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RESUMO 

 

O quimioterápico (QT) oral é um medicamento de risco, capaz de causar toxicidade 

e a análise da prescrição de quimioterapia oral ainda não é uma prática 

desenvolvida na maioria das unidades hospitalares de oncologia. Este trabalho 

analisou as prescrições médicas pediátricas no Instituto Nacional de Câncer I. 

Frente às evidências sobre o tratamento com o QT oral Temozolamida identificadas 

na literatura, caracterizou-se a população do estudo, revisou-se os fundamentos 

para análise de prescrição médica, elaborou-se e aplicou-se o Checklist para análise 

das prescrições médicas pediátricas da Temozolamida oral pelo farmacêutico, 

visando minimizar a ocorrência dos erros de medicação. Trata-se de uma pesquisa 

qualitativa e quantitativa, observacional, descritiva e retrospectiva, em que foram 

avaliadas as prescrições médicas atendidas pela Farmácia Ambulatorial, referentes 

aos pacientes pediátricos que fizeram uso do QT oral Temozolamida no período de 

01 de junho de 2014 a 30 de junho de 2015. Ao todo foram analisadas 46 

prescrições médicas, dos 11 pacientes pediátricos incluídos no estudo. Foram 

observadas 7 indicações ao uso de Temozolamida, os esquemas utilizados foram 

comparados com a bula, protocolos clínicos disponibilizados pelo handbook de 

oncologia e estudos clínicos referenciados pela instituição. A comparação 

demonstrou não conformidade entre todas as fontes, com exceção de um esquema, 

que teve sua indicação justificada por um artigo. Com base nesses dados se 

verificou que o uso off label foi utilizado na maioria dos casos. Quanto às 

toxicidades, 100% dos pacientes apresentaram anemia, 50% leucopenia, 50% 

plaquetopenia e 100% apresentaram alguma toxicidade não hematológica. Das 46 

prescrições médicas analisadas, 50% apresentaram inconformidades. O estudo 

sugere a necessidade da realização da análise das prescrições médicas pelo 

farmacêutico, uma vez que suas ações previnem riscos à saúde do paciente, 

garantindo o uso seguro e eficaz dos QTs orais. 

 

Palavras-Chave: Quimioterapia; Protocolos clínicos; Erros de medicação.   

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The oral chemotherapy (CT) is a risk drug, capable of causing toxicity and the 

analysis of the oral chemotherapy prescription is not developed as a practical in most 

oncology hospitals yet. This study analyzed the pediatric prescriptions in the National 

Cancer Institute I. Based on the evidence of treatment with oral chemotherapy 

Temozolamide identified in the literature; characterized the population, revised the 

fundamentals for prescription analysis, prepared and applied the Checklist for 

analysis of pediatric prescriptions of oral Temozolamide by the pharmacist to 

minimize the occurrence of medication errors.  The study is a qualitative and 

quantitative research, observational, descriptive and retrospective, which will assess 

the medical prescriptions attended by the Outpatient Pharmacy, related to pediatric 

patients who used oral CT Temozolamide in the period from 1 june 2014 to 30 june 

2015. It were analyzed 46 medical prescriptions, from the 11 pediatric patients 

included in the study. Were observed 7 indications for the use of Temozolamide, the 

regimens were compared with leaflet, clinical protocols provided by oncology 

handbook and clinical studies referenced by the institution. The comparison showed 

non-compliance among all sources, except one, for an article justified the indication 

of a therapeutic regimen. Based on these data it was found that the off label use was 

used in most cases. In relation to toxicities, 100% of patients had anemia, 50% 

leucopenia, 50% thrombocytopenia and 100% showed some non-hematologic 

toxicity. Of the 46 medical prescriptions analyzed 50% had non-conformities. The 

study suggests the need to conduct the analysis of prescriptions by the pharmacist, 

since their actions prevent health risks to the patient, ensuring the safe and effective 

use of oral CT. 

 

Keywords: Chemotherapy; clinical protocols; medication errors. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

O câncer é um conjunto de mais de cem doenças que possuem em comum o 

crescimento desordenado de células, que invadem tecidos e órgãos, podendo vir a 

se disseminar. Além disso, é uma doença multifatorial, de modo que inúmeros 

fatores podem se sobrepor e favorecer seu desenvolvimento. Estes fatores podem 

ser externos e internos ao organismo; o meio ambiente e os hábitos de vida são 

referentes às causas externas, enquanto os fatores genéticos são relacionados às 

causas internas (INCA, 2015; INCA, 2016b). 

Nas últimas décadas, as pesquisas na área construíram o entendimento da 

complexidade dessa patologia. As alterações genéticas nas células cancerígenas 

promovem efeitos sobre a regulação do ciclo celular, apoptose, autofagia, 

senescência, angiogênese, invasão e metástase. Sendo assim, o entendimento 

destes princípios básicos, do processo que confere crescimento agressivo e da 

evolução do câncer é fundamental tanto para a escolha da melhor farmacoterapia 

como para o desenvolvimento de medicamentos (DE VITA et al., 2008a).  

A quimioterapia é um tratamento farmacológico que utiliza compostos 

químicos, os quimioterápicos; estes compostos são empregados no tratamento de 

doenças infecciosas, quando utilizados com finalidade anti-bacteriana, ou no 

tratamento de neoplasias, quando utilizados com finalidade anti-blástica (INCA, 

2016c; ICB, 2016). 

A quimioterapia é utilizada em quatro situações principais no tratamento das 

neoplasias: no tratamento primário ou neoadjuvante em doenças localizadas para 

posterior terapia local, como cirurgias, radiação ou ambos; tratamento adjuvante, em 

paralelo ou na sequência de métodos locais de tratamento; introdução em sítios 

diretamente afetados pelo câncer; e, tratamento de indução primária em estágios 

avançados (DE VITA et al., 2008a). 

A Temozolamida pertence à classe de agentes alquilantes, derivado da 

imidazotetrazina. É uma substância lipofílica, sendo, portanto, capaz de atravessar a 

barreira hematoencefálica. A Temozolamida na forma farmacêutica oral é 

considerada promissora para o tratamento de tumores malignos cerebrais com baixo 

grau de toxicidade. Demonstra atividade em melanoma maligno metastático, linfoma 

primário no sistema nervoso central, sarcoma deewing e gliomas de alto grau, 
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incluindo astrocitoma anaplásico, glioblastoma multiforme e gliomas de baixo grau 

(NAJMAN et al., 2002). 

O quimioterápico oral Temozolamida possui diferenças relacionadas a dose 

de acordo com suas indicações; algumas destas indicações referem-se à utilização 

do agente antineoplásico em concomitância a radioterapia com dose diferenciada da 

fase posterior, a fase de monoterapia, ou seja, com tratamento isolado com a 

Temozolamida. Devido a tais características, este antineoplásico oral se torna mais 

sujeito a erros de medicação. 

Os erros de medicação podem ser ocasionados por diversos motivos, como 

exemplo, pode-se citar os problemas na prescrição médica, os quais podem ocorrer 

devido a seleção indevida do medicamento, omissão de dose, dose excessiva ou 

reduzida, via de administração, posologia e forma farmacêutica (SOARES et al., 

2012). 

Estudos demonstram a recorrência de erros de medicação relacionados a 

prescrição médica, sendo que tais equívocos em pacientes pediátricos possuem 

incidência ate três vezes maior que a observada em adultos, podendo ser fatais 

(SOARES et al., 2012).  

Ambulatorialmente o farmacêutico pode avaliar os medicamentos prescritos, 

comparando-os aos protocolos clínicos utilizados na instituição. A verificação das 

prescrições médicas permite ao farmacêutico desenvolver intervenções, 

principalmente ao analisar protocolos de doenças crônicas (YUTAKA et al., 2016). 

A avaliação farmacêutica das prescrições ambulatorialmente é um tema raro 

em publicações nacionais e internacionais. Um trabalho publicado em 2016, no 

Japão, sobre o papel do farmacêutico em diversas nações, demonstrou que entre os 

países analisados, Malásia, Filipinas, Reino Unido e Japão, apenas Filipinas realiza 

triagem farmacêutica de prescrições ambulatoriais (YUTAKA et al., 2016). 

Os quimioterápicos orais são medicamentos que possuem altos riscos 

associados a sua utilização, por isso se faz necessário que sua administração seja 

realizada da forma mais segura possível. O agente antineoplásico oral possui 

algumas especificações de acordo com sua indicação, dose, posologia e 

medicamentos de suporte; podendo haver variações de acordo com a superfície 

corporal do paciente e a faixa etária. Por isso a análise da prescrição médica pelo 

farmacêutico, através da aplicação do Checklist para identificação das não 
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conformidades, se torna tão relevante, ao promover o uso seguro e racional desses 

medicamentos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014). 
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2 - REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 - Câncer 

 

O termo câncer remete a uma patologia que se caracteriza pela perda do 

controle parcial ou total de proliferação celular, com efeitos agressivos, podendo ser 

capaz de invadir outras estruturas orgânicas distintas. Por existir muitos tipos de 

câncer, cada um apresenta características biológicas e clínicas diversas, que são 

observadas ao se realizar o diagnóstico e escolher o seguimento terapêutico 

adequado (INCA, 2012).   

O câncer é um problema de saúde pública muito complexo. Desde 2005 o 

Ministério da Saúde passou a tratar o câncer desta forma ao lançar a Política 

Nacional de Atenção Oncológica, através da publicação da Portaria GM/MS 2.439, a 

qual envolve a promoção da saúde, prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação 

do câncer e cuidados paliativos. Espera-se que a adoção dessas estratégias 

elaboradas possa contribuir para a garantia do acesso universal da população à 

assistência oncológica, impactando positivamente na progressão da incidência de 

câncer (BRASIL, 2011). 

A prevenção possui um papel relevante em neoplasia, pois sabe-se que em 

média um terço das neoplasias mundiais podem ser evitadas. Ressaltam-se as 

ações contra o câncer em todos os níveis de atenção, tanto na atenção básica, com 

o desenvolvimento de cuidados preventivos, como a assistência de alta 

complexidade, com a realização de exames com alta tecnologia e tratamentos atuais 

(BRASIL, 2011; INCA, 2012).  

 

2.2 - Epidemiologia do câncer no Brasil e no mundo 

 

A magnitude da importância epidemiológica do câncer no Brasil é definida 

através da relevância dos dados sobre a sua incidência (novos casos), prevalência 

(casos existentes) e mortalidade (INCA, 2012).   

A incidência de câncer tem crescido no Brasil. O aumento da expectativa de 

vida da população brasileira é devido as transformações nos aspectos demográficos, 

epidemiológicos, sociais e culturais no mundo nas últimas décadas, como avanços 

científicos, tecnológicos, melhorias ambientais e higiene públicas. Em decorrência 
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do envelhecimento da população e mudanças do perfil de adoecimento, as doenças 

crônicas não transmissíveis tornam se cada vez mais comuns. Atualmente, o câncer 

é a segunda causa de óbitos entre os brasileiros, ficando atrás somente das 

doenças cardiovasculares (BRASIL, 2008; Duncan et al., 2012). 

A extensão do câncer está relacionada a qualidade da assistência prestada, 

qualidade da informação, dos fatores de risco e envelhecimento populacional. No 

Brasil, seguindo o padrão dos países desenvolvidos, quanto maior a proporção da 

população idosa maior é a incidência do câncer, em especial o câncer de mama e 

próstata (INCA, 2015). 

A OMS estima que em 2020, 60% dos novos casos de câncer ocorrerão em 

países em desenvolvimento (BRASIL, 2008). Embora em comparação com países 

da Europa, Estados Unidos e Canadá esta doença apresente um impacto em nível 

intermediário, no que se refere a incidência e mortalidade (INCA, 2015). 

No Brasil, as estimativas para o ano de 2016 apontam a ocorrência de 

295.200 novos casos de câncer em homens e 300.870 novos casos em mulheres. 

Os tipos com maior incidência de cânceres serão de próstata (61.200), traqueia, 

brônquios e pulmão (17.330), colón e reto (16.600), estômago (12.920) e cavidade 

oral (11.140) no sexo masculino; e os cânceres de mama (57.960), colón e reto 

(17.620), colón de útero (16.340), traqueia, brônquios e pulmão (10.890), e 

estômago (7.600) no sexo feminino; sendo o câncer de pele não melanoma 

(175.760) mais incidente em ambos o sexo, sendo 80.850 em homens e 94.910 em 

mulheres (INCA, 2016a). 

A American Cancer Society estima que em 2016 serão detectados 1.685.210 

novos casos de câncer nos Estados Unidos e ocorrerá  595.690 óbitos devido a 

doença. Em 2014 cerca de 14,5 milhões de pacientes foram diagnosticados com 

câncer no mundo; estima-se que em 2024 serão cerca de 19 milhões de indivíduos 

acometidos pela doença (ACS, 2016). 

As despesas nos Estados Unidos com o tratamento do câncer em 2010 foram 

em torno de US$125 bilhões, com estimativa de chegar a US$ 156 bilhões em 2020 

(ACS, 2016). 
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2.3 - Câncer Pediátrico 

 

Na década de 60, menos de 10% das crianças diagnosticadas com câncer 

sobreviviam, devido ao diagnóstico tardio e ao tratamento em estágios avançados 

da doença com o arsenal quimioterápico limitado disponibilizado na época. Com o 

avanço de técnicas diagnósticas e o desenvolvimento de novos quimioterápicos, os 

cânceres pediátricos passaram a ser diagnosticados precocemente e as condutas 

terapêuticas passaram a utilizar quimioterápicos mais adequados, refletindo no 

aumento da taxa de sobrevida para mais de 70% em países desenvolvidos, sendo a 

maioria considerada curada (HAIMI et al., 2004; KELLIE et al., 2008; DANG-TAN et 

al., 2007; GRABOIS et al., 2011). 

No Brasil a incidência anual de câncer pediátrico é de 154,3 casos por milhão 

de habitantes pediátricos, enquanto nos Estados Unidos, Inglaterra, Itália e 

Dinamarca, o número de casos por milhão de crianças é menor, apresentando 

incidência de 137; 109; 141; e 138 casos, respectivamente (CAMARGO et al., 2010; 

GRABOIS et al., 2011; URIBE et al., 2011). 

O câncer infantil se diagnosticado nas fases iniciais possui grande chance de 

cura, respondem por apenas 1% das neoplasias malignas, e devido a esta baixa 

incidência é considerada uma doença rara (GRABOIS et al., 2011). 

Os tumores pediátricos possuem a natureza biológica distinta dos tumores 

adultos, no que se refere às questões clínicas e histopatológicas. Diferentemente 

dos adultos, possuem uma curta latência, crescimento rápido, invasão agressiva (DE 

VITA, 2008b) e são mais responsivos aos tratamentos considerados padrões, como 

por exemplo, a quimioterapia (KELLIE et al., 2008; GRABOIS et al., 2011). 

Estudos multicêntricos demonstraram que pacientes pediátricos com câncer 

são mais vulneráveis a erros de medicação em domicílio que os adultos, os quais 

são potencialmente prejudiciais (WALSH et al., 2009). 

 

2.4 - Câncer no Sistema Nervoso Central em Pediatria 

 

Tumores no sistema nervoso central (SNC) em crianças e adolescentes 

diferem seu espectro histológico dos adultos. Os tipos de câncer mais comuns no 

SNC são astrocitomas e tumores embrionários. Os sintomas primários são dores de 
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cabeça, náusea e vomito pela manhã, anterior à ingestão de alimentos 

(FRÜHWALD; RUTKOWSKI, 2011). 

A maioria dos tumores cerebrais em crianças não apresentam correlação com 

histórico familiar e causas ambientais, por isso são ditos esporádicos (FRÜHWALD; 

RUTKOWSKI, 2011). 

 

2.5 - Tratamento Quimioterápico 

 

A quimioterapia antineoplásica se refere aos fármacos utilizados no 

tratamento do câncer com finalidade curativa, de aumentar a sobrevida e/ou paliativa 

(GOODMAN; GILMAN'S, 2011).  

Os agentes quimioterápicos antineoplásicos apresentam uma variedade de 

estruturas e mecanismos de ação; estes fármacos são: citotóxicos (alquilates, 

antimetabólitos, antibióticos citotóxicos, derivados de plantas e agentes que alteram 

o fuso mitótico), hormônios e demais agentes, que não são relacionados nas 

categorias anteriores (RANGE ; DALE, 2007; GOODMAN; GILMAN'S, 2011). 

O desenvolvimento dos agentes quimioterápicos passou por drásticas 

transformações nas últimas duas décadas (GOODMAN; GILMAN'S, 2011). Houve 

um aumento da utilização dos agentes quimioterápicos orais, devido ao significante 

aumento da disponibilidade destes medicamentos. Entretanto, os guias de 

segurança da utilização destes quimioterápicos ainda estão sendo aprimorados 

(GOODIN et al., 2011). 

O paciente oncológico tratado com agentes quimioterápicos, tradicionalmente 

possuía como alternativa mais viável a infusão intravenosa, porém com o advento 

dos agentes quimioterápicos orais, foi disponibilizada a monoterapia da 

quimioterapia oral, além da associação da quimioterapia intravenosa com a oral. A 

autonomia gerada ao paciente, a conveniência do tratamento gerada pela redução 

da hospitalização para a realização do procedimento de infusão e a flexibilidade em 

termos de tempo e localização, são algumas vantagens da administração oral. 

Mediante estas vantagens, o paciente se beneficiou com o aumento significativo da 

qualidade de vida, além do nível sustentado do medicamento e redução de custos 

relativos a viagens e a assistência médica (CHAN et al., 2009; GOODIN et al., 2011; 

BOURMAUD et al., 2014). 
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No entanto, há fatores envolvidos na administração oral que promovem risco 

aumentado à segurança do paciente, como a ocorrência de erros de medicação, 

contaminação e exposição inadequada ao quimioterápico (CHAN et al., 2009; 

GOODIN et al., 2011; BOURMAUD et al., 2014).  

O tratamento oral está sujeito às implicações de ordem assistencial, pois a 

administração fica sujeita a erros de medicação, a não adesão e ao surgimento das 

reações adversas. Estes fatores estão relacionados ao cuidado indevido do paciente 

na administração em domicílio, na qual o paciente ou o seu cuidador possuem maior 

responsabilidade no tratamento. Esses elementos antes estavam ausentes ou 

reduzidos, por estarem aos cuidados dos profissionais de saúde treinados na 

unidade hospitalar (CHAN et al., 2009; GOODIN et al., 2011).  

A facilidade da administração dos quimioterápicos orais pode equivocar o 

paciente a respeito do reduzido risco da própria exposição e dos profissionais de 

saúde a estes medicamentos, além da diminuição da eficácia destes frente aos 

medicamentos oncológicos parenterais. Como a administração será realizada na 

casa do paciente, os riscos de exposição passam a atingir também a família destes 

usuários. Por isso as recomendações sobre o manuseio seguro destes 

medicamentos são imprescindíveis. Os profissionais de saúde na instituição que 

presta serviços oncológicos, incluindo o farmacêutico, devem possuir bom 

entendimento sobre esse assunto e serem capazes de transmiti-lo aos usuários. 

Ademais, programas de educação aos pacientes e cuidadores devem ser 

desenvolvidos, sendo direcionados à segurança do uso desses medicamentos 

(CHAN et al., 2009; GOODIN et al., 2011). 

 

2.6 - Temozolamida 

 

A Temozolamida é uma substância precursora, sendo hidrolisada a 5-(3-

metiltriaeno-1-il)imidazol-4-carboxamida, conhecida pela sigla MTIC, que possui 

ação citotóxica. A Temozolamida atua sobre o ciclo celular, agindo a nível G2-M. O 

fármaco intervem na proteína p53 que atua através dos GADD45 e p21/clpl sobre o 

complexo cdc2-Clicina B e permite para a fase G2-M de maneira a impedir que a 

célula entre em mitose (NAJMAN et al., 2002; BARA et al., 2006). 

A Temozolamida é um fármaco pertencente à classe dos agentes alquilantes. 

Devido sua elevada lipofílicidade atravessa a barreira hemato-encefálica, 
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propriedade extremamente importante por sua indicação principal ser no tratamento 

de tumores malignos cerebrais. A Temozolamida é indicada em adultos nas 

seguintes neoplasias: astrocitoma anaplásico, glioblastoma multiforme e melanoma 

maligno metastático. Já as indicações em pediatria são: glioblastoma multiforme, 

melanoma metastático avançado, glioma de alto grau recentemente diagnosticado, 

glioma maligno recorrente. Em combinação com a radioterapia é o tratamento 

padronizado para gliomas malignos e astrocitomas (NAJMAN et al., 2002; 

GOODMAN; GILMAN'S, 2011; MICROMEDEX, 2016) 

A Temozolamida possui as formas farmacêuticas injetável e oral. Apresenta 

baixo peso molecular, absorção oral rápida e completa, reduzida em torno de 9% 

quando ingerida com alimentos, 15% de ligação a proteínas plasmáticas, tempo de 

meia vida de 1.8 horas e excreção renal (37,7%) e fecal (0,8%) (NAJMAN et al., 

2002; MICROMEDEX, 2016). 

Estudos clínicos demonstraram que a dose de 1000/m2 administrados em 5 

dias, com intervalos de 28 dias, ser a dose máxima tolerada, geralmente nesta dose 

o tratamento é bem tolerado (NAJMAN et al., 2002).  

As reações adversas que podem ocorrer em uso de Temozolamida são: 

cardiovascular - edema periférico e embolismo pulmonar; sistema nervoso central -  

amnesia, ansiedade, confusão, convulsão, depressão, tontura, fadiga, febre, dor de 

cabeça, hemiparesia, insônia, letargia, prejuízos a memória e sonolência; 

dermatológico - alopecia, pele seca, eritema, prurido e rash; endócrino - dor na 

mama, hipercortisismo, hiperglicemia e ganho de peso; gastrointestinal - dor 

abdominal, anorexia, constipação, diarreia, disfagia, mucosite, náusea, candidíase 

oral, estomatite, perda do apetite e vomito; geniturinário - incontinência, alteração da 

frequência urinária e infecção do trato urinário; hematológico - anemia, anemia 

aplástica, hemorragia, leucopenia, linfopenia, neutropenia, pancitopenia e 

trombocitopenia; hepática - hepatotoxicidade e aumento das enzimas do fígado; 

neuromuscular e esquelético - marcha anormal, artralgia, ataxia, dor nas costas, 

problemas de coordenação, mialgia, neuropatia, fraqueza e parestesia; ocular - 

visão turva, diplopia, alteração visual e déficit visual; respiratório - tosse, dispneia, 

faringite, sinusite e infecção do trato respiratório superior; demais causas - reações 

alergicas, anafilaxia, síndrome mielodisplásica, infecções oportunistas e 

malignidades secundária; menos que 1% dos casos - agitação, aumento da 

fosfatase alcalina, apatia, labilidade emocional, eritema multiforme, síndrome gripal, 
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alucinação, hematoma, herpes simplex, herpes zoster, hipocalemia, pneumonia, 

pneumonia intersticial, candidíase oral, neuropatia periférica, síndrome de Stevens-

Johnson, tromboflebite, necrólise epidérmica tóxica e perda de peso (HANDBOOK, 

2012).   

As reações adversas mais comuns são: constipação, náusea e vômito, dor de 

cabeça, tontura e fadiga; já as reações adversas mais graves são: eritema 

multiforme, síndrome de Stevens-Johnson, necrólise tóxica epidermal, anemia 

aplásica, síndrome mielodisplástica, leucemia mielóide, mielosupressão 

(neutropenia, pancitopenia, trombocitopenia), hepatotoxicidade, hiperbilirubinemia, 

alteração das enzimas hepáticas e pneumonia por Pneumocystis (MICROMEDEX, 

2016). 

As contraindicações relatadas se referem à hipersensibilidade a 

Temozolamida, dacarbazina ou a qualquer outro componente da fórmula 

farmacêutica (HANDBOOK, 2012; MICROMEDEX, 2016).  

As precauções na utilização de Temozolamida devem ser: profilaxia contra 

pneumonia por Pneumocystis (tratamentos com Temozolamida acima de 42 dias) 

em pacientes fazendo terapia combinada com radioterapia; observar o surgimento 

de mielosupressão e pancitopenia (resultando em anemia aplástica pode ocorrer); o 

uso concomitante a outros medicamentos relacionados ao surgimento de anemia 

aplástica deve ser monitorado; observar o aparecimento de síndrome 

mielodisplásica e malignidades secundárias (consideradas raras); o uso em 

pacientes com insuficiência hepática ou renal deve ser com cautela (HANDBOOK, 

2012).  

São relatadas interações medicamentosas da Temozolamida com os 

seguintes medicamentos: Vacinas, Natalizumabe, Pimecrolimo, Tacrolimo (tópico), 

Leflunomida, Denosumabe, Divalproex, Roflumilast, Trastuzumabe, Ácido Valpróico 

e Echinacea (HANDBOOK, 2012).  

Durante a utilização com Temozolamida devem ser monitorados seguintes 

parâmetros: contagem sanguínea completa com diferencial e plaquetas antes de 

cada ciclo e semanalmente no tratamento de glioma concomitante a fase de 

tratamento; contagem de neutrófilo, dentro de 48 horas no 22° dia do ciclo e 

semanalmente ate a contagem de neutrófilo ser maior que 1500/mm3 no glioma e 

astrocitoma (HANDBOOK, 2012). 

 



22 

 

2.7 - Segurança do Paciente 

 

As questões relacionadas ao tema segurança do paciente estimulam o 

sistema de saúde a repensar sobre os processos assistenciais, para evitar a 

ocorrência de danos aos pacientes. O Programa Nacional de Segurança do Paciente 

(PNSP), lançado pelo Ministério da Saúde em 2013, possui como objetivo contribuir 

para a qualificação do cuidado a nível nacional (BRASIL, 2013; ANVISA, 2015). 

A ocorrência de eventos adversos podendo ocasionar danos aos pacientes, 

podendo ser até irreversíveis, causa impacto no aumento do tempo de permanência 

no hospital, mortalidade e custos hospitalares (ANVISA, 2015).    

Os quimioterápicos são medicamentos que apresentam alto risco de causar 

toxicidade. Por isso as práticas que envolvem atividades como armazenamento, 

distribuição e administração necessitam da conscientização profissional, visando 

promover a segurança de todos os indivíduos que entram em contato com estes 

agentes. Neste contexto, as práticas farmacêuticas necessitam ser desenvolvidas 

com o intuito de minimizar o risco de exposição dos profissionais e garantir a 

segurança do tratamento ao paciente. Durante o desenvolvimento das etapas da 

assistência farmacêutica, a análise farmacêutica às prescrições médicas e o 

provimento da orientação sobre os quimioterápicos orais aos pacientes 

ambulatoriais, assumem papel de extrema importância à detecção, eliminação ou 

redução de erros de medicação. Desta forma, o farmacêutico assume maior 

responsabilidade sobre a farmacoterapia empregada e desenvolve papel ativo ao 

auxiliar o paciente (CHAN et al., 2009; GOODIN et al., 2011). 

Até o momento, nas instituições de saúde, o monitoramento para a 

administração e os níveis de segurança dos quimioterápicos orais não são tão 

valorizados quanto os quimioterápicos intravenosos, apesar do potencial de 

toxicidade que oferecem (BOURMAUD et al., 2014). 

A segurança do paciente promovida pelo desenvolvimento dos serviços 

farmacêuticos destinados ao cuidado à saúde é de suma importância, 

principalmente no que se refere à implantação de barreiras no serviço que visem à 

eliminação de erros que possam alcançar o paciente (YUTAKA et al., 2016). 

A Organização Mundial de Saúde e a Federação Internacional dos 

Farmacêuticos promovem a visão na qual o farmacêutico deve possuir suas ações 

focadas no paciente e não mais no medicamento, como era no passado.  
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O farmacêutico possui papel fundamental na promoção do uso racional de 

medicamentos. A Política Nacional de Medicamentos (PNM) visa garantir segurança, 

eficácia e qualidade aos medicamentos, além de promover o uso racional e garantir 

o acesso da população aos medicamentos essenciais. A PNM foi instituída devido a 

preocupação com os problemas de saúde que a utilização errada dos medicamentos 

pode gerar (BRASIL, 1998; WEBER et al., 2012).   

Atualmente no cenário brasileiro o farmacêutico ainda se encontra 

direcionado durante a maior parte da sua jornada de trabalho às questões de ordem 

logística, administrativa e de gestão do medicamento; diante disso, se faz 

necessária a incorporação de estratégias, como implantação de programas de 

automação e aumento de recursos humanos para que o farmacêutico possa se 

direcionar para o desenvolvimento de atividades clínicas. O redirecionamento de 

ações administrativas do medicamento aos técnicos de farmácia é uma conduta 

realizada em muitos países como nos Estados Unidos e Canadá (YUTAKA et al., 

2016). 

Em 2012 foi publicado um estudo sobre a avaliação das prescrições 

medicamentosas pediátricas de um hospital de ensino, no hospital das clínicas da 

Universidade Federal de Goiás; este estudo revelou que algumas informações não 

estavam presentes em todas as prescrições, como forma farmacêutica (presente em 

apenas 14%), dose (59%) e posologia (90%) (SOARES et al., 2012). 
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3 - OBJETIVOS 

 

3.1 - Objetivo Geral 

  

Analisar as prescrições médicas de pacientes pediátricos em uso do 

quimioterápico oral Temozolamida no Hospital do Câncer I (HCI), frente às 

evidências científicas identificadas na literatura.  

  

3.2 - Objetivos Específicos  

 

Caracterizar a população do estudo; 

Revisar os fundamentos para análise de prescrição médica; 

Elaborar o Checklist para análise das prescrições médicas pediátricas da 

Temozolamida oral pelo farmacêutico; 

Aplicar o Checklist elaborado nas prescrições médicas pediátricas.  
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4 - METODOLOGIA  

 

4.1 - Local de estudo 

 

O estudo foi realizado no Hospital do Câncer I (HCI) do Instituto Nacional de 

Câncer José de Alencar Gomes da Silva, localizado no Rio de Janeiro. 

 

4.2 - Tipo de estudo  

 

Estudo qualitativo e quantitativo, descritivo, observacional e retrospectivo, das 

prescrições médicas pediátricas de Temozolamida oral. 

 

4.3 - Tamanho amostral  

 

A amostra foi por conveniência. O tamanho amostral compreende o número 

de prescrições médicas por paciente em tratamento no período do estudo. 

 

4.4 - Período da coleta 

 

Período compreendido entre 01 de junho de 2014 a 30 de junho de 2015. 

 

4.5 - Critérios de inclusão 

 

Foram incluídas todas as prescrições médicas pediátricas do quimioterápico 

oral Temozolamida atendidas pela Farmácia Ambulatorial no período estabelecido 

do estudo. 

 

4.6 - Critérios de exclusão 

 

Foram excluídas as prescrições médicas pediátricas de Temozolamida oral 

dos pacientes internados. 
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4.7 - Coleta de dados 

 

Os dados foram coletados a partir das prescrições médicas, prontuário do 

paciente e resultados de exames laboratoriais disponíveis através do sistema 

eletrônico da instituição. As variáveis observadas foram os dados referentes a 

identificação do paciente: nome, data de nascimento, gênero; dados antropométricos 

como peso, altura e superfície corporal; informações sobre a terapia 

medicamentosa, como medicamento, indicação, dose, posologia, protocolo, número 

de ciclos, duração do tratamento; além de informações referente a condição clínica 

do paciente, como diagnóstico, exames laboratoriais bioquímicos e hematológicos e 

registro de ocorrência das reações adversas. 

 

4.8 - Análise de dados 

 

As informações referentes às doses, esquema terapêutico, diagnóstico e 

condições clínicas do paciente coletadas durante a análise das prescrições médicas 

e do prontuário do paciente foram compiladas em um banco de dados construído no 

programa Office Excel® 2007 (Microsoft®). Foi realizada uma análise estatística 

descritiva dos dados e os resultados foram expressos por frequências relativas, 

utilizando o programa Office Excel® 2007 (Microsoft®). 

A análise da prescrição foi baseada na literatura disponível: as prescrições 

médicas pediátricas foram comparadas com a bula da Temozolamida (Anexo A), os 

protocolos descritos no Drug Information Handbook for Oncology 10° edição, da 

American Pharmacists Association (Anexo B) e estudos clínicos referenciados pela 

instituição.  

 

4.9 - Aspectos Éticos  

 

O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

do INCA, em conformidade com a legislação vigente, Resolução Conselho Nacional 

de Saúde 466/2012. Aprovado sob o número CAAE: 51453315.2.0000.5274. Os 

dados recolhidos das prescrições médicas, assim como as informações pessoais 

dos pacientes foram mantidos sobre a responsabilidade da pesquisadora principal 
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do projeto e apenas foram divulgados de forma agregada e como resultados da 

pesquisa, de modo que os sujeitos não fossem identificados. 

A coleta de dados de prontuários teve início somente após a aprovação do 

projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do INCA. 

Por tratar-se de estudo retrospectivo, realizado mediante revisão de 

prontuários e com sigilo quanto à identificação dos pacientes, foi solicitado ao CEP 

INCA a dispensa do termo de consentimento livre e esclarecido. 
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5 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 - Caracterização da população do estudo 

 

Foram analisadas 46 prescrições médicas eletrônicas dos 11 pacientes 

pediátricos incluídos no estudo, totalizando 100% das prescrições médicas 

ambulatoriais do medicamento oral Temozolamida durante o período de estudo. 

Dentre a população do estudo 82% eram do sexo masculino e 18% eram do sexo 

feminino. A idade média foi de 11 anos. As características dos pacientes estão 

descritas na tabela 1. 

 

Tabela 1. Características dos pacientes pediátricos ambulatoriais com prescrição de 

Temozolamida no período de 01 junho de 2014 a 30 junho de 2015 

Categorias Subcategorias Dados de pacientes 

(N=11) 

Idade 

 

Média 

Distribuição 

11  

2 a 17 anos 

Gênero Masculino 

Feminino  

9 (82% ) 

2 (18%) 

Diagnóstico Tumor de Wilms 4 (36%) 

 Sarcoma de Ewing 2 (18%) 

 Neuroblastoma 

Retroperitoneal 

 

1 (9%) 

 Neuroblastoma grau III 1 (9%) 

 Astrocitoma 1 (9%) 

 Retinoblastoma 1 (9%) 

 Rabdomiossarcoma 1 (9%) 

Tratamentos anteriores Quimioterapia 11 

 Radioterapia 8 (4 (50%) Não 

concomitantes e 4 (50%) 

concomitantes) 

 Transplante de Medula 

Óssea Autólogo 

 

1 (9%) 
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 Dos pacientes incluídos na pesquisa houve prevalência do diagnóstico de 

Tumor de Wilms (36%), seguido do Sarcoma de Ewing (18%). 

 Todos os 11 pacientes realizaram esquemas quimioterápicos anterior a 

utilização do quimioterápico oral Temozolamida, apresentando uma média de 3 

esquemas por paciente. Oito (8) pacientes realizaram radioterapia, 4 (50%) não 

concomitantes ao quimioterápico oral e 4 concomitantes (50%). Apenas 1 paciente 

realizou Transplante de Médula Óssea Autólogo (9%). 

 

5.2 - Revisão dos fundamentos para análise de prescrição médica 

 

Foi realizada uma busca na literatura sobre artigos relacionados às atividades 

clínicas do farmacêutico na análise das prescrições médicas. Foram utilizados os 

seguintes termos combinados: análise farmacêutica, prescrição médica, critérios de 

análise farmacêutica, validação farmacêutica e validação da prescrição oncológica; 

nos bancos de dados da Biblioteca Virtual de Saúde BVS/BIREME, Latin American 

and Caribbean Health Sciences (lilacs), IBECS, Medline e Scientific Electronic 

Library Online (Scielo) aos textos disponibilizados livremente, sem restrição de 

língua ou de ano de publicação. Desses termos a "prescrição médica" é um descritor 

encontrado nos Descritores em Ciência da Saúde (DECS). 

Na avaliação inicial, tendo em vista o título e resumo foram recuperados 8 

artigos. Desses 5 estavam em língua inglesa, 1 em língua espanhola e 2 em língua 

portuguesa, publicados no período de 2009 a 2016. Dentre os artigos selecionados 3 

atingiram o objetivo da busca, as demais publicações realizaram uma análise da 

prescrição observando aspectos que não foram considerados relevantes para este 

estudo, questões como adequação clínica das prescrições; ausência de informações 

referentes a via de administração, dose, forma farmacêutica e abreviaturas; e 

intervenções farmacêuticas realizadas a partir de inconformidades na prescrição. 

Dentre os artigos que tratavam da análise clínica da prescrição médica, o de 

Oliboni e Camargo publicado em 2009 apresentou maior relevância e propiciou a 

busca do guideline específico, que foi a base da construção do Checklist. 
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5.3 - Elaboração do Checklist para análise das prescrições médicas 

pediátricas de Temozolamida oral 

 

O instrumento de análise da prescrição constitui-se em uma ficha estruturada 

para avaliação da prescrição médica, adaptado do Checkpoint proposto pela 

Sociedade Americana de Farmacêuticos dos Serviços de Saúde (ASHP) em seu 

Guidelines on Prevention Medication Errors with Chemotherapy and Biotherapy 

(ASHP, 2015), baseado nas condições já existentes na instituição e premissas de 

acompanhamento clínico do paciente submetido ao tratamento oncológico (Almeida, 

2010). 

Baseado no Checklist (Apêndice A) as variáveis observadas foram 

informações referentes aos dados dos pacientes: matrícula, nome, data de 

nascimento, gênero, peso, altura, superfície corporal, diagnóstico; informações sobre 

a farmacoterapia prescrita: esquema terapêutico, data de prescrição, retirada do 

medicamento na Farmácia, início do tratamento, término do tratamento, etapas do 

ciclo de quimioterapia, intervalo realizado entre os ciclos, duração do tratamento, 

período de realização de radioterapia e transplante de medula óssea caso tenha 

ocorrido, medicamentos de uso concomitantes, alergia a medicamentos e reações 

adversas; dados de identificação do prescritor; resultados dos exames laboratoriais; 

e data do óbito, caso tenha ocorrido. Estas foram registradas em uma planilha no 

programa Office Excel® 2007, para análise. 

Face à escassa referência para a realização da análise clínica da prescrição 

médica pelo farmacêutico, a ausência de instrumentos padronizados para a coleta e 

análise de dados e metodologias nacionais e internacionais sobre o tema, a 

realização dessa análise foi desafiadora, por se tratar de um trabalho inovador. 

 

5.4 - Aplicação do Checklist para análise das prescrições médicas pediátricas 

no período de 01 de junho de 2014 a 30 de junho de 2015 

 

5.4.1 - Esquemas Terapêuticos 

 

Os esquemas terapêuticos prescritos pelo HCI por tipo de neoplasia são 

apresentados na tabela 2.  
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Tabela 2. Esquemas terapêuticos contendo Temozolamida por tipo de neoplasia no 

período de 01 junho de 2014 a 30 junho de 2015 

Tipo de Neoplasia Esquema Quimioterápico Dose de Temozolamida 

Tumor de Wilms VITB 100 mg/m2 

Sarcoma de Ewing TMZ + Irinotecano 150 mg/m2 

Neuroblastoma retroperitoneal TMZ + Irinotecano 150 mg/m2 

Neuroblastoma grau III TMZ + Irinotecano 150 mg/m2 

Astrocitoma TMZ Isolado 200 mg/m2 

Retinoblastoma TMZ + Irinotecano 150 mg/m2 

Rabdomiosarcoma VITB 150 mg/m2 

Legenda: VITB: esquema terapêutico composto por Vincristina, Bevacizumabe e Temozolamida; 

TMZ: Temozolamida. 

 

Foram observadas 7 indicações ao uso de Temozolamida. O esquema 

quimioterápico mais utilizado foi Temozolamida associado a Irinotecano, com dose 

de Temozolamida igual a 150 mg/m2. Esta conduta terapêutica foi utilizada para: 

Sarcoma de Ewing, Neuroblastoma Retroperitoneal, Neuroblastoma grau III e 

Retinoblastoma.  

O esquema Vincristina, Bevacizumabe e Temozolamida (VITB) foi o segundo 

esquema quimioterápico mais prescrito, utilizado para: Tumor de Wilms, com dose 

de 100 mg/m2 de Temozolamida, e Rabdomiossarcoma, com dose de 150 mg/m2 de 

Temozolamida. A Temozolamida isolada na dose de 200 mg/m2 foi prescrita apenas 

para a indicação de Astrocitoma. 

 Os esquemas terapêuticos prescritos foram comparados ao Handbook, à bula 

de Temozolamida e aos artigos de referência disponibilizados pela equipe médica à 

equipe da farmácia. 

 Na tabela 3 são descritos as condutas terapêutica adotadas, a dose de 

Temozolamida empregada e três fontes distintas: o handbook, a bula do 

medicamento utilizado na instituição e os artigos de referências disponibilizados pela 

equipe médica a equipe da farmácia. O esquema terapêutico adotado para o Tumor 

de Wilms (100 mg/m2) apresentou conformidade com o artigo de referência, mas não 

apresentou conformidade com a bula e o Handbook não descreve essa indicação 

para pediatria; o Sarcoma de Ewing (150 mg/m2), o Neuroblastoma Retroperitoneal 
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(150 mg/m2) e Neuroblastoma grau III (150 mg/m2) não apresentaram conformidade 

com a bula e o Handbook, e os artigos não foram disponibilizados; o Astrocitoma 

(200 mg/m2), Retinoblastoma (150 mg/m2) e Rabdomiosarcoma (150 mg/m2) não 

apresentaram conformidade com a bula, o Handbook não apresentou essas 

indicações para pediatria e seus artigos não foram disponibilizados. Sendo assim, 

pode se perceber que a maioria dos esquemas terapêuticos adotados não estão 

descritos, ou seja, estes protocolos clínicos institucionais não foram definidos. 

 

Tabela 3. Conformidade da dose de acordo com a fonte. 

Tipo de Neoplasia Dose  Handbook Bula Artigo de 

referência 

Tumos de Wilms 100 mg/m2 NA Não Sim 

Sarcoma de Ewing 150 mg/m2 Não Não Não 

Neuroblastoma 

Retroperitoneal 

150 mg/m2 Não Não Não 

Neuroblastoma 

grau III 

150 mg/m2 Não Não Não 

Astrocitoma 200 mg/m2 NA Não Não 

Retinoblastoma 150 mg/m2 NA Sim Não 

Rabdomiosarcoma 150 mg/m2 NA Não Não 

Legenda: NA: não se aplica. 

  

 O estudo de fase I de Vincristina, Irinotecano, Temozolamida e Bevacizumabe 

(VITB) em pacientes pediátricos, com recaída de tumores sólidos, justifica o 

emprego do quimioterápico oral Temozolamida na dose de 100 mg/m2, prescrito 

para o Tumor de Wilms (VENKATRAMANI et al., 2013). 

 O Handbook utilizado foi o Handbook for Oncology 10° edição, American 

Pharmacists Association (APhA). Segundo esta coletânea o quimioterápico 

Temozolamida só teria indicação em pediatria para as neoplasias de Sarcoma de 

Ewing, com dose referente à dose administrada em adultos (100mg/m2) e em 

combinação com o irinotecano; e para neuroblatoma com dose de 100mg/m2 em 

combinação com o irinotecano. Entre os pacientes com esses tipos de neoplasias o 

quimioterápico oral foi realizado em combinação com o irinotecano, porém a dose 

prescrita (150mg/m2) não foi conforme a dose estabelecida pelo Handbook. 
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De acordo com a bula da Temozolamida (TEMODAL®, Schering Plough 

Indústria Farmacêutica Ltda) o uso pediátrico é indicado para crianças acima de 3 

anos. Já as recomendações quanto à dose não são diferenciadas entre pacientes 

adultos e pediátricos, as doses são distintas para os esquemas que utilizam a 

radioterapia dos que não utilizam com variação na dose do primeiro ciclo para 

aqueles que já realizaram tratamento quimioterápico anterior. 

A bula do fabricante se apresenta de forma pouco específica, sem indicação 

por tipo de neoplasia e sem combinações da Temozolamida com outros 

quimioterápicos, caracterizando as doses em um contexto generalizado. 

A comparação entre os esquemas quimioterápicos prescritos e a bula 

demonstrou não conformidade em todos os esquemas terapêuticos, a começar pela 

idade dos pacientes em uso do quimioterápico, 9% apresentou idade inferior a 

liberada em bula, 1 paciente possuía 2 anos. Quanto às doses, todos os esquemas 

foram não conformes com as indicações da bula, já que dos 11 pacientes do estudo 

10 faziam esquema de Temozolamida combinada com irinotecano. Como não havia 

indicações na bula combinações com outros quimioterápicos todos esses esquemas 

foram considerados discrepantes. A bula recomenda a dose de Temozolamida de 

75mg/m2 aos pacientes que realizam radioterapia concomitante, sendo esta dose 

mantida durante todo o tratamento com radioterapia, 49 dias o tempo máximo de 

radioterapia. Dos 4 pacientes que realizaram radioterapia concomitante nenhum 

utilizou a dose recomendada. Suspeita-se que o período definido também não foi 

respeitado, já que os registros de radioterapia estavam incompletos. Por esse 

mesmo motivo o período posterior a radioterapia não pode ser verificada, a fase de 

monoterapia, que é a fase que de acordo com a bula seria a fase seguinte 

concomitante a radioterapia, compreendendo um período de 6 meses. Porém, 1 

paciente fez uso isolado de Temozolamida (200mg/m2) desde o inicio da terapia, ou 

seja, não foi realizada a fase de Temozolamida oral e radioterapia, descrita em bula, 

porém a dose do primeiro ciclo não foi conforme a bula, pois de acordo com esta 

fonte os pacientes que realizam tratamentos quimioterápicos anteriores deveriam 

iniciar a Temozolamida na dose de 150mg/m2 no primeiro ciclo e manter a dose de 

200mg/m2 a partir do segundo ciclo. 

Os artigos que embasaram os esquemas terapêuticos e suas indicações não 

se encontram sob domínio da Seção de Farmácia, com exceção do artigo referente 

ao Tumor de Wilms, de forma que as comparações das doses estipuladas nos 
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artigos e as doses prescritas para as demais neoplasias não puderam ser 

realizadas. Apesar de terem sido solicitadas ao corpo médico da instituição, não 

foram cedidas. Esta medida associada a não conformidade encontrada entre as 

demais literaturas corrobora para a dedução que os esquemas terapêuticos 

contendo o quimioterápico oral Temozolamida são empregados de forma off label na 

maioria dos casos. 

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária o uso off label se 

caracteriza como a utilização de medicamentos para fins que não constam em bula 

ou não sejam licenciados, ou seja, quando um medicamento é prescrito de forma 

discrepante da que foi autorizada pelo órgão regulador do país, podendo ser 

associado a faixa etária, posologia, dose e vias de administração. O uso off label 

trata-se da indicação do medicamento pelo médico a partir de sua experiência 

clínica exclusivamente, pois para tais indicações não existem evidências científicas 

que deem subsídio (PAULA et al., 2011; LOUREIRO et al., 2013). 

O elevado uso de medicamentos off label na população pediátrica pode ser 

justificado pela escassez de estudos clínicos realizados em crianças e adolescentes. 

Há poucas publicações que orientem a tomada de decisões dos profissionais 

prescritores, principalmente em doenças raras, devido à dificuldade do recrutamento 

dos pacientes para participarem da pesquisa clínica. Por conta disso a prática clínica 

se baseia geralmente na extrapolação dos resultados das pesquisas obtidos em 

adultos, mas sabe-se que pode haver consequências perigosas, visto que entre 

organismos de faixas etárias diferentes há uma diversidade de questões 

relacionadas à farmacocinética, farmacodinâmica, taxas metabólicas, evolução da 

neoplasia e resposta ao tratamento que se distinguem (DUARTE et al., 2008; 

LIBERATO et al., 2008; PAULA et al., 2011; LOUREIRO et al., 2013). 

Diante de todos aspectos elucidados o uso off label se faz justificável, embora 

exista o risco associado. Dessa forma, a análise da prescrição se torna 

imprescindível associado ao acompanhamento da farmacoterapia, uma vez que a 

segurança e eficácia não são esclarecidos. Neste cenário o farmacêutico deve estar 

integrado a equipe clínica, ser participativo nas decisões e elaboração de protocolos 

internos da instituição. 

Gonçalves e Heineck, 2016, demonstraram em seu estudo sobre uso off label 

em ambulatório, na atenção primária, que 31,7% dos medicamentos eram usados de 

forma off label em neonatologia, apresentando uma frequência elevada, acima da 
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faixa encontradas em outros estudos relacionados a pediatria e adolescência: 

Escócia (24,6%), Inglaterra (16%), Holanda (20,3%), Estônia (31%), Itália (17%) e 

França (29%).  Os autores avaliaram a dose e a frequência de dose, observaram 

que a mais frequente foi a sobredose, dado discrepante com outros trabalhos, em 

que a subdose foi mais prevalente. Comparando esses trabalhos com os dados 

encontrados no presente estudo pode-se ressaltar uma diferença significativa, já que 

foram encontrados quase a totalidade das prescrições analisadas fazendo uso off 

label, variando o tipo: indicação, faixa etária, peso e/ou dose. Os demais tipos de 

uso off label são frequência, apresentação ou via de administração, tais tipos não 

foram identificados (EKINS-DAUKES et al., 2003; DAUKES et al., 2004; ’T JONG et 

al., 2004; HELMS et al., 2005; PANDOLFINI et al., 2005; LASS et al., 2011; 

OLSSON et al., 2011; ELKOUT et al., 2015). 

 

5.4.2 - Ocorrência de toxicidades 

 

Na tabela 4 são apresentadas as toxicidades evidenciadas por exames 

laboratoriais realizados durante o curso do tratamento. 

 

Tabela 4. Toxicidades encontradas após a utilização de Temozolamida oral no 

período de 01 junho de 2014 a 30 junho de 2015. 

 Esquema terapêutico Toxicidade  

Tumor de Wilms    

Paciente 1 VITB Anemia grau 1 

Leucopenia grau 1 Neutropenia 

grau 1, 2, 3 e 4,  Plaquetopenia 

grau 1 Náusea 

 

 

Paciente 2 VITB Anemia grau 1 Plaquetopenia 

grau 1 Neutropenia grau 2 

Hiperuricemia grau 1 
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Tabela 4. Toxicidades encontradas após a utilização de Temozolamida oral no período 

de 01 junho de 2014 a 30 junho de 2015. 

 Esquema terapêutico Toxicidade  

Tumor de Wilms    
 

    

Paciente 3 VITB Anemia grau 1 

Hipocalemia grau 1 

Náusea  

Diarréia  

 

Neuroblastoma 

retroperitoneal 

TMZ + Irino Anemia grau 1 Plaquetopenia 

grau 1 e 3  

Leucopenia grau 1 

TGP grau 

 

Sarcoma de Ewing TMZ + Irino Anemia grau 1 Plaquetopenia 

grau 1 

Neutropenia grau 2 Leucopenia 

grau 1 Náusea 

 

Neuroblastoma grau III TMZ + Irino Anemia grau 2 Leucopenia grau 

3 Neutropenia grau 2 

Hiponatremia grau 1. 

 

Astrocitoma TMZ Anemia grau 1  

Leucopenia grau 1 e 2 

Neutropenia grau 1 

Plaquetopenia grau 1 e 2 

Síndrome extrapiramidal  

Defeitos no campo visual  

Defeitos na acuidade auditiva 
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Tabela 4. Toxicidades encontradas após a utilização de Temozolamida oral no 

período de 01 junho de 2014 a 30 junho de 2015. 

 Esquema terapêutico Toxicidade  
 

Retinoblastoma TMZ + Irino Anemia Grau 2 

Anemia Grau 1 Hiponatremia 

grau 1 

TGO grau 1 

 

Rabdomiossarcoma VITB Anemia grau 2 

TGO grau 1 

Hiperuricemia grau 1 

 

Legenda: TGO: Transaminase glutâmico oxalacética; TGP: Transaminase glutâmico pirúvica; VITB: 

esquema terapêutico composto por Vincristina, Bevacizumabe e Temozolamida; TMZ: Temozolamida; 

Irino: Irinotecano. 

  

Dos 11 pacientes incluídos no estudo, a ocorrência da toxicidade em 1 deles 

não pode ser verificada, porque apesar do quimioterápico oral ter sido dispensado 

ao paciente, não há registros de que o paciente realizou a quimioterapia. 

 A graduação das toxicidades dos pacientes descritas na tabela 4 seguiu os 

critérios de toxicidade do tratamento oncológico, critérios desenvolvidos pelo 

National Câncer Institute em 2009, nomeado como Common Terminology Criteria for 

Adverse Events (CTCAE), versão 4. Segundo essa graduação: Grau 1 representam 

sintomas leves ou assintomáticos, sem indicação de intervenção; Grau 2 são 

moderados, indicativa de intervenção mínima; Grau 3 são graves, não representam 

risco à vida, hospitalização indicada ou prolongamento; Grau 4 representam risco de 

morte, necessário intervenção urgente; Grau 5 representa morte, relacionada ao 

evento adverso (CTCAE, 2009). 

 Seguindo esses critérios foram identificados diferentes graus de anemia e 

plaquetopenia nos pacientes do estudo, que variaram entre grau 1, 2 e 3, além de 

apresentarem neutropenia grau 1, 2, 3 e 4, leucopenia, alterações TGO e TGP, 

hipocalemia, hiponatremia e hiperuricemia grau 1. 

 As reações adversas sem possibilidade de serem graduadas foram: náusea, 

diarreia, alteração do campo visual, acuidade auditiva e síndrome extrapiramidal. 
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Estas foram registradas em prontuário, porém sem informação suficiente para a 

graduação. 

Quanto às toxicidades hematológicas, 100% dos pacientes apresentaram 

anemia. Destes, 7 pacientes manifestaram anemia grau 1 e 4 pacientes anemia grau 

2, sendo que um paciente expressou as duas. Embora algumas pesquisas e banco 

de dados internacionalmente reconhecidos apontem que esta toxicidade 

hematológica não se apresenta entre as mais frequentes em pacientes em uso de 

Temozolamida, dentre o grupo de estudo analisado foi o evento adverso mais 

prevalente e o único presente em todos os pacientes, uma possível explicação para 

isso seria a utilização prévia e concomitante a Temozolamida de outros 

quimioterápicos (FERDINANDI e FERRERA, 2009; MICROMEDEX, 2016). 

A leucopenia foi a segunda alteração hematológica mais frequente, estando 

presente em 50% dos casos (4 pacientes manifestaram leucopenia grau 1, 1 

paciente grau 2 e 1 paciente grau 3, sendo que um paciente manifestou grau 1 e 

grau 2 no decorrer do tratamento). Esta alteração laboratorial foi apontada por 

alguns estudos como a toxicidade mais frequente em uso de Temozolamida, 

juntamente com a neutropenia, presente em 40% dos pacientes (30% manifestaram 

grau 2 e o restante não foi possível graduar, pois havia apenas o relato incompleto 

no prontuário, sem resultado de exame). Uma possível explicação para a 

prevalência diferenciada dessa toxicidade seria a utilização do medicamento de 

suporte, filgrastima, utilizado em larga escala na população estudada, atuando de 

forma a minimizar a ocorrência desta.  

 A plaquetopenia foi apresentada por 50% dos pacientes, 4 apresentaram grau 

1 (destes, 1 paciente também expressou plaquetopenia grau 2 e outro paciente, grau 

3), 1 paciente apresentou grau 2. A alteração grau 3 impacta na continuação dos 

ciclos de quimioterapia em pacientes que não realizem radioterapia concomitantes, a 

partir do grau 1 aos que realizam radioterapia concomitante, sendo causa de 

interrupção de tratamento, com consequente adiamento do ciclo, ajuste de dose ou 

descontinuação da quimioterapia, comprometendo assim o resultado final do 

tratamento (CTCAE, 2009; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014). 

Os quimioterápicos alquilantes atuam em células em divisão, interferindo em 

etapas importantes da proliferação celular, portanto agem tanto em células 

neoplásicas como em células normais. Por isso, produzem efeitos tóxicos em tecidos 

com crescimento rápido. A toxicidade hematológica apresenta maior destaque 
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devido o tecido hematopoiético possuir elevada taxa de proliferação celular 

(SOBRAL, 2006, ANDRADE et al, 2007). 

 As complicações hematológicas mais retratadas nos agentes alquilantes são: 

leucopenia, trombocitopenia, neutropenia e anemia. A Temozolamida, 

quimioterápico alquilante da classe dos triazenos, apresenta com maior frequência 

neutropenia e trombocitopenia (BONASSA; SANTANA, 2005).  

 A classe pertencente à Temozolamida apresenta efeitos tóxicos relacionados 

a náuseas, vômitos e mielossupressão, com trombocitopenia e leucopenia de grau 

moderado (ALMEIDA et al., 2005; CHABNER et al., 2006; FERDINANDI; FERRERA, 

2009). 

 Dentre as alterações hematológicas a neutropenia é a primeira a ser 

observada, seguindo a trombocitopenia e por último a anemia, isso se deve ao 

período de meia vida celular específica. Os neutrófilos possuem a menor meia vida, 

de 6 a 10 horas, as plaquetas apresentam de 7 a 10 dias e os eritrócitos 120 dias 

aproximadamente (ALMEIDA, 2004). 

 Pesquisadores relatam que as toxicidades não hematológicas referente ao 

uso do quimioterápico Temozolamida são raras e de intensidades de leve a 

moderada, o que difere parcialmente dos resultados encontrados, pois dos 10 

pacientes do estudo avaliados quanto à toxicidade, 100% apresentaram algum tipo 

de evento adverso não hematológico. Destes 5 pacientes manifestaram mais que 1 

alteração. Quanto à intensidade das reações não pode se dizer que houve 

divergência frente aos estudos, uma vez que o grau de toxicidade não pode ser 

verificada em algumas reações, já que algumas reações registradas exclusivamente 

em prontuário estavam descritas de forma incompleta. Das toxicidades não 

hematológicas constatadas por exames laboratoriais, hiperuricemia, hipocalemia, 

hiponatremia, aumento de TGO e TGP, todas apresentaram grau 1, ou seja, eram 

de intensidade leve (NAJMAN; GADELHA, 2002). 

 A maioria dos dados encontrados diferem dos relatados em publicações, isso 

pode ser devido ao fato dessas publicações se referirem a pacientes adultos, apesar 

da Temozolamida ser utilizada tanto em pediatria como em pacientes adultos, o 

perfil de toxicidade pode ser variável entre a faixa etária, ao menos isso é o que se 

tem demonstrado clinicamente, outra possível explicação para isso rodeia o fato de 

poucos pacientes pediátricos serem recrutados para a participação em pesquisas 

clínicas, pelo fato da maioria desses cânceres serem raros e poucas pesquisas 
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serem realizadas em crianças. O estudo possui um número reduzido de pacientes 

(11), inferências e conclusões com uma amostra reduzido pode se apresentar 

divergente das pesquisas com uma população maior. 

 A mielossupressão foi cumulativa no geral. A maioria dos pacientes (91%) 

receberam mais que um ciclo e 54% receberam mais que 3 ciclos. 

 As toxicidades hematológicas foram mais prevalentes que as não 

hematológicas, conforme tabela 5. 

  

Tabela 5. Distribuição das toxicidades apresentadas após a utilização de 

Temozolamida oral no período de 01 junho de 2014 a 30 junho de 2015 

Toxicidades Hematológicas Frequência Absoluta Frequência Relativa 

Anemia  10 100% 

Leucopenia 5 50% 

Neutropenia 4 40%  

Plaquetopenia 4 40% 

Toxicidades não Hematológicas   

Aumento de TGO 3 30% 

Aumento de TGP 2 20% 

Diarreia 1 10% 

Hipocalemia 2 20% 

Hiponatremia 2 20% 

Hiperuricemia 2 20% 

Náusea 2 20% 

Alteração no campo visual 1 10% 

Alteração na acuidade auditiva 1 10% 

Síndrome extrapiramidal 1 10% 

 

 A ocorrência das toxicidades não hematológicas pode estar subestimada, já 

que a única fonte de obtenção de seus registros foram os prontuários dos pacientes. 

Reações adversas mais comuns como náusea e vômito são recorrentes em 

pacientes em uso de quimioterapia; os profissionais que evoluem nos prontuários 

podem ter deixado em segundo plano os registros de tais ocorrências, já que se 

apresentaram com frequência escassa. 
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 As toxicidades encontradas em uso de Temozolamida concomitante a outros 

medicamentos quimioterápicos, sendo estes 10 dos 11 pacientes incluídos no 

estudo, apontam para a possibilidade de estarem relacionadas ao uso desses 

quimioterápicos não analisados.   

 Na Figura 1 foram registradas as ocorrências das reações adversas do 

tratamento quimioterápico, tanto hematológico como não hematológico.  

 

  

 

Figura 1. Distribuição das toxicidades apresentadas após a utilização de 

Temozolamida oral no período de 01 junho de 2014 a 30 junho de 2015 
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5.4.3 - Inconformidades encontradas nas prescrições médicas 

 

 Na tabela 6 foram relacionadas não conformidades observadas nas 

prescrições médicas analisadas. 

 

Tabela 6. Distribuição das não conformidades nas prescrições médicas de 

Temozolamida oral, em uso ambulatorial 

Prescrições Médicas Número de prescrições 

(N°) 

Porcentagem (%) 

Conforme 23 50% 

Não Conforme 23 50% 

Total 46 100% 

 

 Das 46 prescrições médicas analisadas, 23 (50%) apresentaram não 

conformidades. 

 Nos artigos sobre erros de prescrição não há limite de aceitação de erros, 

alguns autores definem uma faixa aceitável entre 2% a 5%, sendo os principais 

pontos não conformes: letra ilegível, abreviaturas e omissão de dados (como nome 

de paciente, peso, unidade de medida, dose e via de administração). A maior parte 

dos estudos trata de prescrições manuais (NÉRI, 2004). 

 Na instituição onde a pesquisa foi realizada a prescrição médica é eletrônica; 

os pontos críticos descritos fazem com que o valor dessas não conformidade tenda 

a zero. Porém, no contexto da prescrição eletrônica outras não conformidades foram 

verificadas como sobredose ou subdose, aparecimentos das reações adversas e 

conflito nos medicamentos de suporte. 

 As não conformidades encontradas são descritas na tabela 7. Elas foram 

identificadas a partir da análise das prescrições médicas, dos exames laboratoriais 

dos pacientes e prontuário; a repercussão de cada situação específica foi 

acompanhada a partir dos prontuários dos pacientes. 
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Tabela 7. Não conformidades encontradas nas prescrições médicas de 

Temozolamida no período de 01 de junho de 2014 a 30 de junho de 2015 

Não Conformidade       Identificação 

Sobredose do medicamento de suporte    Paciente 1 

         Paciente 2 

         Paciente 3 

Profilaxia para P. carini não realizada    Paciente 4 

Realização do QT com indicação de interrupção  Paciente 5 

Dose de QT mantida com serias reações adversas 

não graduadas        Paciente 6 

Dose do QT acima do recomendado    Paciente 1 

         Paciente 5 

         Paciente 6 

         Paciente 7 

         Paciente 8 

Dose de QT acima da dose máxima permitida   Paciente 6  

Legenda: P. carini: Pneumocystis carinni ; QT: Quimioterápico (Temozolamida oral) 

 

 Das 46 prescrições analisadas 23 prescrições (50%) continham pelo menos 1 

não conformidade. Observou-se que 67% das não conformidades estão 

relacionados à utilização do quimioterápico Temozolamida e 25% aos medicamentos 

de suporte.  

 Dos 11 pacientes pediátricos que utilizaram Temozolamida oral durante o 

período do estudo, as prescrições de 8 pacientes (73%) apresentaram não 

conformidades e 3 pacientes (37,5%) apresentaram mais que uma não 

conformidade em suas prescrições. 

 O medicamento de suporte, filgrastima, foi prescrito em doses acima da 

recomendada para os pacientes 1, 2 e 3. O fator estimulador de colônia deve ser 

administrado a dose de 5 mcg/kg/dia a partir do D6 (sexto dia após o inicio do ciclo) 

até alcançar a contagens absolutas de neutrófilos acima de 2000/μl. Sendo assim, o 

paciente 1, que possuía 51 kg, deveria ter sido prescrito 255 mcg por dia ao invés de 

300 mcg, como foi prescrito. Isto representou uma dose 18% maior do 

recomendada. A administração de doses elevadas da filgrastima possui riscos 

associados, porém eles não foram verificados no paciente em questão, por não 
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haver registros da realização do primeiro e único ciclo de quimioterápico oral 

prescrito. Seguindo as recomendações as doses do medicamento de suporte 

prescrito aos pacientes 2 e 3, descritos na tabela 7, deveriam ser 266mcg e 

240,5mcg por dia, correspondendo aos seus pesos 53,2kg e 48,1kg 

respectivamente. Porém o prescrito foi 300mcg, assim como para o paciente 1 

(ADVANI et al., 2010; GRANULOKINE, 2016). 

 O paciente 2 apresentou leucocitose importante após o primeiro ciclo, com 

29.000/μl, no ciclo seguinte a filgrastima não foi prescrita, porém nos demais ciclos a 

dose de filgrastima prescrita não foi ajustada para valores inferiores a 300mcg. Os 

riscos potenciais associados à leucocitose severa podem gerar o surgimento de 

síndromes mielodisplásicas e malignidades secundárias, como Leucemia Mieloide, 

mas segundo a bula profissional do fabricante de filgrastima o tratamento só deve 

ser descontinuado se a contagem leucocitária exceder a 50000/μl após o NADIR 

(período após a administração do quimioterapia que se observa a ocorrência de 

menor valor de contagem hematológica) (IMASHUKU et al., 2003). 

 O paciente 3 descontinuou o tratamento, por conta de uma reação infusional 

ao Irinotecano, por isso não pode ser verificado se houve alguma resposta a não 

conformidade da prescrição a filgrastima. 

 Os pacientes em tratamento prolongado de Temozolamida oral em 

concomitância com radioterapia (acima de 42 dias) apresentam riscos maiores de 

desenvolver pneumonia por Pneumocystis carinni, sendo classificada como uma 

infecção oportunista, por isso a profilaxia contra P. carinni é necessária. O 

medicamento de escolha para a profilaxia é Sulfametoxazol/Trimetoprim na dose de 

800/160mg, duas vezes ao dia, três vezes por semana. O paciente 4 realizou o 

tratamento concomitante à radioterapia, sem registro da prescrição da profilaxia 

(GRANULOKINE, 2016; MICROMEDEX, 2016). 

 Hayashi e colaboradores, 2012, demonstraram a associação entre o 

acometimento da pneumonia e a terapia com Temozolamida. Esse artigo mostrou 

que pacientes imunocomprometidos acometidos pela infecção oportunista por P. 

carinni podem evoluir rapidamente a óbito. Dos três casos relatados os pacientes 

utilizaram Temozolamida por períodos curtos (de 40 dias a 3 meses e meio), dois 

realizavam terapia concomitante a radioterapia, todos fizeram uso de corticoides e 

tiveram atrasos na realização do tratamento profilático à pneumonia. 
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 Segundo a bula da Temozolamida para profissionais o medicamento deveria 

ser interrompido em pacientes que realizam tratamento concomitante com a 

radioterapia quando apresentam valores de neutrófilos menores que 1500/µl. O 

paciente 5, apresentou neutropenia grau 2, com 1189/µl de neutrófilos. Em casos 

como este a quimioterapia deveria ser interrompida, porém foi mantida sem 

alteração de dose (CTCAE, 2009; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014; TEMODAL, 

2015). 

 O paciente 6 apresentou redução acentuada da acuidade auditiva e alteração 

no campo visual com progressão de mácula em olho direito, e a despeito disso sua 

dose de Temozolamida oral foi mantida. Essas toxicidades não puderam ser 

graduadas pelo CTCAE. A Temozolamida, segundo a bula para profissionais, deve 

ser reduzida em pacientes que fazem monoterapia e apresentam toxicidades não 

hematológicas grau 3, a descontinuação do tratamento é indicada quando estas 

toxicidades apresentam grau 4; porém não existem informações suficientes para 

graduação destas, apesar do entendimento da seriedade que essas reações 

adversas possuem, uma vez que impactam na qualidade de vida do paciente. A 

prescrição para este paciente desde o primeiro ciclo foi de Temozolamida 200mg/m2. 

Segundo a bula os pacientes que realizaram tratamentos quimioterápicos anteriores 

deveriam iniciar a Temozolamida na dose de 150mg/m2 no primeiro ciclo e manter a 

dose de 200mg/m2 a partir do segundo ciclo. Outro achado foi que este paciente teve 

a dose aumentada para 220 mg/m2 a partir do terceiro ciclo, porém segundo a bula a 

dose máxima que se pode chegar seria de até 200 mg/m2. Portanto, a alta dose de 

Temozolamida desde o início da terapia e o aumento de dose subsequente a partir 

do terceiro ciclo pode ter favorecido o aparecimento das toxicidades e seus 

agravamentos (TEMODAL, 2015). 

 De acordo com o Handbook a dose recomendada de Temozolamida para 

Sarcoma de Ewing e Neuroblastoma é 100mg/m2, o que diverge da dose prescrita 

aos dois pacientes de Sarcoma de Ewing (paciente 1 e 5) e aos dois de 

Neuroblastoma (paciente 7 e 8), que foram de 150mg/m2 (HANDBOOK, 2012). 

 O paciente 5 apresentou plaquetopenia grau 1 e neutopenia grau 2, essa 

última toxicidade caracteriza indicação de interrupção da quimioterapia, devido ao 

fato do paciente realizar quimioterapia concomitante a radioterapia, como 

mencionado anteriormente. O paciente 7 apresentou plaquetopenia grau 1 e o 

paciente 8 neutropenia grau 2, essas toxicidades não foram indicativas de redução 
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da dose ou suspensão do ciclo, pois os pacientes em questão não faziam tratamento 

quimioterápico concomitante com a radioterapia, somente seria indicado com 

toxicidade grau 3. O aparecimento dessas toxicidades nestes pacientes pode estar 

relacionado ao fato da dose de Temozolamida prescrita ser superior a 50% da dose 

recomendada (CTCAE, 2009; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014). 

 Das 12 não conformidades identificadas nenhuma foi registrada. Já que não 

houve registro em prontuário de seguimento para reverter o quadro ou ajustar a 

conduta realizada, estes podem ter sido interpretados como dentro dos padrões, 

pela equipe multiprofissional. Diante do exposto pode-se observar a importância do 

farmacêutico em realizar a análise da prescrição médica, com uma visão cuidadosa 

às questões clínicas, principalmente para os quimioterápicos orais. Como 

demonstrado existem situações na administração desses medicamentos que podem 

gerar prejuízos aos pacientes, já que agravos às reações adversas aos 

quimioterápicos orais podem ocorrer.  

O Checklist elaborado no estudo poderá ser implementado à rotina da Seção 

de Farmácia no HCI para a análise da prescrição dos quimioterápicos orais, na 

etapa anterior à dispensação dos medicamentos, possibilitando intervenções 

farmacêuticas serão realizadas ao se observar não conformidades nas prescrições 

médicas, com o intuito de impedir que o paciente seja prejudicado.  

 Para viabilização da triagem farmacêutica ambulatorial no INCA será 

necessário que ocorra alguns ajustes na prescrição médica eletrônica já existente, 

sejam inseridas informações que possibilitem a avaliação, como o cadastro de 

esquemas terapêuticos disponibilizados na instituição de forma ágil e segura. Por 

isso é fundamental que o prontuário eletrônico, em processo de implantação na 

instituição, seja ferramenta disponibilizada ao farmacêutico tanto para consulta 

quanto para evolução e conter as seguintes informações atualizadas: peso, altura e 

superfície corporal, esquema terapêutico adotado e etapa do ciclo de quimioterapia, 

além das informações que já se encontram presentes, como nome, matrícula, idade, 

data de nascimento, gênero, alergia, posologia, dose do medicamento, data da 

prescrição e nome do profissional prescritor. Outras informações deverão estar 

presentes no prontuário eletrônico do paciente, o sistema utilizado pelo INCA 

atualmente é a intranet, porem suas informações são incompletas, há outro sistema 

sendo implantado, o alert®, mas este ainda não se encontra disponibilizado aos 

farmacêuticos, neste sistema as informações a serem verificadas seriam 
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diagnóstico, esquemas quimioterápicos realizados anteriormente, realização de 

transplante de medula óssea e radioterapia concomitante, medicamentos utilizados 

concomitantemente, manifestações das reações adversas e exames laboratoriais. 
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6 - CONCLUSÃO 

 

 O Checklist permitiu o levantamento de não conformidades nas prescrições 

médicas de Temozolamida oral.  

A aplicação do Checklist proposto na Farmácia Ambulatorial é de suma 

importância, pois nesta etapa serão conferidos aspectos como esquema terapêutico 

(medicamento, via de administração, dose, posologia, intervalo e período de 

tratamento), exames laboratoriais, superfície corporal do paciente, indicação, alergia 

a medicamentos e alimentos, medicamentos de suporte e os de uso concomitante, 

ocorrências das reações adversas, interações medicamentosas, contraindicação e 

indicação a radioterapia. Os aspectos não conformes deverão ser previamente  

tratados com a equipe médica, para se traçar a melhor conduta a ser realizada caso 

a caso, com o objetivo de garantir segurança e eficácia ao tratamento, por ocasião 

do estabelecimento de padronização de condutas.   

 A identificação das não conformidades em prescrições médicas de 

Temozolamida oral no estudo corrobora a necessidade da realização da análise 

farmacêutica das prescrições médicas, uma vez que o emprego dessa atividade 

farmacêutica esta relacionada à prevenção de riscos à saúde do paciente. 

 O uso off label da Temozolamida na instituição aponta ser indispensável o 

acompanhamento farmacêutico destes pacientes, uma vez que não há na literatura 

informações que subsidiem sua utilização e sirvam de apoio para serem 

comparadas e averiguadas sua conformidade, o desenvolvimento dessa atividade 

clínica promoveria maior qualidade na assistência prestada ao paciente. 

 Os profissionais de saúde são responsáveis por garantir a prevenção da 

ocorrência dos erros de medicação. Nesse contexto o farmacêutico tem muito a 

contribuir, ao analisar a prescrição médica, promovendo o uso racional do 

medicamento ao paciente oncológico. Dessa forma, a aplicação da análise da 

prescrição médica por farmacêutico contribui na interação deste profissional à 

equipe clínica e ao paciente, proporcionando maior visibilidade de suas ações, 

respeito e credibilidade. 
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8 - APÊNDICE 

 

8.1- APENDICE A: Checklist para análise da prescrição 

médica de quimioterapia oral por farmacêutico  

1. Habilitação do prescritor 

2. Nome do paciente, número da matrícula e data de 

nascimento 

3. Data da geração da prescrição 

4. Esquema terapêutico prescrito (medicamento, via de 

administração, dose, posologia, intervalo de tratamento e 

período de tratamento) 

5. Datas do último e do próximo tratamento  

6. Exames laboratoriais requeridos ao esquema terapêutico 

prescrito 

7. Dose do medicamento de acordo com superfície 

corporal/idade e indicação 

8. Alergias a medicamentos e excipientes 

9. Terapia de suporte apropriada 

10. Quantidade a ser dispensada 

11. Indicação de radioterapia concomitante, quando aplicável 

12. Possibilidade de ocorrência de reação adversa ao 

medicamento 

13. Medicamentos de uso concomitante 

14. Possibilidade de interações medicamentosas 

15. Contraindicação clínica ao esquema proposto 

 

Adaptado  do  Checkpo in t  p roposto  pe la  Soc iedade 

Amer icana  de  Farmacêu t i cos  dos  Se rv i ços  de  Saúde 

(ASHP)  em seu  Guide l ines  on  P reven t ing  Med ica t ion  

E r ro rs  w i th  Che mothe rapy  and  B io therapy  (ASHP,  

2015 ) .  
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9 - ANEXOS  

 

9.1 – ANEXO A:Bula da Temozolamida (Temodal®) 

 

TEMODAL® 

 

(temozolomida) 

 
 
 
 
 
 

Schering Plough 
Indústria Farmacêutica Ltda. 

 
 
 
 
 

Cápsulas 

5 mg 

20 mg 

100 mg 

140 mg 

180 mg 

250 mg
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IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO 
 

TEMODAL
®

 

temozolomida 
 
APRESENTAÇÕES 
Cápsulas de 

- 5 mg em embalagem com 1 frasco com 5 cápsulas.  

- 20 mg em embalagem com 1 frasco com 5 cápsulas.   
- 100 mg em embalagem com 1 frasco com 5 cápsulas.  
- 140 mg em embalagem com 1 frasco com 5 cápsulas.  
- 180 mg em embalagem com 1 frasco com 5 cápsulas.   
- 250 mg em embalagem com 1 frasco com 5 cápsulas.  

 

USO ORAL 
 

USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 3 ANOS 
 
COMPOSIÇÃO 
TEMODAL

®
 5 mg: 

Cada cápsula contém 5 mg de temozolomida. 

Excipientes: lactose anidra, amidoglicolato de sódio, ácido tartárico, ácido 

esteárico e dióxido de silício coloidal. 
 
TEMODAL

®
 20 mg: 

Cada cápsula contém 20 mg de temozolomida.  
Excipientes: lactose anidra, amidoglicolato de sódio, ácido tartárico, ácido 

esteárico e dióxido de silício coloidal. 
 
TEMODAL

®
 100 mg: 

Cada cápsula contém 100 mg de temozolomida.  
Excipientes: lactose anidra, amidoglicolato de sódio, ácido tartárico, ácido 

esteárico e dióxido de silício coloidal. 
 
TEMODAL

®
 140 mg:  

Cada cápsula contém 140 mg de temozolomida.  
Excipientes: lactose anidra, amidoglicolato de sódio, ácido tartárico, ácido 

esteárico e dióxido de silício coloidal. 
 
TEMODAL

®
 180 mg:  

Cada cápsula contém 180 mg de temozolomida.  
Excipientes: lactose anidra, amidoglicolato de sódio, ácido tartárico, ácido 

esteárico e dióxido de silício coloidal. 
 
TEMODAL

®
 250 mg:  

Cada cápsula contém 250 mg de temozolomida.  
Excipientes: lactose anidra, amidoglicolato de sódio, ácido tartárico, ácido 

esteárico e dióxido de silício coloidal. 
 
A cápsula possui corpo branco com tampa colorida de acordo com a 

concentração e impressão em tinta preta. Os componentes das partes da cápsula são: 
gelatina, dióxido de titânio, laurilsulfato de sódio e o corante conforme indicado abaixo: 

TEMODAL
®

 5 mg: cápsula com tampa verde (óxido férrico amarelo e 

FD&C Azul #2). TEMODAL
®

 20 mg: cápsula com tampa amarela (óxido 

férrico amarelo) . TEMODAL
®

 100 mg: cápsula com tampa rosa (óxido férrico 
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vermelho). 
 
 

1 
TEMODAL

®
 140 mg: cápsula com tampa azul (FD&C Azul #2).  

TEMODAL
®

 180 mg: cápsula com tampa laranja (óxido férrico amarelo e óxido 
férrico vermelho).  

TEMODAL
®

 250 mg: cápsula com corpo e tampa branca. 
 
INFORMAÇÕES AO PACIENTE 
 
1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO? 
TEMODAL

®
 é indicado para o tratamento de pacientes com: 

- Um tipo de tumor cerebral chamado glioblastoma multiforme, recém-
diagnosticado, em tratamento combinado com radioterapia, seguido de tratamento com 

TEMODAL
®

 isoladamente (monoterapia).   
- Tumores cerebrais como glioma maligno, glioblastoma multiforme ou 

astrocitoma anaplásico, que apresentam recidiva ou progressão após tratamento padrão.  

TEMODAL
®

 também é indicado no tratamento de pacientes com melanoma 
maligno metastático.  

 
2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?  

TEMODAL
®

 é um medicamento que age contra tumores e sua atividade se 

inicia logo após as primeiras doses administradas. 
 
3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?  
Este medicamento é contraindicado para uso por pacientes com histórico de 

hipersensibilidade a seus componentes, bem como para pacientes com histórico de 

hipersensibilidade à dacarbazina.  
Este medicamento é contraindicado para uso por mulheres grávidas e que 

estejam amamentando (veja “Gravidez e amamentação”). 

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem 

orientação médica. Informe imediatamente seu médico em caso de suspeita de 

gravidez. 
 
4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE 

MEDICAMENTO? Advertências e Precauções 
Precauções  
- Se você estiver tomando TEMODAL

®
 no esquema de 42 dias, em combinação 

com radioterapia, o seu médico também deve ter receitado um medicamento para ajudar 
a prevenir a pneumonia por Pneumocystis carinii (PCP). Pode haver maior ocorrência 

de PCP quando o tratamento com TEMODAL
®

 é administrado durante esquemas de 

tratamento prolongados. Entretanto, todos os pacientes tratados com TEMODAL
®

, 
particularmente aqueles em tratamento com corticosteróides, devem ser observados 
rigorosamente com relação ao aparecimento da PCP, independentemente do esquema de 
doses recomendado.  
- Você deve ser observado de perto se tiver anemia, baixa contagem de células 
brancas do sangue ou de plaquetas, problemas de coagulação antes do tratamento com 

TEMODAL
®

, ou ainda se apresentar qualquer um desses problemas durante o 
tratamento. Seu médico poderá precisar reduzir a dose do seu medicamento, ou mesmo 
interromper o tratamento, ou ainda, você poderá precisar de outro tratamento. Nesse 
caso seu médico decidirá qual será a melhor conduta a ser adotada. Em algumas 

situações, poderá ser necessário suspender o tratamento com TEMODAL
®

. Você será 
submetido a exames de sangue frequentes para verificar suas condições.   

Alguns pacientes tratados com TEMODAL
®

 podem ter mielossupressão, 
incluindo pancitopenia prolongada, que pode resultar em anemia aplástica, a qual em 
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alguns casos resultada em um desfecho fatal. É importante informar seu médico sobre 
qualquer medicamento que estiver tomando, uma vez que estes podem complicar a 
avaliação dessa doença.   
- Enjôos e vômitos são comumente associados ao tratamento com TEMODAL

®
. 

Se você estiver tomando TEMODAL
®

 em combinação com radioterapia (pacientes 
recém-diagnosticados) seu médico receitará um medicamento para combater os vômitos 
antes da dose inicial de  

 

 
2 

TEMODAL
®

. Na fase de tratamento com TEMODAL
®

 isoladamente (pacientes 
recém-diagnosticados), seu médico também poderá receitar um medicamento para 
ajudar a combater os vômitos.  

Se você estiver tomando apenas TEMODAL
®

 (paciente com recidiva ou glioma 
maligno progressivo) e tiver apresentado vômitos graves, seu médico também poderá 
receitar um medicamento para controlar os vômitos. Se você vomitar frequentemente, 
antes ou durante o tratamento, pergunte ao seu médico como controlar os vômitos e qual 

é o melhor momento para tomar o TEMODAL
®

, até que os vômitos sejam controlados. 
Se você vomitar depois de ter tomado a sua dose do dia, não tome uma segunda dose no 
mesmo dia. 
- Se você apresentar febre ou sintomas de alguma infecção, contate o seu médico 
imediatamente.  
- Não abra as cápsulas. Se a cápsula for danificada, evite o contato do pó com sua 

pele, olhos ou nariz. Evite inalar o pó. Se seus olhos ou narinas forem atingidos 

acidentalmente pelo pó, lave a área com água.   
- Não há experiência com o uso de TEMODAL

®
 em crianças com menos de 3 

anos de idade.  
 

- Pacientes idosos: Se você tem mais de 70 anos, você poderá apresentar risco de 

alterações na contagem das células do sangue que podem causar sensibilidade 

aumentada para infecções ou manchas roxas na pele e sangramentos.  
 

- Problemas hepáticos ou renais: Se você tem problemas no fígado ou nos rins, 

sua dose de TEMODAL
®

 poderá necessitar de um ajuste. Seu médico precisará verificar 

o funcionamento do seu fígado e/ou rins para ter certeza de que você pode tolerar o 

tratamento com TEMODAL
®

.  
 
Gravidez e amamentação:  
Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem 

orientação médica. Informe imediatamente seu médico em caso de suspeita de 
gravidez. 

Não tome TEMODAL
®

 se estiver grávida ou amamentando. Pacientes (homens 

e mulheres) tomando TEMODAL
®

 devem usar métodos contraceptivos eficientes. Para 
os homens, recomenda-se não tentar ter filhos durante período de até 6 meses depois de 
suspender o tratamento. Por causa da possibilidade de se tornar estéril depois do 

tratamento com TEMODAL
®

, recomenda-se que os homens que desejarem ter filho 
procurem uma clínica especializada em armazenamento e conservação de esperma antes 

de iniciar o tratamento com TEMODAL
®

. 
 
Dirigir veículos e operar máquinas: Quando tomar TEMODAL

®
, você poderá 

sentir cansaço e sonolência. Neste caso, não dirija nem opere máquinas. 
 

Informações importantes sobre alguns componentes de TEMODAL
®

: Este 

medicamento contém LACTOSE. Cada cápsula contém uma pequena quantidade de 
lactose. Assim, se você foi informado por seu médico que é intolerante à lactose, 
contate-o antes de tomar este medicamento. 
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Interações medicamentosas, inclusive com alimentos e testes laboratoriais: 

TEMODAL
®

 deve ser administrado em jejum; porém, pode ser utilizado 

independentemente das refeições. A utilização uma hora antes da refeição pode ajudar a 
reduzir enjôos. 

 
Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de 

algum outro medicamento. 

Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso 

para a sua saúde. 
 
5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE 

MEDICAMENTO? 
 

 
3 

Conservar em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C). 
 

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem. 

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua 

embalagem original. 

 
As cápsulas de 5 mg são de cor branca e verde, as de 20 mg são de cor branca e 

amarela, as de 100 mg são de cor branca e rosa, as de 140 mg são de cor branca e azul, 

as de 180 mg são de cor branca e laranja e as de 250 mg são inteiramente brancas. 
 
Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo 

de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico 
para saber se poderá utilizá-lo.  

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças. 
 
6. COMO DEVO USAR ESTE 

MEDICAMENTO? Modo de usar:  
Tome as cápsulas inteiras com um copo de água, sem abrir nem mastigar, com o 

estômago vazio, de preferência uma hora antes do café da manhã.  
TEMODAL

®
 deve ser tomado uma vez ao dia. 

 
Dose:  
Se você precisar tomar TEMODAL

®
 em combinação com radioterapia 

(pacientes recém-diagnosticados), o tratamento ocorrerá em duas fases: a fase 
concomitante e, em seguida, a fase de TEMODAL

®
 isoladamente. 

Fase concomitante: é quando o TEMODAL
®

 é tomado durante o período de 
radioterapia.  

Seu médico iniciará o tratamento com a dose de 75 mg/m
2
 e a dose diária vai 

depender de seu peso e altura. Você deverá receber essa dose durante 42 dias (até 49 
dias) em combinação com a radioterapia. 

Com base nos resultados do seu exame de sangue e/ou de como você está 

tolerando o medicamento durante a fase concomitante, a dose de TEMODAL
®

 poderá 
ser retardada ou descontinuada.  

Uma vez completada a radioterapia, você interromperá o tratamento por 4 
semanas para que seu organismo possa se recuperar. Então, passará a iniciar a fase de 

tratamento com TEMODAL
®

 isoladamente (fase de monoterapia). 
Fase de monoterapia:  
A dose e o modo de tomar TEMODAL

®
 nesta fase serão diferentes daqueles que 

você usou na fase concomitante. Poderá haver até 6 ciclos de tratamento, e cada um 
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deles terá a duração de 28 dias. A nova dose de TEMODAL
®

 Cápsulas inicialmente 

será de 150 mg/m
2
, uma vez ao dia, pelos primeiros cinco dias (“dias de dose”) de cada 

ciclo, seguidos por 23 dias sem TEMODAL
®

; isto corresponde a um ciclo de tratamento 
de até 28 dias. Após o 28º dia, começará o próximo ciclo, no qual você tomará 
novamente o medicamento uma vez ao dia, durante cinco dias, seguido por um intervalo 

de 23 dias sem TEMODAL
®

. Antes de cada novo ciclo de tratamento, você será 

submetido a exame de sangue para verificar se a dose de TEMODAL
®

 precisa ser 
ajustada. 

 
Se você não recebeu quimioterapia anteriormente, tomará a sua primeira dose de 

TEMODAL
®

 na quantidade de 200 mg/m
2
, uma vez ao dia, pelos primeiros cinco dias 

(“dias de dose”) seguidos por 23 dias sem TEMODAL
®

. Se você foi tratado 
anteriormente com quimioterapia, você receberá sua primeira dose de TEMODAL

®
 na 

quantidade de 150 mg/m
2
 pelos primeiros cinco dias (“dias de dose”) seguidos por 23 

dias sem TEMODAL
®

. A partir do 2° ciclo a dose poderá ser aumentada para 200 
mg/m

2
. 
 
Dependendo dos resultados do seu exame de sangue, seu médico poderá ajustar a 

dose para o próximo ciclo. Cada vez que você começar um novo ciclo de tratamento, 

esteja certo que 
 

 
4 

compreendeu exatamente quantas cápsulas de cada dosagem você precisa tomar 

em cada dia e durante quantos dias você deve tomar essa dose. 
 
Todos os pacientes 

TEMODAL
®

 existe em cápsulas de diferentes dosagens [mostradas no rótulo de 
cada embalagem em miligramas (mg)]. Cada dosagem apresenta cápsulas de cores 

diferentes. Dependendo da dose de TEMODAL
®

 que seu médico receitar, você poderá 
precisar tomar vários tipos de cápsulas em cada “dia de dose” do ciclo de tratamento.  
- Assegure-se de que compreendeu exatamente quais e quantas cápsulas você 
precisa tomar de cada dosagem. Peça ao seu médico ou farmacêutico para escrever o 
número de cápsulas de cada dosagem (incluindo a cor da cápsula) que você precisa 
tomar em cada “dia de dose”.   
- Assegure-se de que você sabe exatamente quais são os “dias de dose” do seu 

tratamento.   
- Faça a verificação da dose com seu cuidador ou com uma pessoa próxima, cada 
vez que iniciar um novo ciclo. Algumas vezes, a dose ou o conjunto de cápsulas que 
você precisa tomar é diferente daquele do último ciclo.   
- Considerando que você toma o medicamento em casa, se estiver confuso ou 

inseguro sobre como tomar a sua dose, peça nova orientação do seu médico ou 

farmacêutico antes de iniciar o ciclo de tratamento. Erros na administração deste 

medicamento podem ter graves conseqüências para a sua saúde.  
 
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. 

 
Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado. 
 
7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE 

MEDICAMENTO?  
Se você se esquecer de tomar as cápsulas no horário recomendado, tome-as 
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assim que se lembrar. Se passou um dia inteiro, converse com o seu médico para receber 

orientação. Não tome a dose em dobro no mesmo dia, a menos que seu médico tenha 

recomendado essa conduta. 
 
Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu 

médico, ou cirurgião-dentista. 
 
8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME 

CAUSAR?  
Assim como outros medicamentos, TEMODAL

®
 pode causar efeitos 

indesejáveis, embora nem todas as pessoas os apresentem. Pacientes tratados com 
TEMODAL

®
 em combinação com radioterapia podem apresentar reações adversas 

diferentes daquelas apresentadas por pacientes que tomam TEMODAL
®

 isoladamente.  
Contate o seu médico imediatamente se apresentar reação alérgica intensa 

[urticária, chiado no peito (asma) ou outras dificuldades respiratórias], sangramento 
incontrolável, convulsões, febre ou dor de cabeça intensa e persistente.  

O tratamento com TEMODAL
®

 pode causar redução na contagem de 
determinados tipos de células sangüíneas. Isto pode ocasionar manchas roxas na pele ou 
hemorragias, anemia, febre e/ou baixa resistência a infecções. A diminuição na 
contagem de células sanguíneas geralmente é transitória, mas, em alguns casos, pode ser 
prolongada e pode levar a uma forma de anemia muito grave (anemia aplástica), que em 
alguns casos resultou em um desfecho fatal. Seu médico fará a monitoração de seu 
exame de sangue regularmente e, ao constatar qualquer alteração, decidirá se é 

necessário algum tratamento específico. Em alguns casos, a dose de TEMODAL
®

 
poderá ser diminuída ou suspensa.  

A frequência das reações adversas é definida da seguinte maneira: Muito comuns 

(mais de 1 em cada 10 pacientes); Comuns (menos de 1 em cada 10 pacientes, mas mais 

de 1 em cada 100 pacientes); Incomuns (menos de 1 em cada 100 pacientes, mas mais 

de 1 em cada 1.000 pacientes; Raras (menos de 1 em cada 1.000 pacientes, mas mais do 

que 1 em cada 10.000 pacientes; Muito raras (menos de 1 em cada 10.000 pacientes). 
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As seguintes reações adversas podem ocorrer se você estiver tomando 

TEMODAL
®

 em combinação com radioterapia (pacientes recém-diagnosticados) e 
podem requerer atenção médica: 

Muito comuns: perda de apetite, dor de cabeça, constipação, enjôos, vômitos, 

vermelhidão na pele, queda de cabelos, cansaço. 

Comuns: infecções na boca, infecções em ferimentos, alterações na contagem 

das células sanguíneas [diminuição das células brancas do sangue (leucócitos), ou de 

determinados tipos de células brancas do sangue (neutrófilos, linfócitos), diminuição de 

plaquetas (trombocitopenia)], aumento de açúcar no sangue, perda de peso, alteração do 

estado mental ou de alerta, ansiedade/depressão, sonolência, dificuldade de fala, 

alteração do equilíbrio, tontura, confusão, esquecimento, dificuldade de concentração, 

dificuldade para acordar ou permanecer acordado, sensação de formigamento, manchas 

roxas na pele, tremores, visão borrada ou anormal, visão dupla, audição alterada, 

respiração curta, tosse, coágulos de sangue nas pernas, retenção de líquidos, pernas 

inchadas, diarréia, dores abdominais ou de estômago, queimação, mal-estar gástrico, 

dificuldade para engolir, boca seca, irritação ou pele avermelhada, pele seca, coceira, 

fraqueza muscular, dores nas articulações, dores musculares, aumento da frequência 

urinária, dificuldade para segurar a urina, reação alérgica, febre, danos da radiação, 

inchaço no rosto, alteração do paladar, resultados anormais nos exames de função 

hepática.  
Incomuns: sintomas gripais, manchas vermelhas sob a pele, aparência de rosto 
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inchado, aparecimento de fraqueza muscular, níveis baixos de potássio no sangue, 

ganho de peso, mudanças de humor, alucinações e alterações da memória, paralisia 

parcial, alteração da coordenação motora, dificuldade para engolir, sentidos alterados, 

perda parcial da visão, olhos secos ou doloridos, surdez, infecções do ouvido, zumbidos 

no ouvido, dor de ouvido, palpitações, coágulos de sangue nos pulmões, pressão arterial 

elevada, pneumonia, sinusite, bronquite, resfriado ou gripe, distensão do estômago, 

dificuldade para controlar os movimentos intestinais, hemorróidas, descamação da pele, 

aumento da sensibilidade da pele ao sol, alterações na coloração da pele, sudorese, 

danos musculares, dores nas costas, dificuldade para urinar, sangramento vaginal, 

impotência sexual, menstruações ausentes ou muito intensas, irritação vaginal, dores no 

peito, ondas de calor, calafrios, alterações na coloração da língua, alteração do olfato, 

sede, distúrbios nos dentes. 
 
As seguintes reações adversas podem ocorrer se você estiver tomando apenas o 

TEMODAL
®

 (pacientes tratados para tumor cerebral recorrente ou em progressão) e 
requerem atenção médica: 

Muito comuns: alterações na contagem das células sanguíneas [diminuição das 

células brancas do sangue (leucócitos), ou de determinados tipos de células brancas do 

sangue (neutrófilos, linfócitos), diminuição de plaquetas (trombocitopenia)], perda de 

apetite, dor de cabeça, vômitos, enjôos, constipação.  
Comuns: perda de peso, cansaço, tontura, sensação de formigamento, respiração 

curta, diarréia, dor abdominal, mal estar gástrico, pele avermelhada, coceira, perda de 
cabelos, fraqueza, calafrios, sensação de mal estar, dor, alteração do paladar.  

Incomuns: alterações na contagem das células sangüíneas [diminuição de todos 
os tipos de células (pancitopenia), diminuição de células vermelhas do sangue (anemia), 
diminuição de células brancas do sangue (leucopenia)].  

Raras: tosse, infecções incluindo microorganismos causadores 

de pneumonia. Muito raras: pele avermelhada, urticária, manchas na 

pele, reações alérgicas. 
Foram relatados casos muito raros de vermelhidão na pele com pele inchada, 

incluindo a palma das mãos e a planta dos pés, ou pele avermelhada e dolorida e/ou 
bolhas no corpo ou na boca. Contate o seu médico se isto ocorrer com você.  

Muito raramente, pacientes tomando TEMODAL
®

 e outros medicamentos do 
mesmo tipo podem apresentar um pequeno risco de outras alterações nas células do 
sangue, incluindo leucemia.  

Se alguma das reações mencionadas acima se tornar mais intensa ou se você 

notar qualquer efeito indesejável não citado nesta bula, contate o seu médico. 
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Houve casos de efeitos adversos hepáticos, incluindo elevação de enzimas 

hepáticas, aumento de bilirrubina, problemas com fluxo de bile (colestase) e hepatite. 
 
Atenção: este produto é um medicamento que possui nova concentração no 

país e, embora as pesquisas tenham indicado eficácia e segurança aceitáveis, 

mesmo que indicado e utilizado corretamente, podem ocorrer eventos adversos 

imprevisíveis ou desconhecidos. Nesse caso, informe seu médico. 
 
9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO 

QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO? 
Em caso de ingestão acidental ou intencional de grande quantidade de cápsulas 

de TEMODAL
®

 de uma só vez, ou de ingestão do medicamento por tempo prolongado, 

acima do que foi recomendado pelo médico, podem ocorrer os efeitos indesejáveis 
descritos no item “8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME 
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CAUSAR?” com maior intensidade e de modo mais grave (especialmente as alterações 
da contagem das células do sangue), e as consequências também podem ser graves e até 
mesmo fatais. Nestes casos um médico deve ser consultado imediatamente. 

 
Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure 

rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se 

possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações. 
 
DIZERES LEGAIS 
 
MS 1.0171.0194  
Farm. Resp.: Cristina Matushima – CRF-SP nº 35.496 
 
Registrado e importado: Schering-Plough Indústria Farmacêutica Ltda. 
Rua João Alfredo, 353 – São Paulo/SP  
CNPJ 03.560.974/0001-18 – Brasil 
 
Central de 

Relacionamento 0800-

0122232 
 
 
Fabricado por: Orion Corporation, Divisão Orion Pharma, 

Turku, Finlândia Embalado por: Schering-Plough Labo N.V., Heist-

op-den-Berg, Bélgica 
 
TEMODAL_CAP_BU04_102013_VP 
 
Venda sob prescrição médica. 
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9.2 - ANEXO B: Drug Information Handbook for Oncology  

American Pharmacists Association (APhA), 10° edição– Temozolamida 
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