
Hipersensibilidade grave ao artesunato, como anafilaxia. (4)

DESTAQUES DAS INFORMAÇÕES DE PRESCRIÇÃO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AVISOS E PRECAUÇÕES-------------------
Esses destaques não incluem todas as informações necessárias para usar 
ARTESUNATE FOR INJECTION com segurança e eficácia. Ver completo

• Hemólise pós-tratamento : Foram relatados casos de anemia hemolítica 
pós-tratamento grave o suficiente para exigir transfusão. Monitor

informações de prescrição para ARTESUNATE FOR INJECTION. pacientes por 4 semanas após o tratamento para evidência de anemia hemolítica. (5.1)
ARTESUNATE para injeção, para uso intravenoso 
Aprovação inicial nos EUA: 2020
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INDICAÇÕES E USO----- --------

• Hipersensibilidade : Reações graves de hipersensibilidade, incluindo 
anafilaxia, foram relatadas. Descontinuar se ocorrerem sinais de 
hipersensibilidade grave. (5.2)Artesunato injetável é um antimalárico indicado para o tratamento inicial da 

malária grave em pacientes adultos e pediátricos. Tratamento da malária grave
com Artesunato Injetável deve ser sempre seguido por um ciclo de 
tratamento completo de um regime antimalárico oral apropriado. (1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - REAÇÕES ADVERSAS------------------------ ------------
As reações adversas mais comuns (incidência de 2% ou mais) relatadas 
com Artesunato Injetável em ensaios clínicos de malária grave incluemLimitações de uso

Artesunato para Injeção não trata as formas hipnozoítas hepáticas de insuficiência renal que requer diálise, hemoglobinúria e icterícia. (6.1)
Plasmodiume, portanto, não prevenirá recaídas de malária devido a 
Plasmodium vivaxouPlasmodium oval. Terapia concomitante com Para relatar REAÇÕES ADVERSAS SUSPEITAS, entre em contato com Amivas 

LLC em [1-855-526-4827 (1-855-5AMIVAS)] ou FDA em 1-800-FDA-1088 ouum agente antimalárico, como um medicamento de 8-aminoquinolina, é necessário para 
o tratamento da malária grave devidopara P. vivaxouP. oval.(1) www.fda.gov/medwatch

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOSAGEM E ADMINISTRAÇÃO---------------------- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS------------------ -----------
• A dosagem recomendada de Artesunato para Injeção é de 2,4 mg/kg 

administrado por via intravenosa em 0 horas, 12 horas e 24 horas, e
Antirretrovirais Nevirapina 
ou Ritonavir Se usado concomitantemente, monitore a 

possível redução da eficácia antimalárica.posteriormente administrado uma vez ao dia até que o paciente seja capaz de tolerar a 
terapia antimalárica oral. (2.1)

Indutores fortes de UGT (por exemplo, 

rifampicina, carbamazepina, (7, 12,3)
• Administrar Artesunato para Injeção constituído por via intravenosa como um bolus 

lento durante 1 minuto a 2 minutos. (2.1)
fenitoína)

• NÃO administre Artesunato para Injeção por infusão intravenosa 
contínua. (2.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - USO EM POPULAÇÕES ESPECÍFICAS----------
Gravidez: Com base em dados de animais, pode causar danos ao feto. No entanto, a 
administração de Artesunato para Injeção para o tratamento da malária grave• Consulte as informações completas de prescrição para obter instruções sobre a 

preparação e administração de Artesunato para Injeção. (2.2) pode salvar a vida da gestante e do feto. O tratamento não deve ser adiado 
devido à gravidez. (5.3, 8.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FORMAS DE DOSAGEM E FORÇAS-----
Para injeção : 110 mg de artesunato em pó em frasco de dose única para 
constituição com o diluente estéril fornecido. (3)

Consulte 17 para INFORMAÇÕES DE ACONSELHAMENTO DO PACIENTE
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INFORMAÇÕES COMPLETAS DE PRESCRIÇÃO

1 INDICAÇÕES E USO
Artesunato injetável é indicado para o tratamento inicial da malária grave em pacientes adultos e pediátricos.

O tratamento da malária grave com Artesunato injetável deve ser sempre seguido por um ciclo de tratamento 
completo de um regime antimalárico oral apropriado[veja Dosagem e Administração (2.1)].

Limitações de uso

Artesunato para Injeção não trata as formas hipnozoítas hepáticas dePlasmodiume, portanto, não prevenirá recaídas 
de malária devido aPlasmodium vivaxouPlasmodium oval.A terapia concomitante com um agente antimalárico, como 
uma droga de 8-aminoquinolina, é necessária para o tratamento da malária grave devido a
P. vivaxouP. ovale [ver Dosagem e Administração (2.1)].

2 DOSAGEM E ADMINISTRAÇÃO
2.1 Dosagem e Administração Recomendadas em Pacientes Adultos e Pediátricos

A dose recomendada de Artesunato Injetável é de 2,4 mg/kg administrado por via intravenosa em 0 horas, 12 horas e 24 
horas e, posteriormente, administrado uma vez ao dia até que o paciente seja capaz de tolerar a terapia antimalárica oral.

Administrar Artesunato para Injeção constituído por via intravenosa como um bolus lento durante 1 minuto a 2 minutos[veja 
Dosagem e Administração (2.2)]. FazerNÃOadministrar Artesunato para Injeção por infusão intravenosa contínua.

Administrar Artesunato para Injeção com um agente antimalárico que seja ativo contra as formas hepáticas hipnozoítas de
Plasmodium, como uma droga de 8-aminoquinolina, para pacientes com malária grave devido aP. vivaxou
P. ovale.

2.2 Preparação de Artesunato para Injeção para Administração Intravenosa 

Constituição

Artesunato injetável deve ser constituído com o diluente fornecido antes da administração. Um diluente consistindo em 
12 mL de tampão de fosfato de sódio estéril 0,3 M pH 8,0 é fornecido com Artesunato para Injeção. Para constituir 
Artesunato Injetável, retirar 11 mL deste diluente com agulha e seringa e injetar no frasco de artesunato (quando 
constituído a concentração final de artesunato é de 10 mg/mL). Agite suavemente (não agite) por até 5 a 6 minutos até 
que o pó esteja totalmente dissolvido e não restem partículas visíveis.

Os medicamentos parenterais devem ser inspecionados visualmente quanto a partículas e descoloração antes da 
administração, sempre que a solução e o recipiente permitirem. Não administre Artesunato Injetável se forem 
observadas partículas e/ou descoloração.

Após a constituição, injetar a solução constituída por via intravenosa (através de uma linha intravenosa ou agulha estabelecida) 
como um bolus lento durante 1 a 2 minutos. Descarte o frasco e qualquer porção não utilizada do medicamento após o uso.

Armazenamento da Solução Constituída
Administrar a solução constituída dentro de 1,5 horas após a constituição com o diluente fornecido.

3 FORMAS DE DOSAGEM E FORÇAS
Para injeção: 110 mg de artesunato como um pó cristalino fino branco ou quase branco estéril em um frasco de dose única de 
vidro transparente para constituição.
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4 CONTRA-INDICAÇÕES
4.1 Hipersensibilidade

Hipersensibilidade grave conhecida ao artesunato, como anafilaxia[Veja Advertências e Precauções (5.2) e 
Reações Adversas (6.2)].

5 ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES 5.1 
Hemólise Pós-Tratamento
A hemólise tardia pós-artesunato é caracterizada pela diminuição da hemoglobina com evidência laboratorial de hemólise (como 
diminuição da haptoglobina e aumento da lactato desidrogenase) ocorrendo pelo menos 7 dias após o início do tratamento com 
artesunato. Casos de anemia hemolítica pós-tratamento grave o suficiente para exigir transfusão foram relatados[veja Reações 
Adversas (6.2)]. Monitore os pacientes por 4 semanas após o tratamento com artesunato com Artesunato para Injeção para 
evidência de anemia hemolítica. Uma vez que um subgrupo de pacientes com hemólise tardia após terapia com artesunato 
apresenta evidência de hemólise imunomediada, considere realizar um teste direto de antiglobulina para determinar se a terapia, 
por exemplo, corticosteroides, é necessária.

5.2 Hipersensibilidade

Hipersensibilidade ao artesunato, incluindo casos de anafilaxia, foi relatada durante o uso de artesunato parenteral 
(incluindo artesunato injetável).[veja Reações Adversas (6.1, 6.2)]. Se ocorrer hipotensão, dispneia, urticária ou erupção 
cutânea generalizada durante a administração de Artesunato Injetável, considere a descontinuação da administração de 
Artesunato Injetável e continuação da terapia com outro medicamento antimalárico.

5.3 Toxicidade Embrio-Fetal em Animais

A extensa experiência com artesunato oral e outros medicamentos da classe da artemisinina em mulheres grávidas não identificou um risco 

associado ao medicamento de defeitos congênitos graves, aborto espontâneo ou resultados maternos ou fetais adversos.

Estudos de reprodução em animais mostram que uma única administração intravenosa de artesunato a ratos no início 
da gestação resulta em embrioletalidade e a administração oral (não é uma via de administração aprovada) de 
artesunato em ratos, coelhos e macacos induz um aumento dependente da dose na embrioletalidade e malformações 
fetais . No entanto, a relevância clínica desses dados é incerta[ver Uso em Populações Específicas (8.1)].

Atrasar o tratamento da malária grave na gravidez pode resultar em morbidade e mortalidade graves para a mãe e o feto[ver 
Uso em Populações Específicas (8.1) e Informação de Aconselhamento ao Paciente (17)].

6 REAÇÕES ADVERSAS
As seguintes reações adversas clinicamente significativas observadas com Artesunato Injetável são discutidas em 
detalhes na seção Advertências e Precauções:

• Hemólise pós-tratamento[Veja Avisos e Precauções (5.1)]
• Hipersensibilidade[Veja Advertências e Precauções (5.2)]

6.1 Experiência em Ensaios Clínicos

Como os ensaios clínicos são conduzidos em condições muito variadas, as taxas de reações adversas observadas nos ensaios clínicos de um 
medicamento não podem ser comparadas diretamente com as taxas nos ensaios clínicos de outro medicamento e podem não refletir as 
taxas observadas na prática.

Os dados descritos abaixo refletem a exposição ao artesunato intravenoso em um ensaio clínico randomizado controlado em 
pacientes com malária grave no Sudeste Asiático, incluindo 730 pacientes tratados com artesunato intravenoso (Ensaio 1), um ensaio 
clínico randomizado e controlado de suporte de artesunato parenteral em pacientes pediátricos com forte
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malária na África (Ensaio 2) e um estudo aberto não controlado nos EUA em 102 pacientes com malária grave 
tratados com Artesunato para Injeção (Ensaio 3).

No Ensaio 1, 730 pacientes receberam artesunato 2,4 mg/kg por via intravenosa em 0 horas, 12 horas, 24 horas e depois 
uma vez ao dia e 730 pacientes receberam o comparador quinino como uma dose de carga intravenosa de 20 mg/kg e 
depois 10 mg/kg por via intravenosa três vezes diariamente para o tratamento da malária grave no Sudeste Asiático. A 
idade média dos pacientes foi de 28 anos (variação de 2-87 anos) e 74% eram do sexo masculino, 14% eram pacientes 
pediátricos < 15 anos e 3% eram mulheres grávidas. Os pacientes receberam uma mediana de 3 doses (intervalo de 1-9 
doses) de artesunato intravenoso. Uma vez capazes de tolerar a terapia oral, os pacientes no braço artesunato 
receberam artesunato oral 2 mg/kg diariamente (não uma via ou regime de dosagem aprovado) e os pacientes no braço 
quinino receberam quinina oral 10 mg/kg a cada 8 horas para completar 7 dias de terapia total.

No Ensaio 2, pacientes pediátricos com menos de 15 anos de idade com malária grave em 9 países africanos foram 
tratados com artesunato parenteral ou quinina parenteral.

No Ensaio 3, 92 de 102 (90%) pacientes receberam quatro doses de artesunato de 2,4 mg/kg por via intravenosa em 0 horas, 12 
horas, 24 horas e 48 horas seguidas de terapia antimalárica oral. A idade mediana (variação) dos pacientes foi de 39 (1 a 72) 
anos e 61% eram do sexo masculino; 63% eram afro-americanos, 25% eram brancos e 9% eram asiáticos.

Para o Ensaio 1, Ensaio 2 e Ensaio 3 foram relatadas reações adversas durante a hospitalização e não foi realizado 
monitoramento laboratorial pós-tratamento.

Reações Adversas Mais Comuns no Ensaio 1

As reações adversas mais comuns (2% ou mais) que ocorreram com mais frequência em pacientes que receberam 
artesunato intravenoso no Ensaio 1 foram diálise, hemoglobinúria e icterícia (Tabela 1).

Tabela 1: Reações Adversas Selecionadas Ocorrendo em ≥2% dos Pacientes Tratados para Malária Grave no Ensaio 1

Artesunato
(n=730)

Quinina
(n=730)1

Reação adversa

Insuficiência renal aguda com necessidade de diálise2 65 (8,9%) 53 (7,3%)
Hemoglobinúria 49 (6,7%) 33 (4,5%)
Icterícia 17 (2,3%) 14 (1,9%)

1No Ensaio 1, 1 paciente randomizado para o grupo de quinina não recebeu nenhuma dose do medicamento do estudo.
2Inclui os termos: diálise, hemodiálise e diálise peritoneal.

Sequelas Neurológicas

Os pacientes do Ensaio 1 foram avaliados quanto a sequelas neurológicas no momento da alta hospitalar. As sequelas 
neurológicas relatadas incluíram perda de equilíbrio, hemiplegia/paresia, ataxia, sintomas neuropsiquiátricos, tremor, 
fraqueza generalizada e confusão e inquietação. Na alta hospitalar, 7 pacientes (1%) no braço artesunato tinham deficiências 
neurológicas significativas em comparação com 3 pacientes (0,4%) no braço quinino.

Reações Adversas Relatadas no Ensaio 2

Em um estudo randomizado controlado aberto publicado (Ensaio 2) comparando artesunato parenteral 2,4 mg/kg com 
quinina parenteral em pacientes pediátricos (<15 anos de idade) com malária grave na África, o perfil de segurança do 
artesunato intravenoso foi geralmente semelhante ao descrito para o Ensaio 1, incluindo maior incidência de deficiências 
neurológicas na alta hospitalar no braço artesunato em comparação com o braço quinino.

Reações Adversas Mais Comuns no Ensaio 3

As reações adversas mais comuns no Ensaio 3 foram anemia (65%), aumento das transaminases (27%), 
trombocitopenia (18%), hiperbilirrubinemia (14%), insuficiência renal aguda (10%), leucocitose (10%),
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síndrome do desconforto respiratório (8%), linfopenia (7%), neutropenia (5%), coagulação intravascular 
disseminada (3%), creatinina elevada (3%), pneumonia (3%), edema pulmonar (3%) e diarreia (3%).

Reações Adversas Clinicamente Significativas Relatadas com Artesunato para Injeção em Ensaios Clínicos para 
Malária Não Complicada (não uma indicação aprovada) e em Voluntários Saudáveis

As seguintes reações adversas clinicamente significativas ocorreram em> 2% de voluntários ou pacientes saudáveis: 

Distúrbios do sangue e do sistema linfático:leucopenia, contagem reduzida de reticulócitos Problemas 

gastrointestinais:dor abdominal, vômito Distúrbios gerais e condições do local de administração:pirexia Distúrbios do 

sistema nervoso: disgeusia, zumbido, tontura e dor de cabeça Distúrbios respiratórios, torácicos e mediastinais:tosse 

Distúrbios da pele e tecidos subcutâneos:irritação na pele

As seguintes reações clinicamente significativas ocorreram em <2% dos voluntários ou pacientes saudáveis: 

Distúrbios do sistema imunológico: Síndrome de Stevens-Johnson Distúrbios da pele e tecidos subcutâneos:

urticária

6.2 Experiência pós-comercialização

As seguintes reações adversas foram identificadas durante o uso de artesunato parenteral fora dos Estados Unidos. Como 
as reações são relatadas voluntariamente por uma população de tamanho incerto, não é possível estimar sua frequência de 
forma confiável ou estabelecer uma relação causal com a exposição ao medicamento.

Distúrbios do sangue e do sistema linfático:hemólise retardada, anemia hemolítica imunológica 

Problemas gastrointestinais:pancreatite

Distúrbios do sistema imunológico:hipersensibilidade, anafilaxia

7 INTERAÇÕES DE DROGAS

7.1 Efeito de outras drogas sobre artesunato e diidroartemisinina (DHA) 

Ritonavir, Nevirapina ou Indutores Fortes de UDP-Glucuronosiltransferase (UGT):

Relatórios clínicos publicados ouem vitrorelatórios indicam que o uso concomitante de Artesunato para Injeção com ritonavir 
oral, nevirapina ou indutores de UGT pode diminuir a AUC e C da diidroartemisinina (DHA)máximo[ver Farmacologia Clínica 
(12.3)], o que pode reduzir a eficácia do Artesunato para Injeção. Se Artesunato Injetável for coadministrado com ritonavir, 
nevirapina ou indutores fortes de UGT (por exemplo, rifampicina, carbamazepina, fenitoína), monitore para possível redução 
da eficácia antimalárica do Artesunato Injetável.

Inibidores Fortes de UGT

Relatórios publicados de dados in vitro indicam que o uso concomitante de Artesunato para Injeção com inibidores de UGT 
pode aumentar a AUC e C de DHAmáximo[ver Farmacologia Clínica (12.3)],que podem aumentar as reações adversas associadas 
ao DHA. Monitorar reações adversas ao co-administrar Artesunato Injetável com inibidores potentes de UGT (por exemplo, 
axitinibe, vandetanibe, imatinibe, diclofenaco).
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8 USO EM POPULAÇÕES ESPECÍFICAS

8.1 Gravidez
Resumo do risco

Existem sérios riscos para a mãe e o feto associados à malária grave não tratada durante a gravidez; retardar o tratamento da malária 
grave na gravidez pode resultar em morbidade e mortalidade graves para a mãe e o feto(ver Considerações Clínicas).Os resultados da 
gravidez relatados a partir de um estudo de vigilância prospectivo com artesunato intravenoso são insuficientes para identificar um 
risco associado à droga de grandes defeitos congênitos, aborto espontâneo ou morte fetal. A experiência com artesunato oral (não é 
uma via de administração aprovada) e outros medicamentos da classe da artemisinina (através de várias vias de administração) em 
mulheres grávidas ao longo de várias décadas, com base na literatura publicada de ensaios controlados randomizados e estudos de 
coorte, não identificou um medicamento associado risco de defeitos congênitos maiores, aborto espontâneo ou desfechos maternos 
ou fetais adversos(veja Dados).Prevê-se que a biodisponibilidade do artesunato oral seja significativamente inferior à do artesunato 
intravenoso; portanto, a relevância clínica dos estudos envolvendo a exposição oral ao artesunato e outras drogas da classe da 
artemisinina é incerta.

Estudos de reprodução em animais mostram que uma única administração intravenosa de artesunato a ratos no início da gestação 
resulta em embrioletalidade. A administração oral de artesunato durante a organogênese em ratos, coelhos e macacos induz um 
aumento dependente da dose na letalidade embrionário e malformações fetais (por exemplo, cardiovasculares, cerebrais e/ou 
esqueléticas) em 0,3 a 1,6 vezes a dose clínica com base na superfície corporal comparações de área (BSA) (veja Dados).Embora 
estudos de reprodução animal em várias espécies tenham demonstrado danos fetais de artesunato administrados por via oral e 
intravenosa e outros medicamentos da classe da artemisinina, a relevância clínica dos dados em animais é incerta.

O risco de fundo estimado de aborto espontâneo e morte materna e fetal para a população indicada é maior do que a 
população geral. O risco de fundo estimado de defeitos congênitos maiores para a população indicada é desconhecido. Todas 
as gestações têm um risco histórico de defeitos congênitos, perda ou outros resultados adversos. Na população geral dos EUA, 
o risco de fundo estimado de defeitos congênitos graves e aborto espontâneo em gestações clinicamente reconhecidas é de 2% 
a 4% e 15% a 20%, respectivamente.

Existe um estudo de segurança na gravidez para o Artesunato Injetável. Se Artesunato para Injeção for administrado durante a 
gravidez, os profissionais de saúde devem relatar a exposição ao Artesunato para Injeção entrando em contato com a Amivas LLC em 
1-855-526-4827 (1-855-5AMIVAS) ouwww.amivas.com/our-products .

Considerações Clínicas
Risco Materno e/ou Embrio/Fetal Associado à Doença:

A malária durante a gravidez aumenta o risco de resultados adversos na gravidez, incluindo anemia materna, malária 
grave, aborto espontâneo, natimorto, parto prematuro, baixo peso ao nascer, restrição de crescimento intrauterino, 
malária congênita e mortalidade materna e neonatal.

Dados

Dados humanos:

Relatos de uso de artesunato intravenoso no primeiro trimestre, estudos de controle randomizados publicados, estudos 
observacionais e estudos de coorte em mais de 1.300 mulheres expostas a artesunato oral e outros medicamentos da 
classe da artemisinina (através de várias vias de administração) no primeiro trimestre de gravidez e mais de 6.500 
mulheres expostas ao artesunato oral ou a outros medicamentos da classe da artemisinina (através de várias vias de 
administração) no segundo e terceiro trimestres de gravidez não demonstraram aumento de defeitos congênitos 
maiores, aborto espontâneo ou desfechos maternos ou fetais adversos. Prevê-se que a biodisponibilidade do 
artesunato intravenoso seja significativamente superior à do artesunato oral. Os estudos epidemiológicos publicados 
têm importantes limitações metodológicas que dificultam a interpretação dos dados,
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outras doenças maternas subjacentes, uso materno de medicamentos concomitantes e falta de informações sobre a 
via de administração, dose e duração do uso.

Dados do animal:

Ratas grávidas administradas uma única dose de artesunato intravenoso a 1,5 mg/kg (aproximadamente 0,1 vezes a dose clínica com 
base em comparações de BSA) no início da organogênese no dia da gestação (GD) 11 resultou em perda pós-implantação completa. 
Um estudo de balanço de massa realizado em ratas prenhas que administrou uma dose única de 5 mg/kg por via intravenosa14C-
artesunato em GD 11 (correspondendo a 0,3 vezes a dose clínica recomendada com base em comparações de BSA) mostrou 
distribuição de artesunato radiomarcado (aproximadamente 7% da radioatividade detectada) nos tecidos feto-placentários.

Ratas grávidas dosadas oralmente durante a organogênese (GD 6 a 17) com artesunato de 6, 10 e 16,7 mg/kg/dia 
(aproximadamente 0,4 a 1 vezes a dose clínica com base em comparações de BSA) mostraram perdas pós-implantação 
dependentes da dose, com fetos sobreviventes exibindo malformações cardiovasculares (defeitos do septo ventricular, origem 
anormal da artéria subclávia) e esqueléticas (por exemplo, escápulas, úmeros, fêmures e fíbulas dobradas e/ou encurtadas) na 
ausência de toxicidade materna. A dosagem oral em coelhas grávidas durante a organogênese (GD 7 a GD 19) em doses de 
artesunato de 5, 7 e 12 mg/kg/dia (0,7 a 1,6 vezes a dose clínica com base em comparações de BSA) resultou em defeitos, 
origem anormal da artéria subclávia), esquelética (por exemplo, fenda esternebral, costelas encurtadas e/ou deslocadas) e 
cerebral (ventrículos dilatados, pons ausente) malformações na ausência de toxicidade materna. Adicionalmente, a 
administração de artesunato a 12 mg/kg/dia a coelhas grávidas durante a organogénese resultou em abortos e perda pós-
implantação. A administração oral de artesunato a macacas cynomolgus grávidas durante a organogênese (GD 20 a GD 50) a 
12 mg/kg/dia (aproximadamente 1,6 vezes a dose clínica com base em comparações de BSA) resultou em aumento da morte 
embrionária com malformações esqueléticas (ou seja, diminuição da comprimento absoluto da ulna) observada em fetos 
sobreviventes.

8.2 Lactação
Resumo do risco

DHA, um metabólito do artesunato, está presente no leite humano. Não existem dados sobre os efeitos do artesunato ou 
DHA no lactente ou na produção de leite. Os benefícios do aleitamento materno para o desenvolvimento e para a saúde 
devem ser considerados juntamente com a necessidade clínica da mãe de Artesunato Injetável e quaisquer efeitos adversos 
potenciais do Artesunato Injetável na criança amamentada ou da condição materna subjacente.

8.4 Uso Pediátrico
A segurança e a eficácia do Artesunato Injetável para o tratamento da malária grave foram estabelecidas em pacientes 
pediátricos. O uso de Artesunato injetável para esta indicação é apoiado por evidências de estudos adequados e bem 
controlados em pacientes adultos e pediátricos com dados adicionais de farmacocinética e segurança em pacientes 
pediátricos com 6 meses ou mais[ver Reações Adversas (6.1) e Estudos Clínicos (14)].

Para pacientes pediátricos com menos de 6 meses de idade, uma abordagem de extrapolação farmacocinética (PK) usando 
modelagem e simulação indicou AUC de DHA em estado de equilíbrio de PK comparável ou mais alta entre essa faixa etária e crianças 
mais velhas ou adultos na dose recomendada de 2,4 mg/kg regime de Artesunato para Injeção. Não foram identificados problemas de 
segurança notáveis   em dados limitados de segurança e resultados publicados para Artesunato para Injeção em pacientes pediátricos 
com menos de 6 meses de idade com malária grave. Não é necessário ajuste de dose para pacientes pediátricos, independentemente 
da idade ou peso corporal[veja Dosagem e Administração (2.1), Farmacologia Clínica (12.3)].

8.5 Uso Geriátrico
Os estudos clínicos do Artesunato para Injeção não incluíram um número suficiente de pacientes com 65 anos ou mais para 
determinar se eles respondem de forma diferente dos pacientes mais jovens.

Página 7 de 14

ID de referência: 4613972



8.6 Insuficiência Renal
Nenhum estudo farmacocinético específico foi realizado em pacientes com insuficiência renal. A maioria dos pacientes com malária 
grave apresenta algum grau de insuficiência renal relacionada. Não são necessários ajustes de dosagem específicos para pacientes 
com insuficiência renal.

8.7 Insuficiência Hepática

Nenhum estudo farmacocinético específico foi realizado em pacientes com insuficiência hepática. A maioria dos pacientes com 
malária grave apresenta algum grau de insuficiência hepática relacionada. Não são necessários ajustes de dose específicos para 
pacientes com insuficiência hepática.

10 SOBREDOSAGEM

A experiência de sobredosagem aguda com artesunato é limitada. Um caso de superdosagem de artesunato foi documentado 
em uma criança de 5 anos de idade que inadvertidamente administrou artesunato retal na dose de 88 mg/kg/dia 
(aproximadamente 18 vezes a dose diária máxima recomendada para Artesunato injetável) por 4 dias. Artesunato para injeção 
não é aprovado para administração retal. A overdose foi associada a pancitopenia, melena, convulsões, falência de múltiplos 
órgãos e morte. O tratamento da sobredosagem deve consistir em medidas gerais de suporte.

11 DESCRIÇÃO
Artesunato injetável 110 mg contém artesunato, um derivado semi-sintético da artemisinina, destinado a administração 
intravenosa. Artesunato é um medicamento antimalárico. A fórmula estrutural é:

Artesunato é um pó branco ou quase branco com peso molecular de 384,43. O nome químico é ácido 
butanodióico, mono[(3R,5aS,6R,8aS,9R,10S,12R,12aR)-deca-hidro-3,6,9-trimetil-3,12-epoxi-12Héster de 
pirano[4,3-j]-1,2-benzodioxepin-10-il].

A fórmula empírica é C19H28O8.

Artesunato para injeção é fornecido como pó estéril branco ou quase branco para constituição. Cada frasco de vidro 
de dose única de 20 mL contém 110 mg de artesunato para constituição com 11 mL do diluente estéril fornecido. A 
solução constituída deve ser uma solução incolor.

Cada frasco de dose única do diluente estéril fornecido contém 12 mL de um diluente estéril. Cada 11 mL do diluente 
estéril usado para a constituição contém 24,1 mg de fosfato de sódio monobásico monohidratado e 443,6 mg de 
fosfato de sódio dibásico anidro em água para injeção. Hidróxido de sódio e ácido fosfórico são usados   para ajustar 
o pH para 7,9-8,1.

A especificação de pH para a solução constituída é 7,2-7,7 e a osmolalidade medida é 305-317 mOsm/kg.
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12 FARMACOLOGIA CLÍNICA 12.1 
Mecanismo de Ação
Artesunato é um medicamento antimalárico[veja Microbiologia (12.4)].

12.2 Farmacodinâmica
As relações exposição-resposta de artesunato e DHA e seu curso de tempo de respostas farmacodinâmicas são 
desconhecidos.

Eletrofisiologia Cardíaca

Na dose intravenosa aprovada de 2,4 mg/kg Artesunato para Injeção, artesunato e DHA não causam grandes aumentos 
médios (ou seja, 20 mseg) no intervalo QTc.

12.3 Farmacocinética
Após a administração de 2,4 mg/kg de Artesunato Injetável, o artesunato é rapidamente convertido em DHA pelas 
esterases sanguíneas. Os parâmetros farmacocinéticos de artesunato (AS) e DHA em pacientes com malária grave após 
administração de doses múltiplas de 2,4 mg/kg de artesunato para injeção são mostrados na Tabela 2.

Mesa 2: Resumo dos Parâmetros Farmacocinéticos Medianos (Intervalo) em Pacientes com 
Malária Grave (N=14)

Parâmetro PK COMO DHA
Cmáximo(mcg/ml) 3,3 (1,0-164) 3,1 (1,7-9,5)
AUC (mcg-h/mL) 0,7 (0,3-111,3) 3,5 (2,2-6,3)

Distribuição
Volume de Distribuição (L) 68,5 (0,2-818) 59,7 (26-117)
Ligação proteica Aproximadamente 93%

Eliminação
Meia-vida (horas) 0,3 (0,1-1,8) 1,3 (0,9-2,9)
Folga (L/h) 180 (1-652) 32,3 (16-55)

Metabolismo in vitro
Caminho principal Esterases de Sangue Glicoronidação
Metabólito DHA α-DHA-β-glicuronídeo

Excreção
Urina Desconhecido Desconhecido

PK=farmacocinética, AS=artesunato, DHA=dihidroartemisinina, Cmáximo= concentração máxima, AUC = área sob 
a curva concentração-tempo

Populações Específicas

Pediátrico:

As simulações de PK, usando uma meta-análise de base populacional publicada de DHA PK, indicam que um regime de dosagem de 
2,4 mg/kg resulta em AUC de DHA em estado de equilíbrio comparável ou maior prevista0-12em lactentes com menos de 6 meses de 
idade em relação ao observado em crianças maiores ou adultos (Figura 1). Presume-se que a diferença nas exposições previstas em 
crianças com menos de 6 meses de idade seja devido ao desenvolvimento imaturo da via de eliminação de UGT para DHA.
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Figura 1. AUC de DHA de estado estacionário previsto0-12em pacientes pediátricos de 0 a 3 anos de idade com malária 
grave após 2,4 mg/kg de artesunato para injeção

1 2 0 0 0
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4 0 0 0
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0
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Cada caixa representa o percentil 25 e 75 da medida de exposição ao DHA. A barra e a cruz dentro da caixa representam a mediana e a média respectivamente, 

os bigodes representam 1,5 vezes o intervalo interquartil. A faixa cinza representa a faixa interquartil para pacientes com peso de 20 a 25 kg (8 a 10 anos de 

idade) e adultos. A depuração foi estimada usando uma combinação de escala de peso alométrica com uma função sigmóide para levar em conta a maturação do 

órgão.

Gestantes:
Em um estudo farmacocinético publicado envolvendo 20 mulheres grávidas com malária aguda não complicada administradas 4 mg/
kg de artesunato IV, exposições sistêmicas (Cmáximoe AUC) de artesunato e DHA foram comparáveis   entre as pacientes grávidas com 
malária aguda e as pacientes saudáveis   3 meses após o parto. Portanto, nenhum ajuste de dose é necessário.

Estudos Clínicos de Interação Medicamentosos Publicados 

Nevirapina:

A coadministração de artesunato oral com nevirapina resultou na diminuição da Cmáximoe AUC de DHA em 59% e 68%, 
respectivamente. Esta redução na exposição sistêmica à farmacocinética do DHA também pode ocorrer com 
Artesunato Injetável e pode resultar na perda potencial da eficácia antimalárica.

Ritonavir:

A coadministração de artesunato oral com ritonavir resultou em uma diminuição de 27% e 38% na Cmáximoe AUC, 
respectivamente de DHA. Esta redução na exposição sistêmica à farmacocinética do DHA também pode ocorrer com 
Artesunato Injetável e pode resultar na perda potencial da eficácia antimalárica.

Outros medicamentos antimaláricos:

Não foram relatadas interações medicamentosas clinicamente significativas com a coadministração de artesunato oral com 
atovaquona/proguanil, mefloquina, amodiaquina e sulfadoxina/pirimetamina. Portanto, não são esperadas interações 
medicamentosas entre Artesunato Injetável e esses medicamentos.

Estudos in vitro:

Estudos in vitro demonstraram que artesunato e DHA não são metabolizados de forma significativa por CYP1A2, 2D6, 
2C19, 2A6, 2E1 ou 3A; portanto, não são necessários ajustes de dosagem para inibidores/indutores de
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estas enzimas quando coadministradas com Artesunato para Injeção. DHA é um substrato de UDP-UGT 1A9 ou UGT 
2B7.

Sistemas de transporte:

DHA não é um substrato ou inibidor de P-gp ou BCRP. Artesunato é um substrato de BCRP e P-gp. Artesunato é 
um inibidor fraco de OATP1B1 (IC50= 19 mcg/mL) e OAT3.

12.4 Microbiologia

Mecanismo de ação

O artesunato é rapidamente metabolizado em um metabólito ativo DHA. Artesunato e DHA, como outras artemisininas, contêm uma 
ponte endoperóxido que é ativada pelo ferro heme levando ao estresse oxidativo, inibição da síntese de proteínas e ácidos 
nucleicos, alterações ultraestruturais, bem como diminuição no crescimento e sobrevivência do parasita.

Tanto o artesunato quanto o DHA são ativos contra as diferentes formas assexuadas doPlasmodiumparasitas e parasitemia 
clara dentro de 48 a 72 horas.

Actividade antimicrobiana

Artesunato e DHA são ativos contra os parasitas assexuados do estágio sanguíneo e gametócitos dePlasmodium 
espécies, incluindo as cepas resistentes à cloroquina[ver Estudos Clínicos (14)].No entanto, artesunato e DHA não são 
ativos contra as formas hepáticas de hipnozoíto.P. vivaxeP. ovale.

Resistência

Existe um potencial para o desenvolvimento de resistência ao artesunato e ao DHA. Cepas deP. falciparumcom uma diminuição da 
sensibilidade ao artesunato podem ser selecionados in vitro ou in vivo. Alterações em algumas regiões genéticas de
P. falciparumgenes comomultirresistente 1(pfmdr1),transportador de resistência à cloroquina(pfcrt), e kelch13
(K13) foram relatados com base em testes in vitro e/ou identificação de isolados em áreas endêmicas onde a 
terapia com artemisinina foi usada.

A recrudescência ocorre em pacientes tratados com monoterapia com artesunato. A diminuição da sensibilidade ao artesunato e 
outras artemisininas, manifestando-se clinicamente como taxas mais lentas de eliminação do parasita, foi documentada em algumas 
partes do Sudeste Asiático e está associada a mutações noK13gene.

Resistência cruzada

Estudos não clínicos in vitro e em modelos animais de malária sugerem um potencial para o desenvolvimento de resistência 
cruzada com quinina, halofantrina e amodiaquina. No entanto, o significado clínico desses achados não é conhecido.

13 TOXICOLOGIA NÃO CLÍNICA

13.1 Carcinogênese, Mutagênese, Prejuízo da Fertilidade 

Carcinogênese

Não foram realizados estudos de carcinogenicidade com artesunato. 

Mutagênese

Artesunato foi negativo em um ensaio de mutação reversa bacteriana in vitro, um ensaio in vitro de aberração cromossômica de ovário 
de hamster chinês e um ensaio in vivo de micronúcleo de medula óssea de camundongo quando administrado por via oral. No 
entanto, a literatura publicada indica que artesunato induziu danos no DNA em linfócitos humanos e células hepáticas Hep2G em um 
ensaio Cometa e aumentou a formação de micronúcleos em linfócitos humanos. A literatura publicada também indica que in vivo, 
artesunato é positivo para a formação de micronúcleos, mas negativo para
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Danos ao DNA em células do sangue periférico em camundongos após administração oral. Não foram realizados estudos de 
toxicologia genética in vivo com artesunato administrado por via intravenosa.

Fertilidade

Não foram realizados estudos de fertilidade em animais com artesunato administrado por via intravenosa.

Não foram observadas alterações significativas nos órgãos reprodutivos (ou seja, lesões macroscópicas, microscópicas ou 
histológicas ou pesos dos órgãos) ou na motilidade, contagem ou morfologia do esperma em ratos e cães após 28 dias de 
doses repetidas com artesunato administrado por via intravenosa. No entanto, na literatura publicada, ratos e camundongos 
administrados por via oral ou intraperitoneal artesunato em dose única ou em doses repetidas (3 dias a 6 semanas) 
apresentaram alterações histopatológicas dos túbulos seminíferos e espermatogênese alterada (percentagem aumentada de 
espermatozóides anormais e/ou diminuição de espermatozóides motilidade e viabilidade) em doses que variam de 
aproximadamente 0,2 a 1,3 vezes a dose clínica com base em comparações de BSA. Dados os resultados conflitantes, na 
ausência de estudo(s) de fertilidade conduzidos com artesunato administrado por via intravenosa,

14 ESTUDOS CLÍNICOS

Visão geral

A eficácia do artesunato intravenoso para o tratamento da malária grave foi avaliada em um ensaio clínico randomizado 
controlado ativo na Ásia (Ensaio 1) e um ensaio clínico randomizado controlado ativo publicado de suporte na África (Ensaio 2).

Teste 1

O Ensaio 1 foi um ensaio internacional randomizado, aberto e multicêntrico realizado em Bangladesh, Índia, Indonésia e 
Mianmar. Pacientes hospitalizados com malária grave foram tratados por via intravenosa com artesunato ou quinina. 
Artesunato foi administrado a 2,4 mg/kg IV em 0, 12 e 24 horas e depois a cada 24 horas até que o paciente pudesse tolerar a 
medicação oral. A quinina foi administrada IV a 20 mg/kg por 4 horas, seguida de 10 mg/kg por 2 a 8 horas, 3 vezes ao dia até 
que a terapia oral pudesse ser iniciada.

O Ensaio 1 consistiu em 1.461 pacientes randomizados, incluindo 202 pacientes pediátricos <15 anos (14%). A idade mediana foi de 
28 anos (variação de 2-87 anos) e 74% eram do sexo masculino. A malária foi confirmada no esfregaço de sangue em 1.382 
pacientes (95%). O coma estava presente na admissão em 588 pacientes (40%) e 229 pacientes (16%) tinham parasitemia
> 10%. Dos 1.358 pacientes com dosagem de hemoglobina na admissão, 94 pacientes (7%) tinham anemia grave 
documentada (hemoglobina < 5 g/dL).

A Tabela 3 apresenta os resultados de mortalidade intra-hospitalar para o Ensaio 1. A taxa de mortalidade intra-hospitalar no grupo artesunato 
(13%) foi significativamente menor do que a taxa no grupo quinino (21%).

Tabela 3: Mortalidade intra-hospitalar em pacientes tratados para malária grave no estudo 1, todos os pacientes randomizados

Artesunato
(N=730)

Quinina
(N=731)2

Odds Ratio (IC 95%)1

Mortalidade hospitalar 96 (13%) 150 (21%) 0,59 (0,44, 0,79)
1O odds ratio e o IC de 95% (intervalo de confiança) foram calculados usando a abordagem de Cochran-Mantel-Haenszel ajustada pelo local do 
estudo.
2Um único paciente randomizado para o braço de quinino não recebeu nenhuma dose do medicamento do estudo.

Teste 2

Evidências de suporte adicionais para eficácia foram obtidas de um estudo multicêntrico internacional, randomizado, aberto e 
publicado comparando artesunato parenteral com quinina parenteral em pacientes pediátricos (< 15 anos de idade) com 
malária grave em nove países africanos (Ensaio 2). A dosagem foi semelhante ao Ensaio 1, exceto que ambos
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artesunato e quinina podem ser administrados por via intravenosa ou intramuscular (não é uma via de administração aprovada). 
Comparado ao quinino, o tratamento com artesunato mostrou uma vantagem semelhante em relação à mortalidade intra-hospitalar 
como no Ensaio 1.

16 COMO FORNECIDO/ARMAZENAGEM E MANUSEIO

16.1 Como Fornecido
Artesunato para injeção é fornecido da seguinte forma:

• 110 mg, pó cristalino fino, branco ou quase branco, estéril para constituição em frascos de vidro transparente de dose única 
selados com uma rolha de borracha (não feita com látex de borracha natural) e um selo de alumínio

• Frascos de vidro transparente de um diluente estéril para constituição são selados com uma rolha de borracha (não feita com 
látex de borracha natural) e um selo de alumínio.

Frasco de dose única de artesunato para injeção: NDC 73607-001-01

Frasco de dose única de diluente estéril para constituição: NDC 73607-001-02

Pacotes de 4 frascos totais (2 frascos de Artesunato para Injeção, 110 mg e 2 frascos de diluente estéril para Artesunato 
para Injeção): NDC 73607-001-11

Embalagens de 8 frascos totais (4 frascos de Artesunato para Injeção, 110 mg e 4 frascos de diluente estéril para Artesunato 
para Injeção): NDC 73607-001-10

16.2 Armazenamento e Manuseio
Armazene os frascos de Artesunato para Injeção e diluente estéril na caixa a 20°C a 25°C (68°F a 77°F); excursões 
permitidas de 15°C a 30°C (59°F a 86°F) [Consulte a temperatura ambiente controlada da USP]. Não congele. Evite a 
exposição ao calor. Manter protegido da luz. Não use além da data de validade.

17 INFORMAÇÕES DE ACONSELHAMENTO DO PACIENTE 

Tratamento Antimalárico Adicional

Aconselhar os pacientes sobre a necessidade de completar a terapia antimalárica oral apropriada após o tratamento com 
Artesunato injetável[veja Indicações e Uso (1)].

Aconselhar os pacientes sobre a necessidade de tomar um agente antimalárico adicional, como uma droga de 8-aminoquinolina, 
durante ou após o tratamento com Artesunato para Injeção paraP. vivax/P. ovalmalária para prevenir recaídas[veja Indicações e Uso 
(1)].

Hemólise pós-tratamento

Aconselhar os pacientes sobre a necessidade de exames de sangue regulares durante o período de 4 semanas após a conclusão do 
Artesunato para Injeção para monitorar a hemólise tardia pós-tratamento[veja Advertências e Precauções (5.1)].

Reações de hipersensibilidade e anafilaxia

Informe os pacientes que reações de hipersensibilidade, incluindo anafilaxia, ocorreram com a administração de 
Artesunato Injetável. Informar os pacientes sobre os sinais e sintomas de reações de hipersensibilidade e anafilaxia e 
instruir os pacientes a procurar atendimento médico imediato se apresentarem tais sintomas durante ou após a 
administração de Artesunato Injetável[veja Advertências e Precauções (5.2)].
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Toxicidade Embrio-Fetal em Animais

Aconselhar pacientes grávidas e pacientes que possam estar grávidas sobre a potencial toxicidade embriofetal relacionada à 
droga com base em estudos em animais e os sérios riscos para a mãe e o feto de atrasar o tratamento da malária grave. 
Instruir os pacientes a informar seu médico sobre uma gravidez conhecida ou suspeita[veja Advertências e Precauções (5.3), 
Uso em Populações Específicas (8.1)].

Avise as mulheres que são expostas ao Artesunato para Injeção durante a gravidez que existe um estudo de segurança 
na gravidez que monitora os resultados da gravidez. Incentive essas pacientes a relatar sua gravidez à Amivas LLC em 
1-855-526-4827 (1-855-5AMIVAS) ouwww.amivas.com/our-products [ver Uso em Populações Específicas (8.1)].

Fabricado para Amivas LLC 
1209 Orange St
Wilmington Delaware 19801 
EUA

20190530
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