conjunto de informações técnico-científicas orientadoras sobre medicamentos para o seu
uso racional, editado pelos laboratórios oficiais, disponibilizado aos profissionais de saúde.
Reação adversa a medicamentos: qualquer resposta a um medicamento que seja prejudicial, não-intencional, e
que ocorra nas doses normalmente utilizadas, em seres humanos, para profilaxia, diagnóstico e tratamento de
doenças; ou para a modificação de uma função rretar
pelos laboratórios oficiais, disponibilizado aos profissionais de saúde.
Reação adversa a medicamentos: qualquer resposta a um medicamento que seja prejudicial, não-intencional, e
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saúde;adota a
seguinte
Resolução e eu
Diretor-Presidente
determino a sua
publicação:

que ocorra nas doses normalmente utilizadas, em seres humanos, para profilaxia, diagnóstico e tratamento de
doenças; ou para a modificação de uma função fisiológica.
Forma e conteúdo das bulas
Art. 2º Sem prejuízos do disposto nos artigos 93, 94, 95 e 96, do Decreto nº 79094/77, as bulas deverão
apresentar letra de tamanho mínimo 1,5 milímetros e seguir a seqüência do conteúdo preconizado abaixo:
I) Identificação do medicamento
Nome comercial ou marca do medicamento.
Denominação genérica dos princípios ativos, utilizando a Denominação Comum Brasileira - DCB ou, em sua
ausência, a Denominação Comum Internacional - DCI, ou ainda, Chemical Abstract Service - CAS. Para
fitoterápicos, usar a nomenclatura oficial botânica
Formas farmacêuticas, vias de administração e apresentações comercializadas.
Inserir a frase "Uso pediátrico e, ou, adulto", em destaque.
Composição: descrição qualitativa e quantitativa (indicar equivalência sal-base) para os princípios ativos, e
qualitativa (indicando o nome da substância) para os demais componentes da formulação.
Peso, volume líquido ou quantidade de unidades, conforme o caso.
II) Informações ao paciente
As informações ao paciente são obrigatórias e devem ser escritas em linguagem acessível, de acordo com as
terminologias preconizadas pela Classificação Internacional de Doenças, CID 10, ao referir sinais, sintomas e
doenças. O texto deve ser de fácil compreensão para o paciente e pode ser na forma de perguntas e respostas,
contendo as seguintes orientações em destaque:
1. Ação do medicamento ou Como este medicamento funciona?
Descrever as ações farmacológicas de forma sumarizada. Informar o tempo médio estimado do início da ação
farmacológica do medicamento.
2. Indicações do medicamento ou Por que este medicamento foi indicado?
Descrever as indicações do uso do medicamento.
3. Riscos do medicamento ou Quando não devo usar este medicamento?
Descrever as contra-indicações, advertências, precauções e principais interações medicamentosas, inclusive
com alimentos e testes laboratoriais. Salientar risco de uso por via de administração não recomendada. Incluir
restrições a grupos de risco. Incluir as frases de alerta de acordo com o Guia para "Frases de Alerta Associadas
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às Categorias de Risco de Fármacos Destinados às Mulheres Grávidas". Incluir as seguintes expressões com
destaque:
"Este medicamento é contra-indicado na faixa etária _____." ou "Não há contra-indicação relativa a faixas
etárias";
"Informe ao médico ou cirurgião-dentista o aparecimento de reações indesejáveis";
Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde" (para os
medicamentos vendidos sob prescrição médica).
4. Modo de uso ou Como devo usar este medicamento?
Descrever o aspecto físico e características organolépticas do produto. Descrever como usar o medicamento.
Indicar a posologia descrevendo a dose para cada forma farmacêutica com as respectivas instruções de uso,
intervalos de administração, duração do tratamento, bem como suas vias de administração. Detalhar posologia
para doenças específicas e situações especiais, quando for o caso. Descrever a conduta necessária caso haja
esquecimento de administração (dose omitida), quando for o caso. Incluir as seguintes expressões com
destaque:
"Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento", para os
medicamentos vendidos sob prescrição médica;
"Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico", para os medicamentos vendidos sob
prescrição médica;
"Siga corretamente o modo de usar. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica ou de seu
cirurgião-dentista", para os medicamentos isentos de prescrição médica;
"Não use o medicamento com o prazo de validade vencido. Antes de usar observe o aspecto do medicamento" e
"Este medicamento não pode ser partido ou mastigado", para comprimidos revestidos, medicamentos com
liberação controlada, cápsulas, drágeas e pílulas.
5. Reações adversas ou Quais os males que este medicamento pode causar?
Citar as reações adversas mais importantes por ordem de freqüência ou gravidade. Incluir a seguinte expressão
com destaque:
"Atenção: este é um medicamento novo e, embora as pesquisas tenham indicado eficácia e segurança aceitáveis
para comercialização, efeitos indesejáveis e não conhecidos podem ocorrer. Neste caso, informe seu médico".
Esta frase deverá ser incluída durante os primeiros cinco anos de uso de um medicamento novo, em condições
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normais de comercialização ou dispensação
6. Conduta em caso de superdose ou O que fazer se alguém usar uma grande quantidade deste medicamento de
uma só vez?
Descrever os sintomas que caracterizam a superdose e o que fazer antes de procurar socorro médico.
7. Cuidados de conservação e uso ou Onde e como devo guardar este medicamento?
Descrever cuidados específicos para a guarda do medicamento e armazenamento antes e depois da abertura da
embalagem ou preparo. Incluir as seguintes expressões com destaque:
"Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças";
"Este medicamento, depois de aberto, somente poderá ser consumido em___dias", para medicamentos que uma
vez abertos, sofram redução de sua estabilidade antes do final de seu prazo de validade original.
III) Informações técnicas aos profissionais de saúde
As informações aos profissionais de saúde são obrigatórias e devem estar de acordo com as terminologias
preconizadas pela Classificação Internacional de Doenças, CID 10, ao referir sinais, sintomas e doenças.
1. Características farmacológicas
Descrever o medicamento com as suas propriedades farmacológicas (farmacodinâmicas e farmacocinéticas)
fundamentadas técnico-cientificamente.
2. Resultados de eficácia
Citar a porcentagem de cura ou prevenção do grupo intervenção e o grupo de comparação, quando disponíveis,
citando a referência bibliográfica. Na inexistência destes dados, justificar para a ANVISA.
3. Indicações
Descrever as indicações terapêuticas devidamente registradas na ANVISA.
4. Contra indicações
Descrever as contra-indicações.
5. Modo de usar e cuidados de conservação depois de aberto
Descrever as condições de conservação, modo correto do preparo, manuseio e aplicação; informe a via de
administração correta.
6. Posologia
Dose e duração do tratamento, dose máxima diária, vias de administração; detalhar a posologia para doenças
específicas e situações especiais, quando for o caso. Descrever a conduta necessária caso haja esquecimento de
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administração (dose omitida), quando for o caso. Detalhar a equivalência em peso entre o composto químico da
apresentação farmacêutica com a substância terapeuticamente ativa. Incluir a seguinte expressão com destaque
somente para medicamentos similares, quando for o caso:
"Atenção: este medicamento é um similar que passou por testes e estudos que comprovam a sua eficácia,
qualidade e segurança, conforme legislação vigente".
7. Advertências
Descrever as advertências, recomendações sobre uso adequado do medicamento e restrições. Salientar risco de
uso por via de administração não recomendada. Incluir ajuste de dose, para pacientes idosos e outros grupos de
risco. Indicar a categoria de risco na gravidez, incluindo as frases de alerta de acordo com o Guia para "Frases
de Alerta Associadas às Categorias de Risco de Fármacos Destinados às Mulheres Grávidas".
8. Uso em idosos, crianças e outros grupos de risco
Descrever as advertências e recomendações sobre o uso adequado de medicamentos por grupos de risco
9. Interações medicamentosas
Informar, em ordem de gravidade e, ou, freqüência as interações medicamentosas com alimentos, exames de
laboratório, outros medicamentos, tabaco, álcool, além de incompatibilidades, com especificação das
substâncias ou grupos de substâncias, quando aplicável. Para medicamentos novos, descrever interações
potenciais.
10. Reações adversas a medicamentos
Informar em ordem de gravidade e, ou, freqüência as reações adversas. Incluir a seguinte expressão com
destaque:
"Atenção: este é um medicamento novo e, embora as pesquisas tenham indicado eficácia e segurança aceitáveis
para comercialização, efeitos indesejáveis e não conhecidos podem ocorrer. Neste caso, informe seu médico".
Esta frase deverá ser incluída durante os primeiros cinco anos de uso de um medicamento novo, em condições
normais de comercialização ou dispensação.
11. Superdose
Descrever as condutas gerais e específicas na superdose.
12. Armazenagem
Descrever condições de ambiente para conservação do produto para estocagem.
IV) Dizeres legais
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Número do registro na ANVISA/MS; é facultado descrever somente os nove primeiros dígitos
Farmacêutico responsável e respectivo número de inscrição no Conselho Regional de Farmácia da Unidade
Federativa.
Nome completo e endereço do fabricante e do titular do registro.
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ.
Telefone do Serviço de Atendimento ao Consumidor da empresa.
Incluir os seguintes dizeres, quando for o caso:
"Uso restrito a hospitais";
"Venda sob prescrição médica";
"Dispensação sob prescrição médica" (para laboratórios oficiais) e
"Proibida a venda ao comércio".
Art. 3º Qualquer frase obrigatória a ser inserida no texto de bula direcionado ao paciente, deve apresentar
modificação em sua redação a fim de facilitar o entendimento por parte do usuário do medicamento. O
conteúdo não pode ser alterado a ponto de comprometer a informação.
Art. 4º É permitido utilizar duas ou mais logomarcas de empresas fabricantes de medicamentos em bulas, desde
que esta solicitação já tenha sido aprovada no ato do registro ou em alteração de rotulagem de pós-registro.
Art. 5º Os dizeres de bulas de medicamentos sujeitos a legislação sanitária específica seguirão o que ela prevê,
sem prejuízo do disposto nesta resolução.
Parágrafo único. Para os medicamentos importados, observar o disposto no parágrafo 2º do artigo 12 do
Decreto 79094/77.
Art. 6º Os textos de bula dos produtos farmacêuticos com apresentação líquida para uso sistêmico, deverão
conter na descrição Modo de uso (item II do artigo 2º) e Posologia (item III do artigo 2º), a dose expressa em
unidade de peso do medicamento/kg corpóreo e, ou, unidade de peso do medicamento/superfície corporal e a
concentração do(s) medicamento(s) por unidade de volume, ou seja, unidade de peso do(s) medicamento(s) por
um (1) mililitro (ml).
§1º Para medicamentos que utilizam Unidades Internacionais (UI) poderão ser descritos UI do fármaco/kg
corpóreo e, ofármaco/superfície corporal, na posologia.
§ 2º Todos produtos farmacêuticos com apresentação líquida em gotas deverão apresentar, com destaque, na
bula, a equivalência de gotas para cada mililitro.
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§ 3º Em caso de solução concentrada ou em pó, o procedimento para reconstituição e, ou, diluição, antes da
administração e o volume final do medicamento deverão ser incluídos, com detalhe.
§ 4º Para injetáveis liofilizados e pó para reconstituição de uso oral, informar o (s) diluente (s) e o período de
uso, após a diluição, por condição de conservação.
Art. 7º Os textos de bula dos medicamentos com apresentação em formulações de liberação controlada para
absorção transdérmica, de acordo com o artigo 5º deverão conter, na descrição Modo de Uso (item II do artigo
2º) e Posologia (item III do artigo 2º), a concentração do produto ativo, em cada unidade posológica e a dose
média absorvida pelo paciente, por unidade de tempo.
Do período de atualização de acordo com a nova forma e conteúdo das bulas do medicamento padrão para texto
de bula
u, UI do
Art. 8º Em até cento e oitenta (180) dias, a partir da data de republicação desta resolução, as empresas que
tenham medicamentos que constem na "Lista de medicamentos padrão para texto de bula", devem encaminhar,
à ANVISA, as bulas dos seus medicamentos comercializados, com as informações descritas no artigo 2º dessa
resolução, e declarando seu status de venda de acordo com a legislação vigente, acompanhadas de documentos
e formatos explicitados nos parágrafos deste artigo.
§ 1º As bulas referenciadas no caput deste artigo, deverão ser encaminhadas em formato eletrônico conforme
Guia de Submissão Eletrônica de Bulas, disponível no portal da ANVISA. Todas as informações enviadas por
meio do Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Bulas e inclusive a atualização de dados cadastrais, são de
inteira responsabilidade da empresa.
§ 2º Deve-se acompanhar um documento declaratório de venda, correspondente aos últimos doze (12) meses,
que deverá conter os números das notas fiscais, com respectiva relação de estabelecimentos compradores, até
um máximo de três (3) notas, por forma farmacêutica do produto. As exceções serão avaliadas isoladamente.
§ 3º A empresa titular do registro do medicamento padrão para texto de bula, que tenha obtido o primeiro
registro em outro país, antes que no Brasil, deverá encaminhar a cópia da bula mais recente registrada naquele
país com tradução juramentada, quando o idioma não for o inglês nem o espanhol, sem suprimir ou alterar as
informações do texto de bula, originalmente aprovado pela autoridade sanitária do país em questão. As
alterações implementadas na bula do país do primeiro registro, serão encaminhadas à ANVISA acompanhadas
da tradução da atualização, sob responsabilidade legal e técnica da empresa, para análise dessa Agência. Estes
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encaminhamentos serão eletrônicos, de acordo com as instruções contidas no Guia de Submissão Eletrônica de
Bulas.
§ 4º A empresa titular do registro do medicamento padrão para texto de bula, registrado primeiramente no
Brasil, deverá encaminhar a cópia da bula atualizada de acordo com esta resolução apontando as referências
bibliográficas de revistas indexadas (Medline, Chemical Abstracts, Biosis, International Pharmaceutical
Abstracts, Biological Abstracts), devidamente indicadas no corpo do texto. Este encaminhamento será
eletrônico de acordo com as instruções contidas no Guia de Submissão Eletrônica de Bulas.
§ 5º A "Lista de medicamento padrão para texto de bula", acessível pelo portal da Anvisa - área de
Farmacovigilância, será atualizada na medida em que se reconheçam novos medicamentos padrão para texto de
bula. A partir da data de inclusão do medicamento nessa Lista, os detentores do registro terão cento e oitenta
(180) dias para submeter as respectivas bulas, de acordo com o Guia de Submissão Eletrônica de Bulas.
§ 6° Os textos de bula, analisados pela Farmacovigilância da ANVISA, serão apensados ao processo de origem
do medicamento, quando concluída a análise, a fim de documentar as alterações realizadas.
§ 7º Será considerada infração sanitária o não-envio de qualquer das documentações exigidas nos parágrafos
acima, no prazo estipulado no caput deste artigo.
Art. 9º Os laboratórios oficiais poderão optar pelo uso de Bula ou de Memento Terapêutico observando as
atualizações publicadas no Compêndio de Bulas de Medicamentos.
Do período de harmonização de conteúdos das bulas dos medicamentos genéricos, similares e fitoterápicos
Art. 10 Após a publicação no D.O.U., acerca da disponibilização do Bulário Eletrônico da ANVISA, no portal
dessa Agência, as bulas de medicamentos genéricos, similares e fitoterápicos devem ser harmonizadas com as
bulas do respec texto de bula e encaminhadas à ANVISA, em formato eletrônico conforme o Guia de
Submissão Eletrônica de Bulas, até o prazo máximo de cento e oitenta dias (180) dias, de acordo com os
critérios abaixo:
§ 1º Para medicamentos genéricos, similares e fitoterápicos, as bulas não poderão conter menos informações do
que as contidas na bula do medicamento padrão para texto de bula.
§ 2º As empresas titulares de medicamentos genéricos, similares e fitoterápicos, que identificarem informações
restritivas não-incorporadas nas bulas disponibilizadas no Bulário Eletrônico da ANVISA, deverão encaminhar
estas informações à Unidade de Farmacovigilância da ANVISA por ofício.
Art. 11 Após o cumprimento do dispositivo no artigo 8º desta resolução, a empresa titular do registro do
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medicamento padrão para texto de bula, cujas informações restritivas na bula sofreram qualquer alteração de
conteúdo, informado e, ou, alterado pela empresa matriz ou autoridade sanitária do país que originalmente
registrou o medicamento, deverá, no prazo máximo de noventa (90) dias, enviar, à ANVISA, as alterações
ocorridas na bula do medicamento, em forma eletrônica, conforme o Guia de Submissão Eletrônica de Bulas.
§ 1º Será considerada infração sanitária a não-harmonização de conteúdos entre a bula do país que
originalmente registrou o medicamento e a bula registrada no Brasil, no prazo estipulado no caput deste artigo.
§ 2º Cabe à Unidade de Farmacovigilância desta Agência, atualizar o Bulário Eletrônico da ANVISA e ser
responsável pelo encaminhamento ao D.O.U. das alterações de conteúdo de bulas dos medicamentos padrões
para texto de bulas.
Art. 12 A empresa titular de registro de medicamento genérico, similar e fitoterápico deverá, no prazo de
noventa (90) dias, após a publicação no D.O.U. da data de alterações de bulas do medicamento padrão para
texto de bula, encaminhar à ANVISA a harmonização entre as bulas conforme o Guia de Submissão Eletrônica
de Bulas.
Parágrafo único. Será considerada infração sanitária a não-harmonização de conteúdos entre bula de
medicamento genérico, similar e fitoterápico com o medicamento padrão para texto de bula, no prazo
estipulado no caput deste artigo.
Do período de comercialização de medicamentos com os novos formatos de bulas
tivo medicamento padrão para
Art. 13 Fica estabelecido que, a partir da data da divulgação oficial da primeira edição do Compêndio de Bulas
de Medicamentos, as empresas com produtos citados no Compêndio liberarão, no mercado, as bulas atualizadas
em dois formatos: bula para pacientes e bula para profissionais de saúde, de acordo com as definições do artigo
1º desta resolução.
§ 1º A bula para o paciente, destinada aos estabelecimentos que têm atividade de dispensação de medicamentos
prevista em lei vigente, conterá os itens Identificação do medicamento, Informações ao paciente e Dizeres
legais conforme descrito no artigo 2º, o que permitirá mais aproveitamento do espaço de impressão pela
exclusão do item Informações técnicas aos profissionais de saúde do artigo 2º, e isso possibilitará um aumento
do tamanho de letra acima do preconizado legalmente.
§ 2º A bula para profissional de saúde, estará disponível nos medicamentos com destinação hospitalar, e conterá
os itens Identificação do medicamento, Informações técnicas aos profissionais de saúde e Dizeres legais,
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conforme descrito no artigo 2º, o que possibilitará um aprofundamento do conteúdo técnico, sem duplicação de
informações.
Art. 14 Após a data de publicação da 1ª edição do CBM, todas as bulas em novo formato deverão estar contidas
nas embalagens dos lotes a serem fabricados, até o máximo de cento e oitenta (180) dias, para todos os
medicamentos citados no CBM. Bulas a serem atualizadas daí em diante, deverão estar contidas nas
embalagens dos lotes a serem fabricados, até o máximo de cento e oitenta (180) dias, para todos os
medicamentos contidos na "Lista de medicamento padrão para texto de bula". Os demais medicamentos terão
este prazo estendido até duzentos e setenta (270) dias, a partir da publicação no D.O.U. das alterações de bula
do medicamento padrão para
texto de bula.
§ 1º Todos os medicamentos comercializados e dispensados, apenas em embalagem primária, deverão ter uma
bula acompanhando cada unidade.
§ 2º Em caso de informações de restrição que representem risco à vida de pacientes, a ANVISA pode exigir que
se coloque imediatamente, na embalagem, um adendo à bula.
Art. 15 À Unidade de Farmacovigilância da ANVISA reserva-se o direito de exigir a alteração e, ou,
complementação de quaisquer dados nas bulas, sempre que julgar necessário, por razões técnico-científicas e,
ou, para esclarecimento dos usuários de medicamentos.
Art. 16 Compete à autoridade de vigilância sanitária estadual e municipal proceder, nas inspeções rotineiras,
nas indústrias farmacêuticas ou importadoras de medicamentos, a verificação das alterações de bula, em
consonância com as datas de fabricação dos lotes e datas de publicação das alterações no D.O.U.
Art. 17 Até a primeira publicação do CBM, para efeito de registro de medicamento novo, é válido o modelo
desta resolução, sendo que a bula contida na embalagem de venda apresentará os quatro itens descritos no
artigo 2º.
Parágrafo único: até o momento em que ocorra o primeiro envio eletrônico da bula, para efeito de alteração e,
ou, inclusão de pós-registro de medicamento, fica válido o modelo da bula já aprovado.
Art. 18 Os casos omissos ou não-tratados nesta resolução serão avaliados pela Unidade de Farmacovigilância
da ANVISA.
Art. 19 Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
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CAPÍTULO II
DA POLÍTICA NACIONAL DE RELAÇÕES DE CONSUMO
Art. 4º - A Política Nacional de Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos
consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a
melhoria de sua qualidade de vida, bem como a transferência e harmonia das relações de consumo, atendidos os
seguintes princípios:
IV - educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à
melhoria do mercado de consumo
CAPÍTULO  III
 DOS DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR
Art. 6º - São direitos básicos do consumidor
I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos
e serviços considerados perigosos ou nocivos;
II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de
escolha e a igualdade nas contratações;
III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de
quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;
IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como
contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;
CAPÍTULO IV DA QUALIDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS, DA PREVENÇÃO E DA REPARAÇÃO
DOS DANOS
SEÇÃOI
DA PROTEÇÃO À SAÚDE E SEGURANÇA
Art. 8º - Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança
dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição,
obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu
respeito.
Parágrafo único - Em se tratando de produto industrial, ao fabricante cabe prestar as informações a que se refere
este artigo, através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto
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