
1 NOME DO PRODUTO

Hídrea®500 mg cápsulas duras

2 COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Cada cápsula contém 500 mg de hidroxicarbamida (hidroxiureia).

Excipientes com efeito conhecido:

Contém Lactose Monohidratada 42,2 mg.

Para a lista completa de excipientes, ver secção 6.1.

3 FORMA FARMACÊUTICA

Cápsula: 500mg; verde opaco e rosa marcado BMS 303, invólucro da cápsula tamanho 0.

4 INFORMAÇÕES CLÍNICAS

4.1 Indicações terapêuticas

Resposta tumoral significativa à Hydra(hidroxicarbamida)foi demonstrado em leucemia mielocítica crônica 
(fase de pré-tratamento e cuidados paliativos) e carcinoma de ovário metastático ou inoperável recorrente. 
Hydrea usado concomitantemente com terapia de irradiação destina-se ao uso no controle local de 
carcinomas primários de células escamosas (epidermóides) de cabeça e pescoço, excluindo o lábio, e 
carcinoma do colo do útero.

4.2 Dose e modo de administração
Devido à raridade do carcinoma do ovário e carcinomas da cabeça e pescoço em crianças, os regimes de 
dosagem não foram estabelecidos. Todas as dosagens devem ser baseadas no peso real ou ideal do paciente, o 
que for menor.

Os doentes idosos podem necessitar de um regime de doses mais baixas.

O uso concomitante de hidroxicarbamida com outros agentes mielossupressores pode exigir ajustes de 
doses.

Tumores Sólidos:

Terapia intermitente:

80 mg/kg administrados por via oral comosolteirodose a cadaterceirodia.

Terapia contínua:
20 a 30 mg/kg administrados por via oral comosolteirodosediário.

O esquema de dosagem intermitente oferece a vantagem de toxicidade reduzida, uma vez que os pacientes neste regime de 
dosagem raramente necessitaram de descontinuação completa da terapia devido à toxicidade.

Terapia concomitante com irradiação: (Carcinoma de cabeça e pescoço) 80 mg/kg 

administrados por via oral comosolteirodose a cadaterceirodia.

A administração de Hydrea (hidroxicarbamida) deve ser iniciada pelo menos sete dias antes do início da 
irradiação e continuada durante a radioterapia, bem como indefinidamente depois, desde que o paciente possa 
ser mantido sob observação adequada e não evidencie reações incomuns ou graves.
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A irradiação deve ser administrada na dose máxima considerada apropriada para a situação terapêutica particular; O 
ajuste da dose de irradiação geralmente não é necessário quando Hydrea é usado concomitantemente.

Leucemia Mielocítica Crônica Resistente: 

Terapia Contínua:

20 a 30 mg/kg administrados por via oral comosolteirodosediárioé recomendado.

Um período de teste adequado para determinar a eficácia antineoplásica de Hydrea é de seis 
semanas de terapia. Quando há regressão no tamanho do tumor ou parada no crescimento tumoral, 
a terapia deve ser continuada indefinidamente. A terapia deve ser interrompida se a contagem de 
glóbulos brancos cair abaixo de 2500/mm3, ou a contagem de plaquetas cai abaixo de 100.000/mm3. 
Nesses casos, as contagens devem ser verificadas novamente após três dias e a terapia reiniciada 
quando as contagens aumentarem significativamente em direção aos valores normais. Como o 
rebote hematopoiético é imediato, geralmente é necessário omitir apenas algumas doses. Se não 
ocorrer rebote imediato durante a terapia combinada de hidroxicarbamida e irradiação, a irradiação 
também pode ser interrompida. No entanto, a necessidade de adiamento da irradiação tem sido 
rara; a radioterapia geralmente foi continuada usando a dosagem e técnica recomendadas. A 
anemia, se ocorrer, deve ser corrigida com reposição de sangue total, sem interromper a terapia com 
hidroxicarbamida. Como a hematopoiese pode ser comprometida por irradiação extensa ou por 
outros agentes antineoplásicos,

Dor ou desconforto por inflamação das membranas mucosas no local irradiado (mucosite) geralmente é 
controlado por medidas como anestésicos tópicos e analgésicos administrados por via oral. Se a reação for 
grave, a terapia com hidroxicarbamida pode ser temporariamente interrompida; se for extremamente grave, a 
dosagem de irradiação pode, além disso, ser adiada temporariamente. No entanto, raramente foi necessário 
interromper essas terapias.

Desconforto gástrico grave, como náusea, vômito e anorexia resultante da terapia combinada, geralmente 
pode ser controlado pela interrupção temporária de Hydrea(hidroxicarbamida)administração; raramente 
foi necessária a interrupção adicional da irradiação.

Insuficiência renal

Não há dados que suportem orientações específicas para ajuste de dose em pacientes com função renal 
comprometida. Uma vez que a excreção renal é uma via de eliminação, deve-se considerar a diminuição da 
dosagem nesta população. Aconselha-se a monitorização cuidadosa dos parâmetros hematológicos.

Insuficiência Hepática

Não há dados que suportem orientações específicas para ajuste de dose em pacientes com função hepática comprometida. 
Aconselha-se a monitorização cuidadosa dos parâmetros hematológicos.

Método de administração

Observação: Se o paciente preferir ou não conseguir engolir as cápsulas, o conteúdo das cápsulas pode ser 
esvaziado em um copo de água e tomado imediatamente. Algum material inerte usado como veículo na cápsula 
pode não se dissolver e flutuar na superfície.

Os pacientes que tomam o medicamento esvaziando o conteúdo da cápsula na água devem ser lembrados de 
que este é um medicamento potente que deve ser manuseado com cuidado. Os pacientes devem ser alertados 
para não permitir que o pó entre em contato com a pele e membranas mucosas, incluindo evitar inalar o pó ao 
abrir as cápsulas. As pessoas que não estão tomando Hydrea não devem ser expostas a ele. Para diminuir o risco 
de exposição, use luvas descartáveis   ao manusear Hydrea ou frascos contendo Hydrea. Qualquer pessoa que 
manuseie Hydrea deve lavar as mãos antes e após o contato com o frasco ou cápsulas. Se o pó for derramado, 
ele deve ser imediatamente limpo com uma toalha descartável úmida e descartado em um recipiente fechado, 
como um saco plástico, assim como as cápsulas vazias. Hydra deve ser mantido longe de crianças e animais de 
estimação.
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4.3 Contra-indicações

Hydrea é contraindicado em pacientes que demonstraram hipersensibilidade prévia à hidroxicarbamida ou 
a qualquer outro componente de sua formulação listado na seção 6.1.

A hidroxicarbamida é contraindicada em pacientes com depressão acentuada da medula óssea, ou seja, 
leucopenia (< 2500 WBC/mm3) ou trombocitopenia (< 100.000/mm3), ou anemia grave.

4.4 Advertências e precauções especiais de uso

Avisos

O tratamento com hidroxicarbamida não deve ser iniciado se a função da medula óssea estiver marcadamente 
deprimida (ver4.3 Contra-indicações). A supressão da medula óssea pode ocorrer e a leucopenia geralmente é 
sua primeira e mais comum manifestação. Trombocitopenia e anemia ocorrem com menos frequência e 
raramente são observadas sem uma leucopenia precedente. No entanto, a recuperação da mielossupressão é 
rápida quando a terapia é interrompida. Deve-se ter em mente que a depressão da medula óssea é mais 
provável em pacientes que já receberam radioterapia ou agentes quimioterápicos citotóxicos para câncer; A 
hidroxicarbamida deve ser usada com cautela nesses pacientes.

Pacientes que receberam terapia de irradiação no passado podem ter uma exacerbação do eritema pós-
irradiação.

Foram relatados casos de anemia hemolítica em pacientes tratados com hidroxicarbamida para doenças 
mieloproliferativas(Veja 4.8 Efeitos indesejáveis).Pacientes que desenvolvem anemia persistente devem ter 
exames laboratoriais avaliados para hemólise. Em caso de diagnóstico confirmado de anemia hemolítica, a 
hidroxicarbamida deve ser descontinuada.

A anemia grave deve ser corrigida com reposição de sangue total antes de iniciar a terapia com 
hidroxicarbamida.

Como a hidroxicarbamida pode causar sonolência e outros efeitos neurológicos, o estado de alerta pode ser 
prejudicado ao dirigir e operar máquinas. (Ver 4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas).

Os pacientes devem ser aconselhados a manter a ingestão adequada de líquidos. Os pacientes devem consultar 
seu médico sobre doses perdidas.

Pancreatite fatal e não fatal ocorreu em pacientes infectados pelo HIV durante a terapia com 
hidroxicarbamida e didanosina, com ou sem estavudina. Hepatotoxicidade e insuficiência hepática 
resultando em morte foram relatadas durante a vigilância pós-comercialização em pacientes infectados 
pelo HIV tratados com hidroxicarbamida e outros agentes antirretrovirais. Eventos hepáticos fatais foram 
relatados com mais frequência em pacientes tratados com a combinação de hidroxicarbamida, didanosina 
e estavudina. Esta combinação deve ser evitada. A neuropatia periférica, que foi grave em alguns casos, foi 
relatada em pacientes infectados pelo HIV recebendo hidroxicarbamida em combinação com agentes 
antirretrovirais, incluindo didanosina, com ou sem estavudina.

Doença pulmonar intersticial, incluindo fibrose pulmonar, infiltração pulmonar, pneumonite e alveolite/
alveolite alérgica foram relatadas em pacientes tratados para neoplasia mieloproliferativa e podem estar 
associadas a desfecho fatal. Pacientes que desenvolvem pirexia, tosse, dispneia ou outros sintomas 
respiratórios devem ser monitorados de perto, investigados e tratados. Interrompa imediatamente a 
hidroxicarbamida e trate com corticosteroides para resolver os eventos pulmonares (ver 4.8 Efeitos 
indesejáveis).

Anormalidades Eritrocíticas

A eritropoiese megaloblástica, que é autolimitada, é frequentemente observada no início da terapia com 
hidroxicarbamida. A alteração morfológica se assemelha à anemia perniciosa, mas não está relacionada à 
vitamina B12ou deficiência de ácido fólico. A macrocitose pode mascarar o desenvolvimento incidental de 
deficiência de ácido fólico; assim, a administração profilática de ácido fólico pode ser justificada. A 
hidroxicarbamida também pode retardar a depuração do ferro plasmático e reduzir a taxa de utilização do ferro 
pelos eritrócitos, mas não parece alterar o tempo de sobrevivência dos glóbulos vermelhos.
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A hidroxicarbamida deve ser usada com cautela em pacientes com disfunção renal acentuada.

Em pacientes recebendo terapia de longo prazo com hidroxicarbamida para distúrbios 
mieloproliferativos, como policitemia vera e trombocitemia, foi relatada leucemia secundária. Não se 
sabe se esse efeito leucemogênico é secundário à hidroxicarbamida ou associado à doença de base 
do paciente.

Toxicidades vasculíticas cutâneas, incluindo ulcerações vasculíticas e gangrena, ocorreram em pacientes com distúrbios 
mieloproliferativos durante a terapia com hidroxicarbamida. Essas toxicidades vasculíticas foram relatadas com mais 
frequência em pacientes com histórico de ou atualmente recebendo terapia com interferon. Devido a desfechos clínicos 
potencialmente graves para as úlceras vasculíticas cutâneas relatadas em pacientes com doença mieloproliferativa, a 
hidroxicarbamida deve ser descontinuada se se desenvolverem ulcerações vasculíticas cutâneas e agentes 
citorredutores alternativos devem ser iniciados conforme indicado.

Uso na gravidez

A hidroxicarbamida pode causar dano fetal quando administrada a mulheres grávidas e demonstrou ser um 
potente agente teratogênico em animais. Foram observadas malformações na prole de coelhos e ratos que 
receberam doses equivalentes a um terço a duas vezes a dose máxima humana, respectivamente. Não existem 
estudos adequados e bem controlados em mulheres grávidas. Se este medicamento for utilizado durante a 
gravidez ou se a paciente engravidar durante a terapia com hidroxicarbamida, a paciente deve ser informada do 
risco potencial para o feto. As mulheres com potencial para engravidar devem ser aconselhadas a evitar 
engravidar enquanto estiverem a tomar hidroxicarbamida.

Uso na lactação

A hidroxicarbamida é excretada no leite humano. Devido ao potencial de reações adversas 
graves em lactentes de hidroxicarbamida, a amamentação não é recomendada durante a 
terapia com hidroxicarbamida.

Uso Pediátrico

A segurança e eficácia em crianças não foram estabelecidas.

Uso em idosos
Os doentes idosos podem ser mais sensíveis aos efeitos da hidroxicarbamida e podem necessitar de um regime posológico mais 
baixo.

Uso Pediátrico

A segurança e eficácia em crianças não foram estabelecidas.

Uso em idosos
Os doentes idosos podem ser mais sensíveis aos efeitos da hidroxicarbamida e podem necessitar de um regime posológico mais 
baixo.

Precauções

Quando apropriado, os pacientes devem ser aconselhados sobre o uso de medidas contraceptivas durante a 
terapia.

O uso concomitante de hidroxicarbamida e outros agentes mielossupressores ou radioterapia pode 
aumentar o nível de depressão da medula óssea ou outras reações adversas.4.4 Advertências e 
precauções especiais de usoe4.8 Efeitos indesejáveis).

Os pacientes devem ser informados para manter a ingestão adequada de líquidos e consultar o médico sobre as doses 
esquecidas.

A terapia com hidroxicarbamida requer supervisão cuidadosa. O estado completo do sangue, incluindo o 
exame da medula óssea, se indicado, bem como a função renal e hepática devem ser determinados antes 
e repetidamente durante o tratamento. A determinação do nível de hemoglobina, contagem total de 
leucócitos e contagem de plaquetas deve ser realizada pelo menos uma vez por semana durante todo o
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curso de terapia com hidroxicarbamida. Se a contagem de glóbulos brancos diminuir para menos de 2500/mm3, ou a 
contagem de plaquetas para menos de 100.000/mm3, a terapia deve ser interrompida até que os valores subam 
significativamente em direção aos níveis normais. A anemia, se ocorrer, deve ser tratada com reposição de sangue total, 
sem interromper a terapia com hidroxicarbamida.

4.5 Interação com outros medicamentos e outras formas de interação

O uso concomitante de hidroxicarbamida e outros agentes mielossupressores ou radioterapia pode 
aumentar a probabilidade de depressão da medula óssea ou outros eventos adversos.4.4 Advertências e 
precauções especiais de usoe4.8 Efeitos indesejáveis).

Como a hidroxicarbamida pode aumentar o nível sérico de ácido úrico, pode ser necessário ajustar a dosagem da 
medicação uricosúrica.

Estudos in vitro mostraram um aumento significativo na atividade da citarabina em células tratadas com 
hidroxicarbamida. Não foi estabelecido se essa interação levará a toxicidade sinérgica no ambiente clínico ou a 
necessidade de modificar as doses de citarabina.

Estudos demonstraram que há interferência analítica da hidroxicarbamida com as enzimas (urease, uricase e 
desidrogenase lática) utilizadas na determinação de uréia, ácido úrico e ácido lático, apresentando resultados 
falsamente elevados destas em pacientes tratados com hidroxicarbamida. Como a hidroxicarbamida pode 
aumentar o nível sérico de ácido úrico, pode ser necessário ajustar a dosagem da medicação uricosúrica.

Existe um risco aumentado de doença vacinal sistêmica fatal com o uso concomitante de vacinas vivas. As vacinas 
vivas não são recomendadas em pacientes imunossuprimidos.

Vacinas

O uso concomitante de Hydrea com uma vacina de vírus vivo pode potencializar a replicação do vírus da vacina e/ou 
pode aumentar a reação adversa do vírus da vacina porque os mecanismos de defesa normais podem ser suprimidos 
por Hydrea. A vacinação com uma vacina viva em um paciente tomando Hydrea pode resultar em infecção grave. A 
resposta de anticorpos do paciente às vacinas pode ser diminuída. O uso de vacinas vivas deve ser evitado e deve-se 
procurar aconselhamento especializado individual.

4.6 Fertilidade, gravidez e lactação

Fertilidade

Azoospermia ou oligspermia, às vezes reversível, foram observadas em homens. Pacientes do sexo masculino devem 
ser informados sobre a possibilidade de conservação do esperma antes do início da terapia.

A hidroxicarbamida pode ser genotóxica. Homens em terapia são aconselhados a usar medidas contraceptivas 
seguras durante e pelo menos 1 ano após a terapia. (Ver 4.8 Efeitos indesejáveis)

Pacientes do sexo feminino com potencial reprodutivo devem ser aconselhadas a usar métodos contraceptivos eficazes durante 
a terapia e por pelo menos 6 meses após a terapia.

Gravidez

A hidroxicarbamida pode causar dano fetal quando administrada a mulheres grávidas e demonstrou ser um 
potente agente teratogênico em animais. Foram observadas malformações na prole de coelhos e ratos que 
receberam doses equivalentes a um terço a duas vezes a dose máxima humana, respectivamente. Não existem 
estudos adequados e bem controlados em mulheres grávidas. Se este medicamento for utilizado durante a 
gravidez ou se a paciente engravidar durante a terapia com hidroxicarbamida, a paciente deve ser informada do 
risco potencial para o feto. As mulheres com potencial para engravidar devem ser aconselhadas a evitar 
engravidar enquanto estiverem a tomar hidroxicarbamida.
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Amamentação

A hidroxicarbamida é excretada no leite humano. Devido ao potencial de reações adversas 
graves em lactentes de hidroxicarbamida, a amamentação não é recomendada durante a 
terapia com hidroxicarbamida.

4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas

Como a hidroxicarbamida pode causar sonolência e outros efeitos neurológicos, o estado de alerta pode ser prejudicado, os 
pacientes são aconselhados a não dirigir ou operar máquinas se esses sintomas ocorrerem ou até que sua suscetibilidade 
individual seja conhecida.

4.8 Efeitos indesejáveis

hematológico

As reações adversas foram principalmente depressão da medula óssea (leucopenia, anemia e, ocasionalmente, 
trombocitopenia). Anemia hemolítica. (Ver4.4 Advertências e precauções especiais de uso).

Gastrointestinal

Os sintomas gastrointestinais adversos incluem estomatite, anorexia, náusea, vômito, diarreia e 
constipação.

Dermatológico

As reações dermatológicas incluem erupção cutânea maculopapular, eritema facial e eritema periférico, ulceração da 
pele, erupções cutâneas do tipo dermatomiosite, lúpus eritematoso cutâneo. A alopecia ocorre raramente. 
Hiperpigmentação, pigmentação das unhas, eritema, atrofia da pele e unhas, descamação, pápulas violetas e alopecia 
foram observados em alguns pacientes após vários anos de terapia de manutenção diária de longo prazo com 
hidroxicarbamida. O câncer de pele também foi relatado raramente.

Neurológico

Grandes doses podem produzir sonolência moderada. Distúrbios neurológicos ocorreram raramente e 
foram limitados a dor de cabeça, tontura, desorientação, alucinações e convulsões.

Renal

A hidroxicarbamida ocasionalmente pode causar comprometimento temporário da função tubular renal 
acompanhado por elevações nos níveis séricos de ácido úrico, ureia e creatinina. A disúria ocorre raramente.

Distúrbios musculoesqueléticos e do tecido conjuntivo

Lúpus Eritematoso Sistêmico.

Respiratório

Doença pulmonar intersticial, pneumonite, alveolite, alveolite alérgica, tosse.

Hipersensibilidade

Febre Induzida por Drogas

Febre alta (> 39°C) com necessidade de hospitalização em alguns casos foi relatada concomitantemente com 
manifestações gastrointestinais, pulmonares, musculoesqueléticas, hepatobiliares, dermatológicas ou 
cardiovasculares. O início ocorreu tipicamente dentro de 6 semanas após o início e foi resolvido imediatamente 
após a descontinuação da hidroxicarbamida. Após a readministração, a febre voltou a ocorrer em 24 horas.
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Outro

Febre, calafrios, mal-estar, astenia, azoospermia, oligospermia, colestase, hepatite, síndrome de lise 
tumoral e elevação das enzimas hepáticas também foram relatados.

A associação de hidroxicarbamida com o desenvolvimento de reações pulmonares agudas 
consistindo em infiltrados pulmonares difusos, fibrose, edema pulmonar, febre e dispneia foi 
raramente relatada.

Toxicidades vasculíticas cutâneas, incluindo ulcerações vasculíticas e gangrena, ocorreram em pacientes com distúrbios 
mieloproliferativos durante a terapia com hidroxicarbamida. Essas toxicidades vasculíticas foram relatadas com mais 
frequência em pacientes com história ou recebendo atualmente reações à terapia com interferon (ver4.4 Advertências 
e precauções especiais de uso).

Pancreatite fatal e não fatal e hepatotoxicidade e neuropatia periférica grave foram relatados em pacientes 
infectados pelo HIV que receberam hidroxicarbamida em combinação com agentes antirretrovirais, em particular 
didanosina mais estavudina. Pacientes tratados com hidroxicarbamida em combinação com didanosina, 
estavudina e indinavir apresentaram um declínio médio nas células CD4 de aproximadamente 100/mm3

(Vejo4.4 Advertências e precauções especiais de uso).

Terapia combinada de hidroxicarbamida e irradiação

As reações adversas observadas com a terapia combinada de hidroxicarbamida e irradiação são semelhantes às 
relatadas com o uso de hidroxicarbamida isolada. Esses efeitos incluem principalmente depressão da medula 
óssea (anemia e leucopenia) e irritação gástrica. Quase todos os pacientes que recebem um curso adequado de 
terapia combinada de hidroxicarbamida e irradiação apresentarão leucopenia concomitante. Contagem 
diminuída de plaquetas (<100.000/mm3) ocorreram raramente e apenas na presença de leucopenia acentuada. 
Desconforto gástrico também foi relatado com irradiação isolada e em combinação com terapia com 
hidroxicarbamida.

Deve-se ter em mente que as doses terapêuticas de irradiação sozinhas produzem as mesmas reações adversas que a 
hidroxicarbamida; a terapia combinada pode causar um aumento na incidência e gravidade desses efeitos colaterais.

Embora a inflamação das membranas mucosas no local irradiado (mucosite) seja atribuída apenas à 
irradiação, alguns pesquisadores acreditam que os casos mais graves são devidos à terapia combinada.

Notificação de suspeitas de reações adversas

A notificação de suspeitas de reações adversas após a autorização do medicamento é importante. Permite a 
monitorização contínua da relação benefício/risco do medicamento. Pede-se aos profissionais de saúde que notifiquem 
quaisquer suspeitas de reações adversashttps://nzphvc.otago.ac.nz/reporting

4.9 Sobredosagem

Toxicidade mucocutânea aguda foi relatada em pacientes recebendo hidroxicarbamida em uma dosagem várias 
vezes superior à dosagem usual recomendada. Observou-se dor, eritema violáceo, edema nas palmas das mãos 
e solas dos pés seguido de descamação das mãos e pés, hiperpigmentação generalizada intensa da pele e 
estomatite aguda grave.

Em caso de superdosagem, implementar lavagem gástrica imediata, seguida de terapia cardiorrespiratória 
de suporte. A monitorização a longo prazo do sistema hematopoiético é necessária.

Para aconselhamento sobre a gestão da sobredosagem, contacte o Centro Nacional de Venenos através do número 0800 POISON (0800 

764766).

5 PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS

5.1 Propriedades farmacodinâmicas

Grupo farmacoterapêutico: outros agentes antineoplásicos, Código ATC: L01XX05
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O mecanismo preciso pelo qual a hidroxicarbamida produz seus efeitos citotóxicos não pode, no 
momento, ser descrito. No entanto, os relatos de vários estudos em cultura de tecidos, ratos e homens dão 
suporte à hipótese de que a hidroxicarbamida causa uma inibição imediata da síntese de DNA sem 
interferir na síntese de ácido ribonucleico ou de proteína. Essa hipótese explica por que, sob certas 
condições, a hidroxicarbamida pode induzir efeitos teratogênicos.

Três mecanismos de ação foram postulados para o aumento da eficácia do uso concomitante da terapia com 
hidroxicarbamida com irradiação em carcinomas de células escamosas (epidermóides) de cabeça e pescoço.Em 
vitroestudos utilizando células de hamster chinês sugerem que a hidroxicarbamida (1) é letal para células em 
estágio S normalmente radiorresistentes e (2) mantém outras células do ciclo celular no estágio G1 ou pré-
síntese de DNA, onde são mais suscetíveis aos efeitos de irradiação. O terceiro mecanismo de ação foi teorizado 
com base naem vitroestudos de células HeLa; parece que a hidroxicarbamida, por inibição da síntese de DNA, 
dificulta o processo normal de reparo de células danificadas, mas não mortas por irradiação, diminuindo assim 
sua taxa de sobrevivência; A síntese de RNA e proteínas não apresentou alterações.

5.2 Propriedades farmacocinéticas

Após administração oral no homem, a hidroxicarbamida é prontamente absorvida pelo trato 
gastrointestinal. A droga atinge as concentrações séricas máximas em 2 horas. Aproximadamente 80% de 
uma dose oral ou intravenosa de 7 a 30 mg/kg pode ser recuperada na urina em 12 horas.

A hidroxicarbamida atravessa a barreira hematoencefálica.

5.3 Dados de segurança pré-clínica

Farmacologia e Toxicologia Animal

O LD oral50de hidroxicarbamida é de 7.330 mg/kg em camundongos e 5.780 mg/kg em ratos, administrados em dose 
única.

Em estudos de toxicidade subaguda e crônica em ratos, os achados patológicos mais consistentes foram uma aparente 
hipoplasia da medula óssea leve a moderada relacionada à dose, bem como congestão pulmonar e manchas nos 
pulmões. Nos níveis de dosagem mais altos (1260 mg/kg/dia por 37 dias e 2520 mg/kg/dia por 40 dias), ocorreu atrofia 
testicular com ausência de espermatogênese. Em vários animais observou-se lesão celular hepática com metamorfose 
gordurosa. No cão, depressão leve a acentuada da medula óssea foi um achado consistente, exceto nos níveis de 
dosagem mais baixos. Além disso, nos níveis de dose mais altos (140 a 420 mg ou 140 a 1260 mg/kg/semana 
administrados 3 ou 7 dias por semana durante 12 semanas), foram encontrados retardo de crescimento, valores de 
glicose no sangue ligeiramente aumentados e hemossiderose do fígado ou baço, foi observada parada 
espermatogênica reversível. No mais alto, frequentemente letais, foram encontradas doses (400 a 800 mg/kg/dia por 7 a 
15 dias), hemorragia e congestão nos pulmões, cérebro e trato urinário. Efeitos cardiovasculares (alteração na 
frequência cardíaca, pressão arterial, hipotensão ortostática, alterações no eletrocardiograma) e alterações 
hematológicas (leve hemólise, leve metemoglobinemia) foram observados em algumas espécies de animais de 
laboratório em doses superiores aos níveis clínicos.

Carcinogênese, Mutagênese, Prejuízo da Fertilidade

A hidroxicarbamida é inequivocamente genotóxica e um suposto carcinógeno transespécie que implica um 
risco carcinogênico para humanos. Em pacientes recebendo hidroxicarbamida a longo prazo para 
distúrbios mieloproliferativos, como policitemia vera e trombocitemia, foi relatada leucemia secundária; 
não se sabe se esse efeito leucemogênico é secundário à hidroxicarbamida ou à doença subjacente do 
paciente. O câncer de pele também foi relatado em pacientes que receberam hidroxicarbamida a longo 
prazo.

6 INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS

6.1 Lista de excipientes

Ácido Cítrico,
Lactose,
Estearato de magnesio,

Hydra v11.0 8



Fosfato de sódio,
Gelatina e,
Corantes da cápsula (dióxido de titânio, eritrosina, índigo carmim e óxido de ferro amarelo). Tinta 
de impressão: OPACODE 1-S-277002.

6.2 Incompatibilidades

Não aplicável.

6.3 Prazo de validade

Garrafa, vidro: 36 meses a partir da data de fabricação armazenado a ou abaixo de 30°C

Garrafa, plástico, HDPE com tampa resistente a crianças: 18 meses a partir da data de fabricação armazenado a ou abaixo de 
30°C.

6.4 Precauções especiais de conservação

Armazenar abaixo de 30°C; evitar calor excessivo; mantenha a garrafa bem fechada. Dispensar em recipientes herméticos.

6.5 Natureza e conteúdo do recipiente

Frasco, vidro, 100 cápsulas.

Frasco, plástico, HDPE com tampa resistente a crianças, 100 cápsulas.

Nem todos os tipos de embalagens podem ser comercializados.

6.6 Precauções especiais de eliminação

Para minimizar o risco de exposição dérmica, sempre use luvas impermeáveis   ao manusear frascos contendo 
cápsulas de Hydrea. Isso inclui todas as atividades de manuseio em ambientes clínicos, farmácias, depósitos e 
ambientes de saúde domiciliar, inclusive durante a desembalagem e inspeção, transporte dentro de uma 
instalação e preparação e administração de doses.

Qualquer medicamento não utilizado ou resíduos devem ser eliminados de acordo com os requisitos locais.

7 CRONOGRAMA DE MEDICAMENTOS

Prescrição

8 PATROCINADOR

Bolsa Privada Bristol-Myers Squibb 
(NZ) Limited 92518
Auckland 1141

Telefone: Gratuito 0800 167 567

9 DATA DA PRIMEIRA APROVAÇÃO

31 de dezembro de 1969.

10 DATA DA REVISÃO DO TEXTO

20 de dezembro de 2021.

TABELA DE RESUMO DE ALTERAÇÕES

Seção alterada Resumo das novas informações
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4.2 Dosagem
método
administração

e
do

Alinhar o texto com o texto de indicação

4.6 Fertilidade,
gravidez e
lactação

Adicione o seguinte texto:
Pacientes do sexo feminino com potencial reprodutivo devem ser aconselhadas a usar métodos 
contraceptivos eficazes durante a terapia e por pelo menos 6 meses após a terapia.
Texto movido de Carcinogenesis, Mutagenesis, Impairment of Fertility e 
adicionado texto à seção de referência 4.8.

®Hydrea é uma marca registrada da Bristol-Myers Squibb Company
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