
MYRIN®Comprimidos
(Etambutol HCl-Rifampicina-Isoniazida)

1. NOME DO MEDICAMENTO

MYRIN®, MYRIN®FORTE

2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Combinação de Etambutol HCl, Rifampicina, Isoniazida como:

MYRIN®, MYRIN®FORTE

Cada MYRIN®comprimido contém:

Ingrediente ativo Composição

Etambutol HCl 300 mg

Rifampicina 150 mg

Isoniazida 75 mg

Myrin®Forte comprimido contém:

Ingrediente ativo Composição

Etambutol HCl 275 mg

Rifampicina 150 mg

Isoniazida 75 mg

3. FORMA FARMACÊUTICA

Comprimidos

4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS

4.1. INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS

MYRIN®é indicado na terapia de fase de continuação de casos novos e de retratamento. Em populações com altos níveis 
conhecidos ou suspeitos de resistência à isoniazida, novos pacientes com tuberculose podem receber MYRIN®terapia nas 
fases de continuação uma alternativa aceitável para Rifampicina e Isoniazida.
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4.2. POSOLOGIA E MODO DE ADMINISTRAÇÃO

MYRIN®deve ser tomado 1 hora antes ou 2 horas após uma refeição. Caso ocorra irritação gastrointestinal, a 
combinação pode ser tomada com alimentos ou antiácidos, mas não com antiácidos contendo alumínio.

A dosagem recomendada e o regime de tratamento para tuberculose dependem do histórico médico do 
paciente, da resposta ao tratamento e da sensibilidade do isolado.

Dosagem Proposta

A faixa de dosagem diária para três medicamentos essenciais recomendados pelas autoridades na quimioterapia de curta 
duração são:

Etambutol 15 mg – 25 mg/kg Rifampicina 
10 mg/kg até 600 mg Isoniazida 5 mg - 10 
mg/kg até 300 mg

Cada MYRIN®comprimido contém:
Etambutol HCl 300 mg, Rifampicina 150 mg e Isoniazida 75 mg

Os pacientes devem receber a seguinte dose única diária de uma a duas horasantes de uma refeição. Um 
comprimido/15 kg de peso corporal.

Alternativamente, o seguinte regime de dosagem pode ser usado.
(Sempre calcule a dosagem de acordo com o peso do paciente. O uso de medicamentos separados é recomendado em caso de 
discrepância de dosagem de peso com combinações de doses fixas.)

CORPO DO PACIENTE
PESO (KG)

Fase de continuação

04 Meses em CASOS NOVOS

05 Meses em CASOS DE RE-TRATAMENTO

MYRIN ®

30-39
40-54

55 e acima

02 Comprimidos

03 Comprimidos

04 Comprimidos

Dosagem Pediátrica

A eficácia da combinação não foi estabelecida em crianças, e este produto não deve ser usado em crianças com menos de 13 
anos de idade, uma vez que as condições de segurança de uso não foram estabelecidas.

Dosagem Geriátrica

Como com qualquer medicamento, deve-se ter cautela ao usar MYRIN®para tratar pacientes idosos.

Insuficiência renal

O etambutol se acumula em pacientes com insuficiência renal. Se a insuficiência renal for grave ou se os pacientes forem 
acetiladores lentos, pode ser necessária uma redução na dosagem.
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Insuficiência Hepática

Ajuste de dose de MYRIN®pode ser necessário em pacientes com insuficiência hepática ou pacientes que são acetiladores 
lentos. Pacientes com doença hepática aguda ou crônica e pacientes que são acetiladores lentos apresentam concentrações 
séricas mais altas de isoniazida e exibem uma meia-vida sérica mais longa para a isoniazida. A depuração da rifampicina é 
significativamente diminuída em pacientes com doença hepática.

4.3. CONTRA-INDICAÇÕES

MYRIN®
isoniazida, ou a qualquer um dos excipientes deste produto.

não deve ser usado em pacientes com um conhecido hipersensibilidade ao etambutol, rifampicina ou

MYRIN®também é contraindicado na presença de alcoolismo, neurite óptica,
ou em pacientes com neurite retrobulbar conhecida, a menos que o médico determine que pode ser usado.

na presença de icterícia,

MYRIN®também é contraindicado em pacientes incapazes de avaliar e relatar efeitos colaterais visuais ou alterações 
na visão (por exemplo, crianças pequenas e pacientes com doença mental ou deficiência mental).

4.4. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE USO

Houve relatos de reações adversas cutâneas graves (SCARs), como síndrome de Stevens-Johnson (SSJ), necrólise 
epidérmica tóxica (NET), reação medicamentosa com eosinofilia e sintomas sistêmicos (DRESS) e pustulose 
exantemática generalizada aguda (PEGA) com medicamentos anti-tuberculose (ver secção4.8 Efeitos Indesejáveis). 
Se os pacientes desenvolverem uma erupção cutânea, eles devem ser monitorados de perto e os medicamentos 
suspeitos descontinuados se as lesões progredirem. A identificação do medicamento específico é difícil, pois vários 
medicamentos antituberculose são prescritos concomitantemente. Especificamente, para DRESS, uma SCAR com 
potencial risco de vida em vários sistemas, o tempo para o início dos primeiros sintomas pode ser prolongado. O 
DRESS é um diagnóstico clínico, e sua apresentação clínica continua sendo a base para a tomada de decisão. A 
retirada precoce do medicamento suspeito é essencial devido à mortalidade da síndrome e
envolvimento (por exemplo, fígado, medula óssea ou rim).

O cloridrato de etambutol pode produzir diminuição da acuidade visual que pode parecer ser devido a neurite óptica/
retrobulbar. Este efeito pode estar relacionado com a dose e duração do tratamento. Este efeito é geralmente 
reversível quando a administração do medicamento é interrompida imediatamente. No entanto, a cegueira 
irreversível tem sido relatada. (Consulte a seção4.8. Efeitos indesejáveis).

Toxicidade hepática, incluindo fatalidades, foram relatadas na linha de base e a avaliação periódica da função 
hepática deve ser realizada.

O etambutol tem um efeito único no olho. Isso é
submeter-se a um exame oftalmológico completo antes de iniciar o tratamento e periodicamente durante a administração 

do medicamento. este deve incluir acuidade visual, cor, visão, perimetria e
oftalmoscopia. Em pacientes com defeitos visuais como catarata, condições inflamatórias recorrentes do 
olho, neurite óptica e retinopatia diabética, a avaliação das alterações da acuidade visual é mais difícil. 
Nesses pacientes, deve-se considerar

e possível deterioração visual

, Portanto, recomendado que tudopacientes tirando MYRIN®

deve
exame

a relação entre os benefícios esperados de MYRIN®

administração (consulte a seção4.8. Efeitos indesejáveis).

Urina, fezes, saliva, escarro e lágrimas podem apresentar coloração vermelho-alaranjada pelo componente rifampicina de MYRIN®. As lentes 

de contato gelatinosas podem ficar manchadas permanentemente.
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Como com qualquer droga potente, deve ser feita avaliação periódica das funções do sistema orgânico, incluindo renal, 
hepática e hematopoiética, durante o uso de MYRIN.®terapia.

A deficiência de piridoxina às vezes é observada em adultos que tomam altas doses de isoniazida. O tratamento com altas 
doses de vitamina B6 pode ser necessário.

Pacientes em risco de neuropatia periférica como resultado de desnutrição, dependência crônica de álcool ou 
diabetes devem receber adicionalmente piridoxina, 10 mg por dia. Onde o padrão de saúde na comunidade é 
baixo, isso deve ser oferecido rotineiramente.

MYRIN®deve ser administrado com cuidado a pacientes epilépticos, pois pode induzir convulsões, ou a pacientes em 
estados psicóticos caracterizados por mania ou hipomania.

MYRIN®deve ser usado com cautela em pacientes com diabetes mellitus, pois o manejo pode ser mais 
difícil.

MYRIN®pode diminuir a acuidade visual e a visão de cores, o que pode afetar a capacidade de dirigir e operar 
máquinas.

Pacientes com função renal diminuída necessitam da redução da dosagem determinada pelos níveis séricos de 
cloridrato de etambutol, uma vez que a principal via de excreção desse fármaco é pelos rins.

Como com qualquer droga potente, deve ser realizada avaliação inicial e periódica das funções do sistema orgânico, 
incluindo renal, hepática e hematopoiética.

4.5. INTERAÇÃO COM OUTROS MEDICAMENTOS E OUTRAS FORMAS DE INTERAÇÃO

Interações relacionadas ao Etambutol

A administração concomitante de etambutol com outros medicamentos neurotóxicos pode aumentar o potencial de 
neurotoxicidade, como neurite óptica e periférica.

Antiácidos contendo hidróxido de alumínio prejudicaram a absorção do etambutol.

O etambutol pode reagir com a fentolamina (Rogitine) para induzir um teste falso-positivo para feocromocitoma.

Interações relacionadas à rifampicina

Observou-se que a rifampicina diminui o efeito anticoagulante de drogas do tipo cumarínico. Recomenda-se 
que o tempo de protrombina seja medido diariamente ou com a frequência necessária para estabelecer e 
manter a dose necessária de coumadin.

Foi relatado que a confiabilidade dos contraceptivos orais pode ser afetada em pacientes em tratamento para 
tuberculose com rifampicina em combinação com pelo menos 1 outro medicamento antituberculose. Nesses casos, 
medidas contraceptivas alternativas podem precisar ser consideradas.

A rifampicina pode aumentar o metabolismo dos seguintes medicamentos por indução de enzimas microssomais hepáticas, 
resultando em concentrações séricas mais baixas:
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Aminofilina, teofilina, sulfonilureias antidiabéticos orais, fenobarbital, agentes bloqueadores 
betaadrenérgicos sistêmicos, cloranfenicol, clofibrato, corticosteroides, ciclosporina, dapsona, diazepam, 
glicosídeos digitálicos, disopiramida, mexiletina, quinidina, tocainida, estramustina, fluconazol, 
metadona, fenitoína, trimetoprima , verapamil oral.

O uso concomitante de clofazimina resultou na redução da absorção da rifampicina, atrasando seu tempo até o pico de 
concentração e aumentando sua meia-vida.

Os níveis terapêuticos de rifampicina demonstraram inibir os ensaios microbiológicos padrão de folato sérico e 
vitamina B12. Métodos alternativos devem ser considerados ao determinar folato e vitamina B12

concentrações na presença de rifampicina.

A probenecida pode competir com a rifampicina pela captação hepática, resultando em captação e/ou toxicidade aumentada 
e mais prolongada da rifampicina; no entanto, o efeito é inconsistente e o uso concomitante de probenecida para aumentar 
as concentrações séricas de rifampicina não é recomendado.

Interações relacionadas à isoniazida

O uso crônico de isoniazida pode diminuir a depuração plasmática e prolongar a duração da ação de 
alfentanil, cumarina, anticoagulantes derivados de indandiona, benzodiazepínicos, carbamazepina e 
teofilina.

O uso de fenitoína deve ser cuidadosamente monitorado em pacientes que estejam recebendo isoniazida 
concomitantemente. A isoniazida pode diminuir a excreção de fenitoína ou aumentar seus efeitos.

O uso concomitante de paracetamol crônico, álcool, rifampicina e outros medicamentos hepatotóxicos pode 
aumentar o potencial de hepatotoxicidade induzida por isoniazida. Antiácidos contendo alumínio podem retardar e 
diminuir a absorção e as concentrações séricas de isoniazida.

A ingestão concomitante de certos tipos de queijo, como suíço ou Cheshire, ou peixes como atum ou sardinha pode 
resultar em coceira na pele, coração acelerado ou acelerado, calafrios e dor de cabeça, que se acredita ser devido à 
inibição da monoamina plasmática oxidase e diamina oxidase pela isoniazida, interferindo no metabolismo da 
tiramina e da histamina encontrada em peixes e queijos.

Os corticosteroides glicocorticoides podem aumentar o metabolismo hepático e/ou a excreção da isoniazida.

O uso concomitante com cicloserina, dissulfiram e outros medicamentos neurotóxicos pode aumentar o potencial de 
toxicidade do SNC.

A isoniazida pode aumentar a formação de um metabólito inorgânico de fluoreto potencialmente neurotóxico quando usado 
concomitantemente com enflurano.

O uso concomitante de isoniazida com cetoconazol ou miconazol parenteral não é recomendado.

Podem ocorrer reações falso-positivas com testes de glicose na urina com sulfato de cobre.

4.6. FERTILIDADE, GRAVIDEZ E LACTAÇÃO

Os componentes do MYRIN®têm efeitos farmacológicos prejudiciais na gravidez e no feto. Não existem dados 
adequados sobre o uso de rifampicina, etambutol e isoniazida em mulheres grávidas. Estudos em animais 
mostraram toxicidade reprodutiva. O risco potencial para o ser humano é desconhecido.
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A rifampicina demonstrou ser teratogênica em animais em doses muito altas. Quando administrada durante as últimas 
semanas de gravidez, a rifampicina pode causar hemorragias pós-natais na mãe e no bebê, para as quais o tratamento com 
vitamina K pode ser indicado. Como foi relatado que a rifampicina atravessa a barreira placentária e aparece no sangue do 
cordão umbilical, os recém-nascidos de mães tratadas com rifampicina devem ser cuidadosamente observados quanto a 
qualquer evidência de efeitos adversos.

Não existem estudos adequados e bem controlados em mulheres grávidas. Há relatos de anormalidades 
oftálmicas ocorrendo em bebês nascidos de mulheres em terapia antituberculosa que incluíam cloridrato de 
etambutol. O cloridrato de etambutol deve ser usado durante a gravidez somente se o benefício justificar o 
risco potencial para o feto.

O cloridrato de etambutol demonstrou ser teratogênico em camundongos e coelhas grávidas quando administrado em altas doses. 
Quando camundongos ou coelhas grávidas foram tratados com altas doses de cloridrato de etambutol, a mortalidade fetal 
aumentou ligeiramente, mas não significativamente (P>0,05). Ratas fêmeas tratadas com cloridrato de etambutol apresentaram 
pequenas mas insignificantes (P>0,05) diminuições na fertilidade e tamanho da ninhada.

Em fetos nascidos de camundongos tratados com altas doses de cloridrato de etambutol durante a gestação, foi 
observada baixa incidência de fenda palatina, exencefalia e anormalidade da coluna vertebral. Anormalidades 
menores da vértebra cervical foram observadas em recém-nascidos de ratos tratados com altas doses de cloridrato 
de etambutol durante a gravidez. Coelhos que receberam altas doses de cloridrato de etambutol durante a gravidez 
deram à luz dois fetos com monoftalmia, um com o antebraço direito encurtado acompanhado de contratura 
bilateral da articulação do punho e outro com lábio leporino e fenda palatina.

Foi relatado que a isoniazida é embriocida em ratas e coelhas grávidas.

A rifampicina e a isoniazida são excretadas no leite materno. Portanto, bebês não devem ser amamentados por 
pacientes recebendo MYRIN®

4.7. EFEITOS NA CAPACIDADE DE CONDUZIR E USAR MÁQUINAS

MYRIN®pode diminuir a acuidade visual e a visão de cores, o que pode afetar a capacidade de dirigir e operar 
máquinas.

4.8. EFEITOS INDESEJÁVEIS

MYRIN®é uma combinação de etambutol, rifampicina e isoniazida. Cada componente tem reações adversas relatadas 
específicas mostradas abaixo.

Reações Adversas Relacionadas ao Etambutol:

As seguintes reações ocorreram com etambutol. Como o etambutol é um componente do MYRIN®,
essas reações também podem ocorrer com o uso de MYRIN®.

Distúrbios do Sangue e do Sistema Linfático

Leucopenia, trombocitopenia, neutropenia.

Distúrbios do sistema imunológico
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Reação anafilática/anafilactóide (incluindo choque e fatalidades).

Síndrome de hipersensibilidade consistindo em reação cutânea (como erupção cutânea ou dermatite 
esfoliativa), eosinofilia e um ou mais dos seguintes: hepatite, pneumonite, nefrite, miocardite e 
pericardite. Febre e linfadenopatia podem estar presentes.

Distúrbios do Metabolismo e Nutrição

Anorexia, elevações da concentração sérica de ácido úrico.

Distúrbios do Sistema Nervoso

Tonturas, hipoestesia, parestesia.

Distúrbios oculares

O etambutol pode produzir diminuição da acuidade visual, incluindo cegueira irreversível, que parece ser 
devido à neurite óptica. Esse efeito pode estar relacionado à dose e à duração do tratamento, e os pacientes 
que recebem etambutol por períodos prolongados em doses > 20 mg/kg têm risco aumentado de desenvolver 
neurite óptica. Esse efeito geralmente é reversível quando a administração do medicamento é interrompida 
imediatamente, e a recuperação da acuidade visual geralmente ocorre em um período de semanas a meses 
após a descontinuação do medicamento. Alguns pacientes receberam etambutol novamente após essa 
recuperação sem recorrência da perda da acuidade visual. No entanto, em casos raros, a recuperação pode 
demorar até um ano ou mais, e cegueira irreversível também foi relatada. Além disso, crianças e adultos de 
baixo peso corporal (<

Como o etambutol tem um efeito único no olho, recomenda-se que os pacientes sejam submetidos a um exame oftalmológico completo antes de iniciar o tratamento e periodicamente durante a administração do 

medicamento. Este exame deve incluir acuidade visual, visão de cores, perimetria e oftalmoscopia. Como este medicamento pode ter efeitos adversos na visão, o exame físico deve incluir oftalmoscopia, perimetria digital e 

teste de discriminação de cores. Em pacientes com defeitos visuais como catarata, condições inflamatórias recorrentes do olho, neurite óptica e retinopatia diabética, a avaliação das alterações da acuidade visual é mais 

difícil e deve-se ter cuidado para garantir que as variações na visão não sejam decorrentes da condições de doença subjacentes. Em tais pacientes, deve-se considerar a relação entre os benefícios esperados e a possível 

deterioração visual, uma vez que a avaliação das alterações visuais é difícil. A alteração na acuidade visual pode ser unilateral ou bilateral e, portanto, cada olho deve ser testado separadamente e ambos os olhos testados 

juntos. O teste de acuidade visual deve ser realizado antes do início da terapia com etambutol e periodicamente durante a administração do medicamento, exceto que deve ser feito uma vez por mês quando o paciente 

estiver em uma dosagem de 15 mg/kg/dia ou mais. Os gráficos oculares de Snellen são recomendados para testar a acuidade visual. Estudos clínicos mostraram que existem flutuações definitivas de 1 ou 2 linhas do 

gráfico de Snellen na acuidade visual de muitos pacientes tuberculosos que não recebem etambutol. A alteração na acuidade visual pode ser unilateral ou bilateral e, portanto, cada olho deve ser testado separadamente e 

ambos os olhos testados juntos. O teste de acuidade visual deve ser realizado antes do início da terapia com etambutol e periodicamente durante a administração do medicamento, exceto que deve ser feito uma vez por 

mês quando o paciente estiver em uma dosagem de 15 mg/kg/dia ou mais. Os gráficos oculares de Snellen são recomendados para testar a acuidade visual. Estudos clínicos mostraram que existem flutuações definitivas 

de 1 ou 2 linhas do gráfico de Snellen na acuidade visual de muitos pacientes tuberculosos que não recebem etambutol. A mudança na acuidade visual pode ser unilateral ou bilateral e, portanto, cada olho deve ser testado 

separadamente e ambos os olhos testados juntos. O teste de acuidade visual deve ser realizado antes do início da terapia com etambutol e periodicamente durante a administração do medicamento, exceto que deve ser 

feito uma vez por mês quando o paciente estiver em uma dosagem de 15 mg/kg/dia ou mais. Os gráficos oculares de Snellen são recomendados para testar a acuidade visual. Estudos clínicos mostraram que existem 

flutuações definitivas de 1 ou 2 linhas do gráfico de Snellen na acuidade visual de muitos pacientes tuberculosos que não recebem etambutol. exceto que deve ser feito uma vez por mês quando o paciente estiver em uma 

dosagem de 15 mg/kg/dia ou mais. Os gráficos oculares de Snellen são recomendados para testar a acuidade visual. Estudos clínicos mostraram que existem flutuações definitivas de 1 ou 2 linhas do gráfico de Snellen na acuidade visual de muitos pacientes tuberculosos que não recebem etambutol. exceto que deve ser feito uma vez por mês quando o paciente estiver em uma dosagem de 15 mg/kg/dia ou mais. Os gráficos oculares de Snellen são recomendados para testar a acuidade visual. Estudos clínicos mostraram que existem flutuações definitivas de 1 ou 2 linhas do gráfico de Snellen na acuidade visual de muitos pacientes tuberculosos que não recebem etambutol.

A tabela abaixo pode ser útil na interpretação de possíveis alterações na acuidade visual atribuíveis ao etambutol.

Snellen inicial
Valor

Indicação de valor
Diminuição Significativa

Número significativo
de Linhas

Diminuir-Número
de pontos

20/13 20/25 3 12
20/15 20/25 2 10
20/20 20/30 2 10
20/25 20/40 2 15
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20/30 20/50 2 20
20/40 20/70 2 30
20/50 20/70 1 20

Em geral, alterações na acuidade visual inferiores às indicadas em “Número Significativo de Linhas” e 
“Diminuição-Número de Pontos”, podem ser devido a achados casuais, limitações do método de teste ou 
variabilidade fisiológica. Por outro lado, alterações na acuidade visual iguais ou superiores às de “Número 
Significativo de Linhas” e “Diminuição do Número de Pontos” indicam a necessidade de reteste e avaliação 
cuidadosa do estado visual do paciente. Se uma avaliação cuidadosa confirmar essa magnitude da alteração 
visual e não revelar outra causa, o etambutol deve ser descontinuado e o paciente reavaliado em intervalos 
frequentes. A diminuição progressiva da acuidade visual durante a terapia deve ser considerada como sendo 
devida ao etambutol.

Se forem usados   óculos corretivos antes do tratamento, eles devem ser usados   durante o teste de acuidade visual. 
Durante 1 a 2 anos de terapia, pode ocorrer um erro de refração que deve ser corrigido para obter resultados de teste 
precisos. O teste da acuidade visual através de um orifício elimina o erro de refração. Os pacientes que desenvolvem 
anormalidade visual durante o tratamento com etambutol podem apresentar sintomas visuais subjetivos antes ou 
simultaneamente à demonstração de diminuição da acuidade visual, e todos os pacientes que recebem etambutol devem 
ser questionados periodicamente sobre visão turva e outros sintomas oculares subjetivos.

Além disso, foram relatados defeitos no campo visual, daltonismo, escotoma, neuropatia óptica, neurite 
retrobulbar e anormalidades oftálmicas congênitas.

Os pacientes devem ser aconselhados a relatar imediatamente ao seu médico qualquer alteração na acuidade visual.

Problemas gastrointestinais

Desconforto epigástrico, constipação, náusea, vômito, dor abdominal, anorexia, gosto metálico, boca seca.

Distúrbios hepatobiliares

Foi relatado comprometimento da função hepática, conforme indicado por anormalidades nos testes de função 
hepática (aspartato aminotransferase aumentada, alanina aminotransferase aumentada) e toxicidades hepáticas, 
incluindo fatalidades. Também foram relatadas icterícia e disfunção hepática transitória. Como o etambutol é 
recomendado para terapia em conjunto com 1 ou mais outros medicamentos antituberculose, essas alterações 
podem estar relacionadas à terapia concomitante.

Distúrbios da Pele e Tecidos Subcutâneos

Prurido, erupção cutânea, síndrome de Stevens-Johnson, necrólise epidérmica tóxica.

Distúrbios musculoesqueléticos, do tecido conjuntivo e dos ossos

Dores nas articulações, gota aguda.

Distúrbios Respiratórios, Distúrbios Torácicos e Mediastinais

Infiltrados pulmonares com ou sem eosinofilia.

Distúrbios Renais e Urinários
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Gota, hiperuricemia

Distúrbios Gerais e Condições do Local de Administração

Mal-estar, febre.

Reações Adversas Relacionadas à Rifampicina:

As seguintes reações ocorreram com rifampicina. Como a rifampicina é um componente do MYRIN®, essas 
reações também podem ocorrer com o uso de MYRIN®.

Distúrbios do Sangue e do Sistema Linfático

Trombocitopenia, leucopenia, anemia hemolítica, anemia, eosinofilia. Ocorreu trombocitopenia quando 
etambutol e rifampicina foram administrados concomitantemente de acordo com uma dose intermitente
programar duas vezes por semana e em altas doses.

Distúrbios do sistema imunológico

Reações de hipersensibilidade

Distúrbios do Metabolismo e Nutrição

Elevações do ácido úrico sérico.

Distúrbios do Sistema Nervoso

Dor de cabeça, sonolência, fadiga, ataxia, tontura, incapacidade de concentração, confusão mental, fraqueza 
muscular, dormência generalizada, dor nas extremidades.

Distúrbios oculares

Distúrbios visuais, conjuntivite exsudativa.

Problemas gastrointestinais

Azia, náuseas, vômitos, diarréia, desconforto epigástrico, anorexia, gases, cólicas, boca dolorida, língua dolorida, 
supercrescimento de fungos.

Distúrbios hepatobiliares

Hepatite ou síndrome prodrômica da hepatite, síndrome semelhante ao choque com envolvimento hepático, testes 
de função hepática anormais (elevação da bilirrubina sérica, transaminases séricas e fosfatase alcalina).

A hepatite causada pela rifampicina pode ocorrer em pacientes com função hepática normal. Doença hepática crônica, alcoolismo e 
idade avançada parecem aumentar a incidência de problemas hepáticos graves quando a rifampicina é administrada isoladamente 
ou concomitantemente à isoniazida.

Distúrbios da Pele e Tecidos Subcutâneos
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Prurido, urticária, erupção cutânea, reação penfigóide, púrpura.

Distúrbios do Sistema Renal e Urinário

Elevações no BUN, nefrite intersticial, alteração na função renal.

Hemólise, hemoglobinúria, hematúria, insuficiência renal ou insuficiência renal aguda foram relatadas e são 
geralmente consideradas reações de hipersensibilidade. Estes ocorreram durante a terapia intermitente ou quando o 
tratamento foi retomado após a interrupção intencional ou acidental de um regime de dosagem diária e foram 
reversíveis quando a rifampicina foi descontinuada e a terapia apropriada instituída.

Distúrbios do Sistema Reprodutivo e da Mama

Distúrbios menstruais.

Distúrbios Gerais e Condições do Local de Administração

Febre, síndrome "gripe-like".

Reações Adversas Relacionadas à Isoniazida:

As seguintes reações ocorreram com isoniazida. Como a isoniazida é um componente de MYRIN®, essas 
reações também podem ocorrer com o uso de MYRIN®.

Distúrbios do Sangue e do Sistema Linfático

Agranulocitose,
linfadenopatia.

eosinofilia, anemia, trombocitopenia, metemoglobinemia, vasculite,

Distúrbios do sistema imunológico

Reações alérgicas, síndrome do tipo lúpus, síndrome reumatóide.
A hipersensibilidade pode resultar em febre, várias erupções cutâneas, hepatite, erupção cutânea (incluindo 
morbiliforme, maculopapular, purpúrica e urticariforme), vasculite e linfedema.

Distúrbios do Sistema Nervoso

A neuropatia periférica é o efeito tóxico mais comum da isoniazida. É dose-dependente, ocorre 
mais frequentemente em desnutridos e predispostos a neurites (p. A incidência é maior em 
acetiladores lentos. A isoniazida pode causar neurite periférica atuando como antagonista da 
piridoxina. A piridoxina tem sido usada com sucesso para profilaxia e tratamento de neurite 
periférica induzida por isoniazida.

Dor de cabeça, insônia, inquietação, confusão mental, psicoses tóxicas, reflexos aumentados, espasmos 
musculares, parestesias)

Convulsões ocorreram em indivíduos aparentemente normais quando receberam isoniazida em altas doses.

Distúrbios oculares
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Neurite óptica e atrofia óptica foram relatadas. Exames oftalmológicos devem ser realizados sempre que 
ocorrerem queixas visuais.

Distúrbios do ouvido e labirinto

Zumbido.

Distúrbios do Metabolismo e Nutrição

Pelagra, hiperglicemia, acidose metabólica, ginecomastia.

Problemas gastrointestinais

Desconforto epigástrico, náuseas, vômitos, constipação.

Distúrbios hepatobiliares

Hepatite grave e às vezes fatal pode ocorrer e pode se desenvolver mesmo após muitos meses de tratamento. O 
risco de desenvolver hepatite está relacionado à idade e aumenta com o consumo diário de álcool.

Casos de pancreatite foram observados principalmente em pacientes tratados com terapia combinada para
tuberculose.

Distúrbios da Pele e Tecidos Subcutâneos

Erupção cutânea, dermatite esfoliativa

Distúrbios musculoesqueléticos, do tecido conjuntivo e dos ossos

Sintomas artríticos.

Distúrbios Renais e Urinários

Distúrbio urinário em homens (síndrome de obstrução prostática), retenção urinária.

Distúrbios Gerais e Condições do Local de Administração

Febre, secura da boca.

4.9. SOBREDOSAGEM

Superdosagem de Myrin®produz sinais e sintomas dentro de 30 minutos a 3 horas após a ingestão. Náuseas, 
vômitos, letargia, tontura, fala arrastada, visão turva e alucinações visuais estão entre as manifestações iniciais. Pode 
ocorrer inconsciência real com envolvimento hepático grave. Descoloração vermelho-amarronzada ou laranja da 
pele, urina, suor, saliva, lágrimas e fezes, pode ser proporcional à quantidade ingerida. O aumento do fígado, 
possivelmente com sensibilidade, pode se desenvolver dentro de algumas horas após superdosagem grave e icterícia 
pode se desenvolver rapidamente. O envolvimento hepático pode ser mais acentuado em pacientes com 
comprometimento prévio da função hepática. Com superdosagem acentuada, desconforto respiratório e depressão 
do SNC, progredindo rapidamente do estupor ao coma profundo, são esperados, juntamente com convulsões graves 
e intratáveis. Acidose metabólica grave, acetonúria, e hiperglicemia são achados laboratoriais típicos. A perda da 
acuidade visual pode indicar uma overdose de etambutol

11
De acordo com o LPD das Filipinas Datado: 01 de novembro de 2020 e informações aprovadas no Paquistão



MYRIN/LPD/PK-05

Tratamento

Descontinuar MYRIN®. Proteja a via aérea e estabeleça uma troca respiratória adequada. A piridoxina deve ser 
administrada na dose de 1 grama para cada grama de isoniazida aparentemente ingerida. A lavagem gástrica nas 
primeiras 2 a 3 horas é aconselhada, mas não deve ser tentada até que as convulsões estejam sob controle. A 
lavagem gástrica com pasta de carvão ativado instilada no estômago após a evacuação do conteúdo gástrico pode 
ajudar e absorver qualquer droga remanescente no trato gastrointestinal. Medicação antiemética pode ser 
necessária para controlar náuseas/vômitos graves.

A diurese osmótica forçada (com ingestão e saída medidas) ajudará a promover a excreção da droga. A 
hemodiálise extracorpórea pode ser necessária.

A diurese ativa (com ingestão e saída medidas) ajudará a promover a excreção da droga. A drenagem biliar 
pode ser indicada na presença de comprometimento grave da função hepática com duração superior a 24-48 
horas. Nessas circunstâncias, a hemodiálise extracorpórea pode ser necessária.

5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS

5.1. PROPRIEDADES FARMACODINÂMICAS

MYRIN®tem propriedades tuberculostáticas.

O mecanismo de ação do etambutol não é totalmente conhecido. Ele se difunde em micobactérias e parece 
suprimir a multiplicação, interferindo na síntese de RNA. É eficaz apenas contra micobactérias que estão se 
dividindo ativamente.

A rifampicina inibe a síntese de RNA bacteriano ligando-se fortemente à subunidade beta da RNA polimerase 
dependente de DNA, impedindo a ligação da enzima ao DNA e, assim, bloqueando o início da transcrição do 
RNA.

A isoniazida é um agente bactericida antitubercular, ativo contra micobactérias em divisão ativa, e seu modo 
de ação pode estar relacionado à inibição da síntese de ácido micólico e à ruptura da parede celular em 
organismos suscetíveis.

5.2. PROPRIEDADES FARMACOCINÉTICAS

Dados de um estudo de biodisponibilidade relativa em voluntários saudáveis   recebendo MYRIN®em jejum mostram que 
cada um dos 3 ingredientes ativos rifampicina, isoniazida e etambutol, é bioequivalente ao respectivo medicamento de 
referência quando esses quatro produtos são administrados em conjunto.

Etambutol

O etambutol é prontamente absorvido pelo trato gastrointestinal. Uma dose única de 25 mg/kg produz um pico de 
concentração plasmática de 2 a 5 mcg/ml entre 2 a 4 horas. É distribuído na maioria dos tecidos, incluindo o pulmão, 
e localizado nos macrófagos pulmonares alveolares e linfonodos axilares. Dentro de 24 horas após a administração, 
cerca de 75% de uma dose ingerida de etambutol é excretada como droga inalterada e até 15% é excretada como os 
2 metabólitos na urina via filtração glomerular e secreção tubular. A meia-vida média de eliminação é de 
aproximadamente 3 horas. O etambutol se acumula em pacientes com função renal comprometida.
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O etambutol atravessa a placenta e é excretado no leite materno.

Rifampicina

A rifampicina é bem absorvida após administração oral. A concentração plasmática máxima de 7 a 9 mcg/ml é 
atingida em 2 a 4 horas após uma dose de 600 mg. Os alimentos diminuem a absorção da rifampicina. A 
rifampicina sofre recirculação entero-hepática após absorção. Difunde-se bem na maioria dos tecidos do 
corpo, incluindo o líquido cefalorraquidiano, e é metabolizado principalmente no metabólito desacetilado. Este 
metabólito desacetilado possui a atividade antibacteriana da droga inalterada. Aproximadamente 65% de uma 
dose de rifampicina é excretada nas fezes e quase 30% na urina, menos da metade da qual pode ser droga 
inalterada. A meia-vida de eliminação da rifampicina após as doses iniciais varia de 2 a 5 horas e diminui para 2 
a 3 horas após administração repetida devido ao aumento do metabolismo hepático. Embora a depuração 
renal da rifampicina seja reduzida em pacientes com insuficiência renal, não é necessário ajuste de dose 
nesses pacientes. A depuração da rifampicina é significativamente diminuída em pacientes com doença 
hepática. Consulte as seções4.3. Contra-indicações,4.4. Advertências e precauções especiais de usoe
4.8. Efeitos indesejáveispara mais informações sobre o uso de rifampicina em pacientes com insuficiência 
hepática.

A rifampicina atravessa a placenta e é excretada no leite materno.

Isoniazida

A isoniazida é rapidamente absorvida e as concentrações plasmáticas máximas são atingidas 1 a 2 horas após a 
ingestão oral. Os alimentos diminuem a biodisponibilidade da isoniazida. A distribuição tecidual da isoniazida é 
extensa. Níveis significativos de isoniazida são alcançados em vários fluidos corporais (líquidos pleural, ascítico e 
cerebrospinal) e tecidos. A isoniazida é metabolizada principalmente por acetilação e desidrazinação. A taxa de 
acetilação é determinada geneticamente. As concentrações plasmáticas e a meia-vida do fármaco são, portanto, 
dependentes da taxa de acetilação dos indivíduos. A meia-vida média de eliminação em adultos varia amplamente de 
1,2 horas a 5,0 horas. Quase 75% a 95% de uma dose de isoniazida é excretada principalmente como metabólitos na 
urina em 24 horas. Deve-se considerar o acúmulo do fármaco em pacientes com insuficiência renal. Pacientes com 
doença hepática aguda ou crônica apresentam concentrações séricas mais altas de isoniazida e exibem uma meia-
vida sérica mais longa para a isoniazida. O ajuste da dose pode ser necessário nesses pacientes para evitar efeitos 
adversos da droga.

A isoniazida atravessa a placenta e é excretada no leite materno.

5.3. DADOS DE SEGURANÇA PRÉ-CLÍNICA

Informação não disponível

6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS

6.1. LISTA DE EXCIPIENTES

Sacarose
Solução de sorbitol
Gelatina Bloom
Amido de Sódio Glicolato 
Lauril Sulfato de Sódio
Estearato de magnésio 
microcristalino de celulose
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Ácido esteárico
Opadry
Óleo mineral leve
Pó de talco: *
Água purificada: *

* Usado no processo de fabricação, mas não aparece no produto final

6.2. INCOMPATIBILIDADES

Informação não disponível

6.3. VALIDADE

24 meses

6.4. CUIDADOS ESPECIAIS PARA ARMAZENAMENTO

Armazenar em local fresco e seco abaixo de 
30°C. Proteger do calor e da umidade.
Os medicamentos devem ser mantidos fora do alcance das crianças

6.5. NATUREZA E CONTEÚDO DO RECIPIENTE

MYRIN®:
Pacote: anos 80

MYRIN FORTE®:
Pacote: anos 80 e 100

Mirina/LPD/PK-0
De acordo com Filipinas LPD Datado:

5
01 de novembro 2020e informações aprovadas no Paquistão

Comercializado por:

Pfizer Paquistão Limited

Por favor, visite o nosso web sitewww.pfizer.com.pkpara a versão mais recente do folheto do produto.
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7. REFERÊNCIAS

1-
2-
N ° 3
3- Isoniazida_RMC_Minutes_2019_02_15

Diretrizes para o Tratamento da Tuberculose da OMS – Quarta Edição
Sociedade do Peito do Paquistão – Diretrizes Nacionais para Manejo da Tuberculose – Publicação PCS
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