
DARAPRIM®
(pirimetamina)
Comprimidos Pontuados de 25 mg INFORMAÇÕES DE PRESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO
DARAPRIM (pirimetamina) é um composto antiparasitário disponível em forma de comprimido para administração oral. Cada 

comprimido sulcado contém 25 mg de pirimetamina e os ingredientes inativos milho e amido de batata, lactose e estearato de magnésio.

A pirimetamina, conhecida quimicamente como 5-(4-clorofenil)-6-etil-2,4-pirimidinodiamina, tem a seguinte 
fórmula estrutural:
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FARMACOLOGIA CLÍNICA
A pirimetamina é bem absorvida com níveis máximos ocorrendo entre 2 a 6 horas após a administração. Isso é

eliminado lentamente e tem uma meia-vida plasmática de aproximadamente 96 horas. A pirimetamina está 87% ligada às proteínas plasmáticas humanas.

Microbiologia:A pirimetamina é um antagonista do ácido fólico e a razão de sua ação terapêutica é baseada na necessidade 
diferencial entre hospedeiro e parasita de precursores de ácidos nucléicos envolvidos no crescimento. Esta atividade é altamente seletiva 
contra plasmódios eToxoplasma gondii.

A pirimetamina possui atividade esquizonticida sanguínea e alguma atividade esquizonticida tecidual contra parasitas da malária de
humanos. No entanto, os compostos de 4-amino-quinolina são mais eficazes contra os esquizontes eritrocitários. Não destrói 
os gametócitos, mas detém a esporogonia no mosquito.

A ação da pirimetamina contraToxoplasma gondiié muito aprimorado quando usado em conjunto com sulfonamidas. Isso 
foi demonstrado por Eyles e Coleman1no tratamento da toxoplasmose experimental no camundongo. Jacobs e outros2

demonstraram que a combinação das duas drogas preveniu efetivamente o desenvolvimento de uveíte grave na maioria dos 
coelhos após a inoculação da câmara anterior do olho com toxoplasma.

INDICAÇÕES E USO
Tratamento da Toxoplasmose:DARAPRIM é indicado para o tratamento da toxoplasmose quando usado em conjunto com uma 
sulfonamida, uma vez que existe sinergismo com esta associação.

Tratamento da Malária Aguda:DARAPRIM também é indicado para o tratamento da malária aguda. Não deve ser usado sozinho 
para tratar a malária aguda. Os esquizonticidas de ação rápida, como a cloroquina ou a quinina, são indicados e preferíveis para o 
tratamento da malária aguda. No entanto, o uso conjunto de DARAPRIM com uma sulfonamida (por exemplo, sulfadoxina) iniciará o 
controle da transmissão e a supressão de cepas suscetíveis de plasmódios.

Quimioprofilaxia da Malária:DARAPRIM é indicado para a quimioprofilaxia da malária devido a cepas suscetíveis de plasmódios. No 
entanto, a resistência à pirimetamina é prevalente em todo o mundo. Não é adequado como agente profilático para viajantes para a maioria 
das áreas.

CONTRA-INDICAÇÕES
O uso de DARAPRIM é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade conhecida à pirimetamina ou a qualquer componente da 

formulação. O uso do medicamento também é contraindicado em pacientes com anemia megaloblástica documentada devido à deficiência de 
folato.
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AVISOS
A dosagem de pirimetamina necessária para o tratamento da toxoplasmose é 10 a 20 vezes a dosagem recomendada 

para antimaláricos e se aproxima do nível tóxico. Se surgirem sinais de deficiência de folato (veja REAÇÕES ADVERSAS), reduza a 
dose ou interrompa o medicamento de acordo com a resposta do paciente. O ácido folínico (leucovorina) deve ser administrado 
na dose de 5 a 15 mg por dia (oral, IV ou IM) até que a hematopoiese normal seja restaurada.

Dados em 2 humanos indicam que a pirimetamina pode ser cancerígena: uma mulher de 51 anos que desenvolveu leucemia 
granulocítica crônica após tomar pirimetamina por 2 anos para toxoplasmose,3e um paciente de 56 anos que desenvolveu sarcoma de 
células do retículo após 14 meses de pirimetamina para toxoplasmose.

Foi relatado que a pirimetamina produz um aumento significativo no número de tumores pulmonares em camundongos quando administrada 

por via intraperitoneal em doses de 25 mg/kg.

DARAPRIM deve ser mantido fora do alcance de bebês e crianças, pois são extremamente suscetíveis aos efeitos 
adversos de uma superdosagem. Mortes em pacientes pediátricos foram relatadas após ingestão acidental.
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PRECAUÇÕES
Em geral:A dosagem recomendada para quimioprofilaxia da malária não deve ser excedida. Uma pequena dose “inicial” para 
toxoplasmose é recomendada em pacientes com distúrbios convulsivos para evitar a potencial toxicidade da pirimetamina no 
sistema nervoso. DARAPRIM deve ser usado com cautela em pacientes com função renal ou hepática comprometida ou em pacientes 
com possível deficiência de folato, como indivíduos com síndrome de má absorção, alcoolismo ou gravidez, e aqueles recebendo 
terapia, como fenitoína, afetando os níveis de folato (ver subseção Gravidez ).
Informações para Pacientes:Os pacientes devem ser avisados   de que, ao primeiro aparecimento de erupção cutânea, devem interromper o 
uso de DARAPRIM e procurar atendimento médico imediatamente. Os pacientes também devem ser avisados   de que o aparecimento de dor de 
garganta, palidez, púrpura ou glossite podem ser indicações precoces de distúrbios graves que requerem a interrupção do tratamento com DARAPRIM 
e a procura de tratamento médico.

As mulheres com potencial para engravidar que estejam a tomar DARAPRIM devem ser avisadas para não engravidarem.
Os pacientes devem ser alertados para manter DARAPRIM fora do alcance das crianças. Os pacientes devem ser aconselhados a não exceder as doses 

recomendadas. Os pacientes devem ser avisados   de que, se ocorrerem anorexia e vômitos, eles podem ser minimizados tomando o medicamento com as 

refeições.

A administração concomitante de ácido folínico é fortemente recomendada quando usado para o tratamento da toxoplasmose em todos os 
pacientes.

Testes laboratoriais:Em pacientes recebendo altas doses, como para o tratamento da toxoplasmose, hemogramas quinzenais, incluindo 
contagem de plaquetas, devem ser realizados.

Interações medicamentosas:A pirimetamina pode ser usada com sulfonamidas, quinina e outros antimaláricos e com outros 
antibióticos. No entanto, o uso concomitante de outros medicamentos antifólicos ou agentes associados à mielossupressão, incluindo 
sulfonamidas ou combinações de sulfametoxazol-trimetoprim, proguanil, zidovudina ou agentes citostáticos (por exemplo, metotrexato), 
enquanto o paciente está recebendo pirimetamina, pode aumentar o risco de supressão da medula óssea . Se surgirem sinais de deficiência 
de folato, a pirimetamina deve ser descontinuada. O ácido folínico (leucovorina) deve ser administrado até que a hematopoiese normal seja 
restaurada (ver ADVERTÊNCIAS). Hepatotoxicidade leve foi relatada em alguns pacientes quando lorazepam e pirimetamina foram 
administrados concomitantemente.

Carcinogênese, Mutagênese, Prejuízo da Fertilidade:Consulte a seção AVISOS para obter informações sobre
carcinogênese.

Mutagênese:A pirimetamina demonstrou ser não mutagênica nos seguintes ensaios in vitro: o ensaio de mutação 
pontual de Ames, o ensaio Rec e oE. coliEnsaio WP2. Foi positivo no ensaio de linfoma de camundongo L5178Y/TK +/- na 
ausência de ativação metabólica exógena.6Os linfócitos do sangue humano cultivados in vitro apresentaram aberrações 
cromossômicas estruturais induzidas pela pirimetamina.

In vivo, os cromossomos analisados   da medula óssea de ratos dosados   com pirimetamina mostraram um número 
aumentado de aberrações estruturais e numéricas.

Gravidez:Efeitos teratogênicos:Gravidez Categoria C. A pirimetamina demonstrou ser teratogênica em ratos quando 
administrada em doses orais 7 vezes a dose humana para quimioprofilaxia da malária ou 2,5 vezes a dose humana para 
tratamento de toxoplasmose. Nessas doses em ratos, houve um aumento significativo de anormalidades como fenda palatina, 
braquignatia, oligodactilia e microftalmia. A pirimetamina também demonstrou produzir terata, como meningocele em hamsters 
e fenda palatina em porcos miniatura, quando administrada em doses orais 170 e 5 vezes a dose humana, respectivamente, para 
quimioprofilaxia da malária ou para tratamento de toxoplasmose.

Não existem estudos adequados e bem controlados em mulheres grávidas. DARAPRIM deve ser usado durante a gravidez somente se o 
benefício potencial justificar o risco potencial para o feto. A administração concomitante de ácido folínico é fortemente recomendada quando 
usado para o tratamento da toxoplasmose durante a gravidez.
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Mães que amamentam:A pirimetamina é excretada no leite humano. Devido ao potencial de reações adversas graves em 
lactentes devido à pirimetamina e ao uso concomitante de uma sulfonamida com DARAPRIM para o tratamento de alguns pacientes 
com toxoplasmose, deve-se decidir entre descontinuar a amamentação ou descontinuar o medicamento, levando em consideração a 
importância da droga para a mãe (veja ADVERTÊNCIAS e PRECAUÇÕES: Gravidez).
Uso Pediátrico:Consulte a seção DOSAGEM E ADMINISTRAÇÃO.
Uso Geriátrico:Os estudos clínicos de DARAPRIM não incluíram um número suficiente de indivíduos com 65 anos ou mais para determinar se eles 
respondem de forma diferente dos indivíduos mais jovens. Outras experiências clínicas relatadas não identificaram diferenças nas respostas entre os 
pacientes idosos e os mais jovens. Em geral, a seleção da dose para um paciente idoso deve ser cautelosa, geralmente começando na extremidade 
inferior da faixa de dosagem, refletindo a maior frequência de diminuição da função hepática, renal ou cardíaca e de doença concomitante ou outra 
terapia medicamentosa.

REAÇÕES ADVERSAS
Reações de hipersensibilidade, ocasionalmente graves (como síndrome de Stevens-Johnson, necrólise epidérmica tóxica,

eritema multiforme e anafilaxia) e hiperfenilalaninemia, podem ocorrer particularmente quando a pirimetamina é administrada 
concomitantemente com uma sulfonamida. Consulte as informações completas de prescrição da sulfonamida relevante para eventos 
adversos associados à sulfonamida. Com doses de pirimetamina utilizadas para o tratamento da toxoplasmose, podem ocorrer anorexia e 
vômitos. O vômito pode ser minimizado administrando a medicação com as refeições; geralmente desaparece imediatamente após a 
redução da dosagem. As doses usadas na toxoplasmose podem produzir anemia megaloblástica, leucopenia, trombocitopenia, pancitopenia, 
glossite atrófica, hematúria e distúrbios do ritmo cardíaco. Efeitos hematológicos, entretanto, também podem ocorrer em doses baixas em 
certos indivíduos (veja PRECAUÇÕES: Geral).

Eosinofilia pulmonar foi relatada raramente.

SUPERDOSAGEM
Após a ingestão de 300 mg ou mais de pirimetamina, podem estar presentes sinais gastrointestinais e/ou do sistema nervoso 

central, incluindo convulsões. Os sintomas iniciais são geralmente gastrointestinais e podem incluir dor abdominal, náuseas, vômitos 
intensos e repetidos, possivelmente incluindo hematêmese. A toxicidade do sistema nervoso central pode se manifestar por excitabilidade 
inicial, convulsões generalizadas e prolongadas que podem ser seguidas de depressão respiratória, colapso circulatório e morte em poucas 
horas. Os sintomas neurológicos aparecem rapidamente (30 minutos a 2 horas após a ingestão do fármaco), sugerindo que, em 
superdosagem, a pirimetamina tem efeito tóxico direto no sistema nervoso central.

A dose fatal é variável, sendo a menor dose única fatal relatada de 375 mg. Há, no entanto, relatos de
pacientes pediátricos que se recuperaram após tomar 375 a 625 mg.

Não há antídoto específico para o envenenamento agudo por pirimetamina. Em caso de superdosagem, medidas sintomáticas e de suporte 
devem ser empregadas. A lavagem gástrica é recomendada e é eficaz se realizada logo após a ingestão do medicamento. O diazepam parenteral pode 
ser usado para controlar as convulsões. O ácido folínico também deve ser administrado dentro de 2 horas após a ingestão do medicamento para ser 
mais eficaz em neutralizar os efeitos no sistema hematopoiético (ver ADVERTÊNCIAS). Devido à longa meia-vida da pirimetamina, o monitoramento 
diário das contagens sanguíneas periféricas é recomendado por até várias semanas após a superdosagem até que os valores hematológicos normais 
sejam restaurados.

DOSAGEM E ADMINISTRAÇÃO
Para o tratamento da toxoplasmose:A dosagem de DARAPRIM para o tratamento da toxoplasmose deve ser cuidadosamente ajustada 
de modo a proporcionar o máximo efeito terapêutico e o mínimo de efeitos colaterais. Na dosagem necessária, há uma variação acentuada 
na tolerância ao fármaco. Pacientes jovens podem tolerar doses mais altas do que indivíduos mais velhos. A administração concomitante de 
ácido folínico é fortemente recomendada em todos os pacientes.

O adultoiniciandoA dose é de 50 a 75 mg do fármaco por dia, juntamente com 1 a 4 g por dia de uma sulfonamida do
tipo sulfapirimidina, por exemplo, sulfadoxina. Esta dosagem é normalmente continuada por 1 a 3 semanas, dependendo da resposta do 
paciente e da tolerância à terapia. A dosagem pode então ser reduzida para cerca de metade daquela previamente administrada para cada 
droga e continuada por mais 4 a 5 semanas.

A dosagem pediátrica de DARAPRIM é de 1 mg/kg/dia dividida em 2 doses diárias iguais; após 2 a 4 dias esta dose pode ser 
reduzida para metade e continuada durante aproximadamente 1 mês. A dosagem pediátrica usual de sulfonamida é usada em conjunto 
com DARAPRIM.

Para o tratamento da malária aguda:DARAPRIM NÃO é recomendado isoladamente no tratamento da malária aguda. Os 
esquizonticidas de ação rápida, como a cloroquina ou a quinina, são indicados para o tratamento da malária aguda. No entanto, DARAPRIM 
na dose de 25 mg por dia durante 2 dias com uma sulfonamida iniciará o controle da transmissão e a supressão da malária não falciparum.
DARAPRIM é recomendado apenas para pacientes infectados em áreas onde existem plasmódios suscetíveis. Caso surjam circunstâncias em 
que DARAPRIM deva ser usado isoladamente em pessoas semi-imunes, a dosagem para adultos
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malária é de 50 mg por 2 dias; crianças de 4 a 10 anos podem receber 25 mg diariamente por 2 dias. Em qualquer caso, a cura clínica deve ser 
seguida pelo regime uma vez por semana descrito abaixo para quimioprofilaxia. Os regimes que incluem supressão devem ser estendidos 
por quaisquer períodos característicos de recrudescência precoce e recaída tardia, ou seja, por pelo menos 10 semanas em cada caso.

Para Quimioprofilaxia da Malária:
Adultos e pacientes pediátricos com mais de 10 anos — 25 mg (1 comprimido) uma vez por semana 

Crianças de 4 a 10 anos — 12,5 mg (1/2 comprimido) uma vez por semana

Lactentes e crianças menores de 4 anos — 6,25 mg (1/4 comprimido) uma vez por semana

COMO FORNECIDO
Comprimidos brancos com ranhuras contendo 25 mg de pirimetamina, impressos com “DARAPRIM” e “A3A” em frascos de

100 (NDC 0173-0201-55).
Armazenar de 15° a 25°C (59° a 77°F) em local seco e protegido da luz.
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