
CEFOBID®
(cefoperazona estéril)

Para uso intravenoso ou intramuscular

Para reduzir o desenvolvimento de bactérias resistentes aos medicamentos e manter a eficácia do CEFOBID e de 
outros medicamentos antibacterianos, o CEFOBID deve ser usado apenas para tratar infecções comprovadas ou 
fortemente suspeitas de serem causadas por bactérias.

DESCRIÇÃO
CEFOBID®(cefoperazona estéril), anteriormente conhecida como cefoperazona sódica estéril, 
contém cefoperazona como cefoperazona sódica. É um fármaco antibacteriano cefalosporínico 
semissintético de amplo espectro. Quimicamente, cefoperazona sódica é sódio (6R,7R)-7-[(R)-2-(4-
etil-2,3 dioxo-1-piperazinacarboxamido)-2-(p-hidroxifenil)-acetamido-3-[[(1-metil-1)H-tetrazol-5 
il)tio]metil]-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxilato. Sua fórmula molecular é C25H26N
9NaO8S2com um peso molecular de 667,65. A fórmula estrutural é dada abaixo:
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CEFOBID (cefoperazona estéril) contém 34 mg de sódio (1,5 mEq) por grama. CEFOBID é 
um pó branco que é livremente solúvel em água. O pH de uma solução recém-
reconstituída a 25% (p/v) varia entre 4,5-6,5 e a solução varia de incolor a amarelo palha, 
dependendo da concentração.

CEFOBID (cefoperazona estéril) na forma cristalina é fornecido em frascos contendo 1 g ou 2 g de 
cefoperazona como cefoperazona sódica para administração intravenosa ou intramuscular.

FARMACOLOGIA CLÍNICA
Níveis séricos e biliares elevados de CEFOBID são alcançados após uma única dose da droga. A Tabela 
1 demonstra as concentrações séricas de CEFOBID em voluntários normais após uma única infusão 
intravenosa de taxa constante de 15 minutos de 1, 2, 3 ou 4 gramas da droga, ou uma única injeção 
intramuscular de 1 ou 2 gramas da droga.
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Tabela 1. Concentrações séricas de cefoperazona
Concentrações séricas médias (mcg/mL)

0,5 h 1 h 2 horas 4 horas

114733816
153
210

Dose/Via
1g IV
2g IV
3g IV
4g IV
1 g IM
2 g IM

0*
153
252
340
506
32**
40**

8 horas

4
8
9

19
7

12 horas

0,5
2
2
6
1
4

114
142

70
89

32
41
71325 251 161

52
69

65
93

57
97

33
58 14

* Horas pós-administração, sendo 0 o final da infusão.
* * Valores obtidos 15 minutos após a injeção.

A meia-vida sérica média de CEFOBID é de aproximadamente 2,0 horas, independente da via de 
administração.

Em um estudo farmacocinético, uma dose diária total de 16 gramas foi administrada a pacientes gravemente 
imunocomprometidos por infusão constante sem complicações. As concentrações séricas no estado estacionário 
foram de aproximadamente 150 mcg/mL nesses pacientes.

Em vitroestudos com soro humano indicam que o grau de ligação proteica reversível de 
CEFOBID varia com a concentração sérica de 93% a 25 mcg/mL de CEFOBID a 90% a 250 
mcg/mL e 82% a 500 mcg/mL.

CEFOBID atinge concentrações terapêuticas nos seguintes tecidos e fluidos corporais:

Tecido ou fluido
Líquido Ascítico
Líquido cefalorraquidiano (em pacientes com 
meninges inflamadas)
Urina
Escarro
Endométrio
Miometria
Amígdala palatina
Membrana Mucosa Sinusal
Sangue do cordão umbilical
Flúido amniótico
Pulmão

Osso

Dose
2g

50 mg/kg

Concentração
64 mcg/mL
1,8 mcg/mL a 8,0 mcg/mL

2g
3g
2g
2g
1g
1g
1g
1g
1g
2g

3.286 mcg/mL
6,0 mcg/mL
74 mcg/g
54 mcg/g
8 mcg/g
8 mcg/g
25 mcg/mL
4,8 mcg/mL
28 mcg/g
40 mcg/g

O CEFOBID é excretado principalmente na bílis. As concentrações biliares máximas são geralmente obtidas 
entre uma e três horas após a administração do medicamento e excedem as concentrações séricas 
concomitantes em até 100 vezes. As concentrações biliares relatadas de CEFOBID variam de 66 mcg/mL em 
30 minutos até 6.000 mcg/mL em 3 horas após uma injeção intravenosa em bolus de 2 gramas.

2

ID de referência: 3717725



Após uma única dose intramuscular ou intravenosa, a recuperação urinária de CEFOBID em um período de 
12 horas é em média de 20 a 30%. Nenhuma quantidade significativa de metabólitos foi encontrada na 
urina. Concentrações urinárias superiores a 2.200 mcg/mL foram obtidas após uma infusão de 15 minutos 
de uma dose de 2 g. Após uma injeção IM de 2 g, as concentrações urinárias de pico de quase 1.000 mcg/mL 
foram obtidas e os níveis terapêuticos são mantidos por 12 horas.

A administração repetida de CEFOBID em intervalos de 12 horas não resulta em acúmulo do fármaco em 
indivíduos normais. Concentrações séricas máximas, áreas sob a curva (AUCs) e meias-vidas séricas em 
pacientes com insuficiência renal grave não são significativamente diferentes daquelas em voluntários 
normais. Em pacientes com disfunção hepática, a meia-vida sérica é prolongada e a excreção urinária é 
aumentada. Em pacientes com insuficiência renal e hepática combinadas, CEFOBID pode se acumular no 
soro.

CEFOBID tem sido usado em pediatria, mas a segurança e eficácia em crianças não foram estabelecidas. A 
meia-vida de CEFOBID no soro é de 6 a 10 horas em recém-nascidos com baixo peso ao nascer.

Microbiologia

Mecanismo de ação
A cefoperazona, uma cefalosporina de terceira geração, interfere na síntese da parede celular ligando-se às 
proteínas de ligação à penicilina (PBPs), impedindo assim a reticulação do peptidoglicano nascente. A 
cefoperazona é estável às penicilinases e tem um alto grau de estabilidade a muitas beta-lactamases 
produzidas por bactérias gram-negativas.

Mecanismos de Resistência
Existem 3 mecanismos principais de resistência à cefoperazona: mutações nos PBPs alvo, que ocorrem 
principalmente em bactérias gram-positivas; produção de beta-lactamases de espectro estendido ou 
superexpressão de beta-lactamases cromossomicamente determinadas em bactérias gram-negativas; 
absorção reduzida ou efluxo ativo em certas bactérias gram-negativas.

Interações com outros antimicrobianos
Quando testadoem vitro, a cefoperazona demonstrou interações sinérgicas com 
aminoglicosídeos contra bacilos gram-negativos. O significado clínico dessesem vitro achados é 
desconhecido.

A cefoperazona demonstrou ser ativa contra os seguintes microrganismos, tantoem 
vitro e em infecções clínicas[veja INDICAÇÕES E USO].

Bactérias aeróbicas Gram-positivas:
-
-
-
-
-

Staphylococcus aureus(apenas isolados sensíveis à meticilina) 
Staphylococcus epidermidis(apenas isolados sensíveis à meticilina) 
Streptococcus agalactiae(estreptococos beta-hemolíticos do grupo B) 
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pyogenes(estreptococos beta-hemolíticos do grupo A)
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Bactérias aeróbicas Gram-negativas:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Citrobacterespécies
Enterobacterespécies
Escherichia coli
Haemophilus influenzae
Klebsiellaespécies
Morganella morganii
Neisseria gonorrhoeae
Proteus mirabilis
Proteus vulgaris
Providencia rettgeri
Providencia Stuartii
Pseudomonasespécies
Serratia marcescens

Bactérias gram-positivas anaeróbicas:
-
-

cocos Gram-positivos (incluindoPeptococoePeptoestreptococospp.) 
Clostridiumespécies (com exceção deC. difficile)

Bactérias gram-negativas anaeróbicas:
-Bacteroidesespécies

A seguirem vitrodados estão disponíveis, mas seu significado clínico é desconhecido. Além disso, pelo menos 
90% dos organismos nas seguintes bactérias exibem umaem vitroconcentração inibitória mínima (CIM) 
menor ou igual ao ponto de corte suscetível à cefoperazona de 8 mcg/mL. No entanto, a segurança e eficácia 
da cefoperazona no tratamento de infecções clínicas causadas por essas bactérias não foram estabelecidas 
em ensaios clínicos adequados e bem controlados.

Bactérias aeróbicas Gram-negativas:
-
-
-
-
-
-

Bordetella pertussis
Neisseria meningitides
Salmonelaspp.
Serratia liquefaciens
Shigellaspp.
Yersinia enterocolytica

Bactérias anaeróbicas Gram-positivas
-Eubactériaspp.

Bactérias anaeróbicas Gram negativas
-Fusobacteriumspp.
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Métodos de teste de suscetibilidade
Quando disponível, o laboratório de microbiologia clínica deve fornecer os resultados daem vitro resultados de 
testes de suscetibilidade para medicamentos antimicrobianos usados   em hospitais residentes para o médico 
como relatórios periódicos que descrevem o perfil de suscetibilidade de patógenos nosocomiais e adquiridos na 
comunidade. Esses relatórios devem ajudar o médico a selecionar um medicamento antibacteriano para 
tratamento.

Técnicas de diluição
Os métodos quantitativos são usados   para determinar as concentrações inibitórias mínimas (MICs). Esses MICs 
fornecem estimativas da suscetibilidade das bactérias aos compostos antimicrobianos. As CIMs devem ser 
determinadas usando um método de teste padronizado.1,2,3Os valores de CIM devem ser interpretados de acordo 
com os critérios fornecidos na Tabela 2.

Técnicas de difusão
Os métodos quantitativos que requerem a medição dos diâmetros das zonas também podem fornecer estimativas 
reprodutíveis da suscetibilidade das bactérias aos compostos antimicrobianos. O tamanho da zona fornece uma 
estimativa da suscetibilidade das bactérias aos compostos antimicrobianos. O tamanho da zona deve ser 
determinado usando um método de teste padronizado.3,4Este procedimento utiliza discos de papel impregnados 
com 75 mcg de cefoperazona para testar a suscetibilidade das bactérias à cefoperazona. Os critérios interpretativos 
de difusão em disco são fornecidos na Tabela 2.

Tabela 2. Critérios de Teste de Suscetibilidade para Cefoperazona

Critérios Interpretativos de Suscetibilidade

Concentrações Inibitórias Mínimas
(CIM em mcg/mL)

Patógeno

S R

Enterobacteriaceae ≤8 ≥16

Outros não
Entobacteriaceaeuma

≤8 ≥16

Bactérias anaeróbicasb ≤8 ≥16
Os critérios interpretativos de suscetibilidade são baseados em uma dose de 3 g a cada 6 horas ou 4 g a cada 8 horas em pacientes com 
função renal normal.
Susceptível à meticilinaEstafilococospp., determinada pela suscetibilidade à oxacilina, pode ser 
considerada suscetível à cefoperazona.
.umaEstes incluem bacilos gram-negativos não fastidiosos e não fermentadores de glicose, com exceção de:

Pseudomonas aeruginosa,Acinetobacterespécies,Burkholderiaespécies eStenotrophomonas maltophilia.
bMICs para bactérias anaeróbicas são determinados usando a metodologia de diluição em ágar.
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Um relatório deSuscetível(S) indica que o fármaco antimicrobiano provavelmente inibe o crescimento do 
patógeno se o fármaco antimicrobiano atingir a concentração no local da infecção. Um relatório de 
Resistência(R) indica que o fármaco antimicrobiano provavelmente não inibe o crescimento do patógeno se o 
fármaco antimicrobiano atingir as concentrações normalmente alcançáveis   no local da infecção; outra 
terapia deve ser selecionada.

Controle de qualidade

Procedimentos padronizados de teste de suscetibilidade requerem o uso de controles laboratoriais para 
monitorar e garantir a exatidão e precisão dos suprimentos e reagentes usados   no ensaio, e as técnicas dos 
indivíduos que realizam o teste.1,2,3,4O pó de cefoperazona padronizado deve fornecer a seguinte faixa de 
valores de CIM observados na Tabela 3. Para a técnica de difusão usando o disco de cefoperazona de 75 mcg, 
os critérios da Tabela 3 devem ser alcançados.

Tabela 3. Faixas de Controle de Qualidade Aceitáveis   para Cefoperazone

Inibitório Mínimo
Gamas

(CIM em mcg/mL)

Intervalos de difusão de disco

(Diâmetros de zona em mm)

Bacteroides fragilis
ATCC 25285
Bacteroides thetaiotamicron 
ATCC 29741
Eubacterium lentum
ATCC 43055

32 - 128uma - -

32 - 128uma - -

32 - 128uma - -

Escherichia coli
ATCC 25922 0,12 - 0,5 28 - 34

Pseudomonas aeruginosa
ATCC 27853 2 - 8 23 - 29

Staphylococcus aureus
ATCC 29213 1 - 4 - -

Staphylococcus aureus
ATCC 25923 - - 24 - 33

Faixas de controle de qualidade para Oxacilina vs.S. aureus
Staphylococcus aureus
ATCC 29213 0,12 - 0,5 - -

ATCC® = Coleção de Culturas do Tipo Americano.
a MICs para bactérias anaeróbicas são determinados usando a metodologia de diluição em ágar. A 
suscetibilidade dos estafilococos à cefotaxima pode ser deduzida testando apenas penicilina e cefoxitina ou 
oxacilina.
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INDICAÇÕES E USO
Para reduzir o desenvolvimento de bactérias resistentes aos medicamentos e manter a eficácia do CEFOBID e de 
outros medicamentos antibacterianos, o CEFOBID deve ser usado apenas para tratar infecções comprovadas ou 
fortemente suspeitas de serem causadas por bactérias suscetíveis. Quando as informações de cultura e 
suscetibilidade estiverem disponíveis, elas devem ser consideradas na seleção ou modificação da terapia 
antibacteriana. Na ausência de tais dados, a epidemiologia local e os padrões de suscetibilidade podem contribuir 
para a seleção empírica da terapia.

CEFOBID é indicado para o tratamento das seguintes infecções quando causadas por organismos 
sensíveis:

Infecções do Trato Respiratóriocausado porS. pneumoniae,H. influenzae,S. aureus(cepas produtoras de 
penicilinase e não penicilinase),S. pyogenes* (estreptococos beta-hemolíticos do Grupo A),P. aeruginosa,
Klebsiella pneumoniae,E. coli,Proteus mirabilis, eEnterobacterespécies.

Peritonite e outras infecções intra-abdominaiscausado porE. coli, P. aeruginosa,*e bacilos 
gram-negativos anaeróbios (incluindoBacteroides fragilis).

Septicemia bacterianacausado porS. pneumoniae,S. agalactiae,*S. aureus,Pseudomonas 
aeruginosa,*E. coli,Klebsiellaspp.,*Klebsiella pneumoniae,*Proteuespécie* (indole-positivo e 
indole-negativo),Clostridiumspp.* e cocos gram-positivos anaeróbios.*

Infecções da Pele e Estruturas da Pelecausado porS. aureus(cepas produtoras 
de penicilinase e não penicilinase),S. pyogenes,* eP. aeruginosa.

Doença inflamatória pélvica, endometrite e outras infecções do trato genital feminino
causado porN. gonorrhoeae,S. epidermidis,*S. agalactiae,E. coli,Clostridiumspp.,* Bacteroides
espécies (incluindoBacteroides fragilis) e cocos gram-positivos anaeróbios.

Cefobida®não tem atividade contraChlamydia trachomatis. Portanto, quando Cefobid é usado no 
tratamento de pacientes com doença inflamatória pélvica eC. trachomatisé um dos patógenos 
suspeitos, deve ser adicionada cobertura anti-clamídia apropriada.

Infecções do trato urináriocausado porEscherichia coliePseudomonas aeruginosa.

Infecções Enterocócicas:Embora a cefoperazona tenha se mostrado clinicamente eficaz no tratamento de 
infecções causadas por enterococos em casos deperitonite e outras infecções intra-abdominais, infecções 
da pele e estruturas da pele, doença inflamatória pélvica, endometrite e outras infecções do trato 
genital feminino e infecções do trato urinário,* a maioria dos isolados clínicos de enterococos testados não 
é suscetível à cefoperazona, mas cai na zona intermediária de suscetibilidade ou na zona intermediária e é 
moderadamente resistente à cefoperazona. No entanto,em vitrotestes de suscetibilidade podem não se 
correlacionar diretamente com na Vivoresultados. Apesar disso, a terapia com cefoperazona resultou em cura 
clínica de infecções enterocócicas, principalmente em infecções polimicrobianas. A cefoperazona deve ser 
usada em infecções enterocócicas com cuidado e em doses que atinjam níveis séricos satisfatórios de 
cefoperazona.
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* A eficácia contra este organismo neste sistema de órgãos foi estudada em menos de 10 infecções.

Terapia combinada
A sinergia entre CEFOBID e aminoglicosídeos foi demonstrada com muitos bacilos gram-negativos. No 
entanto, essa atividade aprimorada dessas combinações não é previsível. Se tal terapia for considerada,
em vitrotestes de sensibilidade devem ser realizados para determinar a atividade das drogas em 
combinação, e a função renal deve ser monitorada cuidadosamente. (Consulte as seções PRECAUÇÕES e 
DOSAGEM E ADMINISTRAÇÃO.)

CONTRA-INDICAÇÕES
CEFOBID é contraindicado em pacientes com alergia conhecida à classe das cefalosporinas de drogas 
antibacterianas.

AVISOS
Reações de hipersensibilidade
REAÇÕES DE HIPERSENSIBILIDADE (ANAFILÁTICAS) GRAVES E OCASIONALMENTE 
FATAIS FORAM RELATADAS EM PACIENTES QUE RECEBEM ANTIBACRERIAIS BETA-
LACTAM, INCLUINDO CEFOPERAZONE. ESTAS REAÇÕES SÃO MAIS ACEITAS DE 
OCORRER EM INDIVÍDUOS COM HISTÓRICO DE REAÇÕES DE HIPERSENSIBILIDADE 
A MÚLTIPLOS ALÉRGICOS. ANTES DE INSTITUIR A TERAPIA COM CEFOBID, DEVE-SE 
FAZER UMA INFORMAÇÃO CUIDADOSA PARA DETERMINAR SE O PACIENTE TEVE 
REAÇÕES ANTERIORES DE HIPERSENSIBILIDADE A CEFALOSPORINAS, PENICILINAS, 
CARBAPENEMOS OU OUTRAS DROGAS. ESTE PRODUTO DEVE SER DADO COM 
CAUTELA A PACIENTES ALÉRGICOS A BETA-LACTAM. SE OCORRER UMA REAÇÃO 
ALÉRGICA, A CEFOPERAZONA DEVE SER INTERROMPIDA E INSTITUÍDA TERAPIA 
APROPRIADA.

Clostridium difficile- Diarreia Associada
Clostridium difficilediarréia associada (CDAD) foi relatada com o uso de quase todos os agentes 
antibacterianos, incluindo CEFOBID, e pode variar em gravidade de diarréia leve a colite fatal. O 
tratamento com agentes antibacterianos altera a flora normal do cólon, levando ao crescimento 
excessivo deC. difficile.

C. difficileproduz toxinas A e B que contribuem para o desenvolvimento de CDAD. Cepas produtoras de 
hipertoxinaC. difficilecausar aumento da morbidade e mortalidade, pois essas infecções podem ser refratárias 
à terapia antibacteriana e podem exigir colectomia. CDAD deve ser considerado em todos os pacientes que 
apresentam diarreia após o uso de drogas antibacterianas. É necessário um histórico médico cuidadoso, pois 
foi relatado que CDAD ocorre mais de dois meses após a administração de agentes antibacterianos.

Se houver suspeita ou confirmação de CDAD, uso contínuo de drogas antibacterianas não direcionadas contraC. 
difficilepode precisar ser descontinuado. Gerenciamento adequado de fluidos e eletrólitos, suplementação de 
proteínas, tratamento antibacteriano deC. difficile, e a avaliação cirúrgica deve ser instituída conforme 
indicação clínica.
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Hemorragia
Casos graves de hemorragia, incluindo fatalidades, foram relatados com cefoperazona. Monitorar 
sinais de sangramento, trombocitopenia e coagulopatia. Descontinuar CEFOBID se houver 
sangramento persistente e não forem identificadas explicações alternativas.

PRECAUÇÕES
Em geral
A prescrição de CEFOBID na ausência de uma infecção bacteriana comprovada ou fortemente suspeita é 
improvável de trazer benefícios ao paciente e aumenta o risco de desenvolvimento de bactérias resistentes aos 
medicamentos.

Embora tenham sido observadas elevações transitórias do BUN e da creatinina sérica, o CEFOBID 
isolado não parece causar nefrotoxicidade significativa. No entanto, a administração concomitante de 
aminoglicosídeos e outras cefalosporinas causou nefrotoxicidade.

O CEFOBID é amplamente excretado na bile. A meia-vida sérica de CEFOBID é aumentada de 2 a 4 vezes em 
pacientes com doença hepática e/ou obstrução biliar. Em geral, a dosagem diária total acima de 4 g não deve ser 
necessária nesses pacientes. Se forem utilizadas dosagens mais elevadas, as concentrações séricas devem ser 
monitorizadas.

Como a excreção renal não é a principal via de eliminação de CEFOBID (ver FARMACOLOGIA CLÍNICA), os 
pacientes com insuficiência renal não necessitam de ajuste de dose quando as doses usuais são 
administradas. Quando altas doses de CEFOBID são usadas, as concentrações do fármaco no soro devem 
ser monitoradas periodicamente. Se houver evidência de acúmulo, a dosagem deve ser diminuída de 
acordo.

A meia-vida de CEFOBID é ligeiramente reduzida durante a hemodiálise. Assim, a dosagem deve ser 
programada para seguir um período de diálise. Em pacientes com disfunção hepática e doença renal 
significativa, a dosagem de CEFOBID não deve exceder 1-2 g por dia sem monitoramento cuidadoso das 
concentrações séricas.

Tal como acontece com outros medicamentos antibacterianos, a deficiência de vitamina K ocorreu raramente em 
pacientes tratados com CEFOBID. O mecanismo provavelmente está relacionado à supressão da flora intestinal que 
normalmente sintetiza essa vitamina. Aqueles em risco incluem pacientes com estado nutricional ruim, estados de 
má absorção (por exemplo, fibrose cística), alcoolismo e pacientes em regimes prolongados de hiperalimentação 
(administrados por via intravenosa ou por sonda nasogástrica). Hipoprotrombinemia com ou sem sangramento foi 
relatada. O tempo de protrombina deve ser monitorado nesses pacientes e vitamina K exógena administrada 
conforme indicado.

Uma reação do tipo dissulfiram caracterizada por rubor, sudorese, dor de cabeça e taquicardia foi 
relatada quando álcool (cerveja, vinho) foi ingerido dentro de 72 horas após a administração de 
CEFOBID. Os pacientes devem ser alertados sobre a ingestão de bebidas alcoólicas após a administração 
de CEFOBID.
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O uso prolongado de CEFOBID pode resultar no crescimento excessivo de organismos não suscetíveis. A 
observação cuidadosa do paciente é essencial. Se ocorrer superinfecção durante a terapia, medidas apropriadas 
devem ser tomadas.

CEFOBID deve ser prescrito com cautela em indivíduos com histórico de doença gastrointestinal, 
particularmente colite.

Informações para Pacientes
Os pacientes devem ser informados de que os medicamentos antibacterianos, incluindo CEFOBID, devem ser usados   
apenas para tratar infecções bacterianas. Eles não tratam infecções virais (por exemplo, o resfriado comum). Quando 
o CEFOBID é prescrito para tratar uma infecção bacteriana, os pacientes devem ser informados de que, embora seja 
comum sentir-se melhor no início do tratamento, a medicação deve ser tomada exatamente como indicado. Pular 
doses ou não completar o curso completo da terapia pode (1) diminuir a eficácia do tratamento imediato e (2) 
aumentar a probabilidade de que as bactérias desenvolvam resistência e não sejam tratadas com CEFOBID ou outros 
medicamentos antibacterianos no futuro.

A diarreia é um problema comum causado por medicamentos antibacterianos que geralmente termina quando o 
medicamento é descontinuado. Às vezes, após o início do tratamento com medicamentos antibacterianos, os pacientes 
podem desenvolver fezes aquosas e sanguinolentas (com ou sem cólicas estomacais e febre), mesmo dois ou mais meses 
após a última dose do medicamento antibacteriano. Se isso ocorrer, os pacientes devem entrar em contato com seu médico 
o mais rápido possível.

Interações Medicamentos/Testes Laboratoriais

Uma reação falso-positiva para glicose na urina pode ocorrer com a solução de Benedict ou 
Fehling.

Carcinogênese, Mutagênese, Prejuízo da Fertilidade
Estudos de longa duração em animais não foram realizados para avaliar o potencial carcinogênico. A duração 
máxima dos estudos de toxicidade animal do CEFOBID é de seis meses. Em nenhum dosna Vivoou em vitroestudos 
de toxicologia genética mostraram que o CEFOBID demonstrou qualquer potencial mutagénico quer ao nível 
cromossómico quer ao nível subcromossómico. CEFOBID não produziu comprometimento da fertilidade e não teve 
efeitos no desempenho reprodutivo geral ou no desenvolvimento fetal quando administrado por via subcutânea 
em doses diárias de até 500 a 1000 mg/kg antes e durante o acasalamento, e em ratas grávidas durante a 
gestação. Essas doses são 10 a 20 vezes a dose clínica única usual estimada. CEFOBID teve efeitos adversos nos 
testículos de ratos pré-púberes em todas as doses testadas. A administração subcutânea de 1000 mg/kg por dia 
(aproximadamente 16 vezes a dose média em humanos adultos) resultou em redução do peso testicular, 
interrupção da espermatogênese, redução da população de células germinativas e vacuolização do citoplasma das 
células de Sertoli. A gravidade das lesões foi dependente da dose na faixa de 100 a 1000 mg/kg por dia; a dose 
baixa causou uma pequena diminuição nos espermatócitos. Este efeito não foi observado em ratos adultos. 
Histologicamente, as lesões eram reversíveis em todos, exceto nos níveis de dosagem mais altos. No entanto, esses 
estudos não avaliaram o desenvolvimento subsequente da função reprodutiva nos ratos. A relação desses achados 
com humanos é desconhecida.
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Uso na gravidez
Gravidez Categoria B:Estudos de reprodução foram realizados em camundongos, ratos e macacos com doses de 
até 10 vezes a dose humana e não revelaram evidências de diminuição da fertilidade ou danos ao feto devido ao 
CEFOBID. No entanto, não existem estudos adequados e bem controlados em mulheres grávidas. Como os estudos 
de reprodução em animais nem sempre são preditivos da resposta humana, este medicamento deve ser usado 
durante a gravidez somente se for claramente necessário.

Uso em mães que amamentam
Apenas baixas concentrações de CEFOBID são excretadas no leite humano. Embora o CEFOBID passe mal 
para o leite materno de mães que amamentam, deve-se ter cautela quando o CEFOBID é administrado a 
mulheres que amamentam.

Uso Pediátrico
A segurança e eficácia em crianças não foram estabelecidas. Para informações sobre alterações 
testiculares em ratos pré-púberes (verCarcinogênese, Mutagênese, Prejuízo da Fertilidade).

Uso Geriátrico
Estudos clínicos de CEFOBID®(cefoperazona sódica estéril) não incluiu 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
Experiência de Ensaios Clínicos

Em estudos clínicos, os seguintes efeitos adversos foram observados e considerados relacionados à 
terapia com CEFOBID ou de etiologia incerta:

Hipersensibilidade:Tal como acontece com todas as cefalosporinas, foi relatada hipersensibilidade manifestada por 
reações cutâneas (1 paciente em 45), febre medicamentosa (1 em 260) ou uma alteração no teste de Coombs (1 em 60). 
Essas reações são mais prováveis   de ocorrer em pacientes com histórico de alergias, particularmente à penicilina.

Hematologia:Tal como acontece com outros medicamentos antibacterianos beta-lactâmicos, pode ocorrer 
neutropenia reversível com administração prolongada. Foram notificadas ligeiras diminuições na contagem de 
neutrófilos (1 doente em 50). Foram relatadas hemoglobinas diminuídas (1 em 20) ou hematócritos (1 em 20), o que 
é consistente com a literatura publicada sobre outras cefalosporinas. A eosinofilia transitória ocorreu em 1 paciente 
em cada 10.
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Hepático:Dos 1.285 pacientes tratados com cefoperazona em ensaios clínicos, um paciente com histórico de doença 
hepática desenvolveu enzimas da função hepática significativamente elevadas durante a terapia com CEFOBID. Sinais 
e sintomas clínicos de hepatite inespecífica acompanharam esses aumentos. Após a interrupção da terapia com 
CEFOBID, as enzimas do paciente retornaram aos níveis pré-tratamento e a sintomatologia foi resolvida. Tal como 
acontece com outros medicamentos antibacterianos que atingem níveis elevados de bile, foram observadas 
elevações transitórias leves das enzimas da função hepática em 5 a 10% dos pacientes que receberam terapia com 
CEFOBID. A relevância desses achados, que não foram acompanhados por sinais ou sintomas evidentes de disfunção 
hepática, não foi estabelecida.

Gastrointestinal:Diarréia ou fezes moles foram relatadas em 1 em 30 pacientes. A maioria dessas 
experiências foi leve ou moderada em gravidade e autolimitada por natureza. Em todos os casos, esses 
sintomas responderam à terapia sintomática ou cessaram quando a terapia com cefoperazona foi 
interrompida. Náuseas e vômitos foram relatados raramente.

Os sintomas de colite pseudomembranosa podem aparecer durante ou por várias semanas após a terapia 
antibacteriana (ver ADVERTÊNCIAS).

Testes de função renal:Foram observadas elevações transitórias do BUN (1 em 16) e da creatinina 
sérica (1 em 48).

Reações locais:CEFOBID é bem tolerado após administração intramuscular. Ocasionalmente, pode ocorrer 
dor transitória (1 em 140) após a administração por esta via. Quando o CEFOBID é administrado por perfusão 
intravenosa, alguns doentes podem desenvolver flebite (1 em 120) no local da perfusão.

Experiência pós-marketing

As seguintes reações adversas foram identificadas durante o uso pós-aprovação de CEFOBID. Como essas 
reações são relatadas voluntariamente por uma população de tamanho incerto, nem sempre é possível 
estimar com segurança sua frequência ou estabelecer uma relação causal com a exposição ao 
medicamento.

Distúrbios do Sangue e do Sistema Linfático: Trombocitopenia, hipoprotrombinemia (ver 
PRECAUÇÕES)

Distúrbios do sistema imunológico: reações anafiláticas, incluindo choque e casos fatais (ver 
ADVERTÊNCIAS)

Distúrbios hepatobiliares: icterícia, disfunção hepática

Distúrbios da pele e do tecido subcutâneo: necrólise epidérmica tóxica, síndrome de Stevens 
Johnson, prurido

Distúrbios vasculares: Hemorragia (ver ADVERTÊNCIAS)
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DOSAGEM E ADMINISTRAÇÃO
A dose diária usual para adultos de CEFOBID (cefoperazona estéril) é de 2 a 4 gramas por dia 
administrada em doses igualmente divididas a cada 12 horas.

Em infecções graves ou infecções causadas por organismos menos sensíveis, a dose diária total e/ou a 
frequência podem ser aumentadas. Os pacientes foram tratados com sucesso com uma dose diária total de 6 
a 12 gramas dividida em 2, 3 ou 4 administrações variando de 1,5 a 4 gramas por dose.

Ao tratar infecções causadas porStreptococcus pyogenes, a terapia deve ser continuada por pelo 
menos 10 dias.

SeC. trachomatisé um patógeno suspeito, deve-se acrescentar uma cobertura anti-chlamydia 
adequada, pois a cefoperazona não tem atividade contra esse organismo.

As soluções de CEFOBID e aminoglicosídeo não devem ser misturadas diretamente, pois há 
incompatibilidade física entre eles. Se a terapia combinada com CEFOBID e um aminoglicosídeo for 
contemplada (ver INDICAÇÕES), isso pode ser realizado por infusão intravenosa intermitente sequencial, 
desde que seja usado um tubo intravenoso secundário separado e que o tubo intravenoso primário seja 
adequadamente irrigado com um diluente aprovado entre as doses. Sugere-se também que o CEFOBID 
seja administrado antes do aminoglicosídeo.Em vitro recomenda-se o teste da eficácia da(s) 
combinação(ões) de medicamentos.

RECONSTITUIÇÃO
As seguintes soluções podem ser utilizadas para a reconstituição inicial de CEFOBID 
(cefoperazona estéril).

Tabela 1. Soluções para Reconstituição Inicial
Injeção de Dextrose a 5% (USP)
Injeção de Dextrose a 5% e Cloreto de Sódio a 0,9% (USP) 
Injeção de Dextrose a 5% e Cloreto de Sódio a 0,2% (USP) 
Injeção de Dextrose a 10% (USP)
Água bacteriostática para injeção [álcool benzílico ou 
parabenos] (USP)*†

Injeção de Cloreto de Sódio a 0,9% (USP) 
Normosol® M e Injeção de Dextrose a 5% 
Normosol® R
Água estéril para injeção*

* Não deve ser usado como veículo para infusão intravenosa.
† As preparações contendo álcool benzílico não devem ser usadas em recém-nascidos.

Procedimentos Gerais de Reconstituição
CEFOBID (cefoperazona estéril) para uso intravenoso ou intramuscular pode ser inicialmente reconstituído com 
qualquer solução compatível mencionada acima na Tabela 1. As soluções devem ser deixadas em repouso após a 
reconstituição para permitir que qualquer espuma se dissipe para permitir inspeção visual para solubilização 
completa. Pode ser necessária agitação vigorosa e prolongada para solubilizar o CEFOBID em concentrações mais 
elevadas (acima de 333 mg de cefoperazona/mL). A solubilidade máxima
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de CEFOBID (cefoperazona estéril) é de aproximadamente 475 mg de cefoperazona/mL de diluente 
compatível.

Preparação para uso intravenoso
Em geral:Concentrações de CEFOBID (cefoperazona estéril) entre 2 mg/mL e 50 
mg/mL são recomendadas para administração intravenosa.

Preparação de Frascos:Os frascos de CEFOBID (cefoperazona estéril) podem ser inicialmente reconstituídos 
com um mínimo de 2,8 mL por grama de cefoperazona de qualquer solução de reconstituição compatível 
apropriada para administração intravenosa listada acima na Tabela 1. Para facilitar a reconstituição, use 5 mL 
de solução compatível por grama de CEFOBID é recomendado. A quantidade total da solução resultante deve 
então ser retirada para posterior diluição e administração usando qualquer um dos seguintes veículos para 
infusão intravenosa:

Tabela 2. Veículos para Infusão Intravenosa
Injeção de Dextrose a 5% (USP)
Injeção de Ringer com 5% de Dextrose e Lactato
Injeção de Dextrose a 5% e Cloreto de Sódio a 0,9% (USP) 
Injeção de Dextrose a 5% e Cloreto de Sódio a 0,2% (USP) 
Injeção de Dextrose a 10% (USP)

Injeção de Ringer Lactato (USP) Injeção de 
Cloreto de Sódio a 0,9% (USP) Normosol®
Injeção de M e 5% de Dextrose Normosol®
R

A solução intravenosa resultante deve ser administrada de uma das seguintes maneiras:

Infusão intermitente:As soluções de CEFOBID devem ser administradas durante um período de 15 a 30 
minutos.

Infusão Contínua:O CEFOBID pode ser usado para infusão contínua após diluição até uma 
concentração final entre 2 e 25 mg de cefoperazona por mL.

Preparação para injeção intramuscular
Qualquer solução adequada listada acima pode ser usada para preparar CEFOBID (cefoperazona estéril) para injeção 
intramuscular. Quando concentrações de 250 mg/mL ou mais devem ser administradas, uma solução de lidocaína 
deve ser usada. Essas soluções devem ser preparadas usando uma combinação de água estéril para injeção e 
injeção de cloridrato de lidocaína a 2% (USP) que se aproxima de uma solução de cloridrato de lidocaína a 0,5%. Um 
processo de diluição em duas etapas é recomendado: Primeiro, adicione a quantidade necessária de água estéril 
para injeção e agite até que o pó de CEFOBID esteja completamente dissolvido. Em segundo lugar, adicione a 
quantidade necessária de lidocaína a 2% e misture.

Final
Cefoperazona
Concentração

333 mg/mL
250 mg/ml

Passo 1
Volume de estéril

Água
2,0 ml
2,8ml

Passo 2
Volume de 2%

Lidocaína
0,6ml
1,0 ml

Extraível
Volume*†

3ml
4ml

frasco de 1 g
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frasco de 2 g 333 mg/mL
250 mg/ml

3,8ml
5,4ml

1,2 ml
1,8ml

6ml
8ml

Quando um diluente que não seja lidocaína HCl Injection (USP) é usado, reconstituir da seguinte forma:

Cefoperazona
Concentração

Volume de
Diluente a ser

Adicionado

2,6 ml
3,8ml
5,0 ml
7,2ml

Extraível
Volume*

frasco de 1 g 333 mg/mL
250 mg/ml
333 mg/mL
250 mg/ml

3ml
4ml
6ml
8ml

frasco de 2 g

* Há excesso suficiente presente para permitir a retirada do volume indicado. † A concentração final 
de lidocaína será aproximada àquela obtida se uma dose de lidocaína a 0,5%

A solução de cloridrato é usada como diluente.

ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE
CEFOBID (cefoperazona estéril) deve ser armazenado em temperatura igual ou inferior a 25-C (77-F) e protegido da 
luz antes da reconstituição. Após a reconstituição, a proteção contra a luz não é necessária.

Os seguintes diluentes parenterais e concentrações aproximadas de CEFOBID fornecem soluções estáveis   
nas seguintes condições para os períodos de tempo indicados. (Após os períodos de tempo indicados, as 
porções não utilizadas das soluções devem ser descartadas.)

Temperatura ambiente (15-–25-C/59-–77-F)

Aproximado
Concentrações24 horas

Água bacteriostática para injeção [álcool benzílico ou parabenos] (USP) 
Injeção de Dextrose a 5% e Ringer Lactato………………………………… Injeção de 
Dextrose a 5% e Cloreto de Sódio a 0,9% (USP)………………….

Injeção de Dextrose a 5% e Cloreto de Sódio a 0,2% (USP)…………………. Injeção de 
Dextrose a 10% (USP)………………………………………………….. Injeção de Ringer com 
Lactato (USP)………………………………………… ……………….. Injeção de Cloridrato de 
Lidocaína a 0,5% (USP)………………………………………. Injeção de cloreto de sódio a 
0,9% (USP)………………………………………
Normosol®Injeção de M e Dextrose a 5%…………………………………….. Normosol®
R………………………………………………………………………….. Água estéril para 
injeção…………………………………………… …………………………

300 mg/ml
2 mg a 50 mg/mL 2 
mg a 50 mg/mL 2 
mg a 50 mg/mL 2 
mg a 50 mg/mL 2 
mg a 50 mg/mL

2 mg/ml
300 mg/ml

2 mg a 300 mg/mL
2 mg a 50 mg/mL 
2 mg a 50 mg/mL

300 mg/ml

As soluções reconstituídas de CEFOBID podem ser armazenadas em seringas de vidro ou plástico, ou em recipientes de 
solução parenteral de vidro ou plástico flexível.
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Temperatura da geladeira (2-–8-C/36-–46-F)
Aproximado

Concentrações5 dias
Água bacteriostática para injeção [álcool benzílico ou parabenos] (USP) 
Injeção de Dextrose a 5% e Cloreto de Sódio a 0,9% (USP)………………….

Injeção de Dextrose a 5% e Cloreto de Sódio a 0,2% (USP)…………………. Injeção de 
Ringer Lactato (USP)………………………………………………………….. Injeção de Cloridrato 
de Lidocaína a 0,5% (USP)……………………………… ………. Injeção de cloreto de sódio a 
0,9% (USP)………………………………………
Normosol®Injeção de M e Dextrose a 5%…………………………………….. Normosol®
R………………………………………………………………………….. Água estéril para 
injeção…………………………………………… …………………………

300 mg/ml
2 mg a 50 mg/mL 
2 mg a 50 mg/mL 
2 mg a 50 mg/mL

2 mg/ml
300 mg/ml

2 mg a 300 mg/mL
2 mg a 50 mg/mL 
2 mg a 50 mg/mL

300 mg/ml

As soluções reconstituídas de CEFOBID podem ser armazenadas em seringas de vidro ou plástico, ou em recipientes de 
solução parenteral de vidro ou plástico flexível.

Temperatura do congelador (–20- a –10-C/–4- a 14-F)

Aproximado
Concentrações3 semanas

Injeção de Dextrose a 5% (USP)……………………………………………………………… Injeção 
de Dextrose a 5% e Cloreto de Sódio a 0,9% (USP)………………… ………….. Injeção 
de Dextrose a 5% e Cloreto de Sódio a 0,2% (USP)……………………………..

50 mg/ml
2 mg/ml
2 mg/ml

5 semanas
Injeção de cloreto de sódio a 0,9% (USP)…………………………………………………… Água 
estéril para injeção…………………………………………………… …………………

300 mg/ml
300 mg/ml

As soluções reconstituídas de CEFOBID podem ser armazenadas em seringas de plástico ou em recipientes de solução parenteral de 

plástico flexível.

As amostras congeladas devem ser descongeladas à temperatura ambiente antes de serem utilizadas. Após o descongelamento, as porções não 

utilizadas devem ser descartadas. Não recongele.

COMO FORNECIDO
CEFOBID®(cefoperazona estéril) está disponível em frascos contendo cefoperazona sódica 
equivalente a 1 g de cefoperazona - 10 (NDC 0049-1201-83) e 2 g de cefoperazona - 10 (NDC 
0049-1202-83) para administração intramuscular e intravenosa.

CEFOBID®(cefoperazona estéril) está disponível em 10 g (NDC 0049-1219-28) Pharmacy Bulk 
Package para administração intravenosa.
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