
SEÇÃO DE DESCRIÇÃO
A seromicina (Cycloserine Capsules, USP), 3-isoxazolidinona, 4-amino –, (R)– é um antibiótico de amplo 
espectro que é produzido por uma cepa de Streptomyces orchidaceus e também foi sintetizado. A cicloserina é 
um pó branco a esbranquiçado, solúvel em água e estável em solução alcalina. É rapidamente destruído em 
pH neutro ou ácido.

A cicloserina tem um pH entre 5,5 e 6,5 em uma solução contendo 100 mg/mL. O peso molecular da 
cicloserina é 102,09, e tem uma fórmula empírica de C3H6N2O2.

SEÇÃO DE INGREDIENTES INATIVOS
Cada cápsula contém cicloserina, 250 mg (2,45 mmol); D e C Amarelo No. 10, FD e C Azul No. 1, FD e C 
Vermelho No. 3, FD e C Amarelo No. 6, gelatina, óxido de ferro, talco, dióxido de titânio e outros 
ingredientes inativos.

SEÇÃO DE FARMACOLOGIA CLÍNICA
Após administração oral, a cicloserina é prontamente absorvida pelo trato gastrointestinal, com picos 
sanguíneos ocorrendo em 4 a 8 horas. Níveis sanguíneos de 25 a 30 μg/mL geralmente podem ser mantidos com 
a dosagem usual de 250 mg duas vezes ao dia, embora a relação dos níveis plasmáticos com a dosagem nem 
sempre seja consistente. As concentrações no líquido cefalorraquidiano, líquido pleural, sangue fetal e leite 
materno aproximam-se das encontradas no soro. Quantidades detectáveis   são encontradas no líquido ascítico, 
bile, escarro, líquido amniótico e tecidos pulmonares e linfáticos. Aproximadamente 65 por cento de uma dose 
única de cicloserina pode ser recuperada na urina dentro de 72 horas após a administração oral. Os 35% 
restantes são aparentemente metabolizados em substâncias desconhecidas. A taxa máxima de excreção ocorre 
2 a 6 horas após a administração,

SEÇÃO DE MICROBIOLOGIA
A cicloserina inibe a síntese da parede celular em cepas suscetíveis de bactérias gram-positivas e gram-
negativas e em Mycobacterium tuberculosis.

Testes de suscetibilidade

O pó padrão de laboratório clínico de cicloserina está disponível para métodos diretos e indiretos1 de 
determinação da suscetibilidade de cepas de micobactérias. As CIMs de cicloserina para cepas suscetíveis são 
25 μg/mL ou menos.

SEÇÃO DE INDICAÇÕES E USO
A seromicina é indicada no tratamento da tuberculose pulmonar e extrapulmonar ativa (incluindo doença 
renal) quando os organismos causadores são suscetíveis a esta droga e quando o tratamento com o
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medicamentos primários (estreptomicina, isoniazida, rifampicina e etambutol) se mostraram inadequados. Como todos os 
medicamentos antituberculose, a seromicina deve ser administrada em conjunto com outros quimioterápicos eficazes e 
não como o único agente terapêutico.

A seromicina pode ser eficaz no tratamento de infecções agudas do trato urinário causadas por cepas suscetíveis 
de bactérias gram-positivas e gram-negativas, especialmenteEnterobacterspp. eEscherichia coli. Geralmente não 
é mais e geralmente é menos eficaz do que outros agentes antimicrobianos no tratamento de infecções do trato 
urinário causadas por bactérias que não sejam micobactérias. O uso de seromicina nessas infecções deve ser 
considerado apenas quando a terapia mais convencional falhou e quando o organismo demonstrou ser 
suscetível à droga.

SEÇÃO DE CONTRA-INDICAÇÕES
A administração é contra-indicada em pacientes com qualquer um dos seguintes:

Hipersensibilidade à cicloserina 

Epilepsia

Depressão, ansiedade grave ou psicose 

Insuficiência renal grave

Uso concomitante excessivo de álcool

SEÇÃO DE AVISOS
A administração de seromicina deve ser descontinuada ou a dosagem reduzida se o paciente desenvolver 
dermatite alérgica ou sintomas de toxicidade do SNC, como convulsões, psicose, sonolência, depressão, 
confusão, hiperreflexia, cefaleia, tremor, vertigem, paresia ou disartria.

A toxicidade da seromicina está intimamente relacionada com níveis sanguíneos excessivos (acima de 30 μg/mL), conforme 
determinado por dosagem elevada ou depuração renal inadequada. A proporção da dose tóxica para a dose efetiva na 
tuberculose é pequena.

O risco de convulsões é aumentado em alcoólatras crônicos.

Os pacientes devem ser monitorados por estudos hematológicos, de excreção renal, de nível sanguíneo e de função hepática.

SEÇÃO DE PRECAUÇÕES
Antes de iniciar o tratamento com Seromicina, devem ser feitas culturas e deve ser estabelecida a 
suscetibilidade do organismo ao fármaco. Nas infecções tuberculosas, a suscetibilidade do organismo aos 
demais agentes antituberculose do esquema também deve ser demonstrada.

Drogas anticonvulsivantes ou sedativos podem ser eficazes no controle dos sintomas de toxicidade do SNC, como 
convulsões, ansiedade e tremor. Pacientes recebendo mais de 500 mg de seromicina diariamente devem ser 
observados de perto quanto a esses sintomas. O valor da piridoxina na prevenção da toxicidade do SNC pela 
seromicina não foi comprovado.

A administração de seromicina e outros medicamentos antituberculose tem sido associada em alguns casos com 
vitamina B12e/ou deficiência de ácido fólico, anemia megaloblástica e anemia sideroblástica. Se houver evidência 
de anemia durante o tratamento, devem ser instituídos estudos e terapia apropriados.

SEÇÃO DE TESTES DE LABORATÓRIO

Os níveis sanguíneos devem ser determinados pelo menos semanalmente para pacientes com função renal reduzida, 
para indivíduos que recebem uma dose diária superior a 500 mg e para aqueles que apresentam sinais e sintomas 
sugestivos de toxicidade. A dosagem deve ser ajustada para manter o nível sanguíneo abaixo de 30 μg/mL.



SEÇÃO DE INTERAÇÕES DE DROGAS

Foi relatado que a administração concomitante de etionamida potencializa os efeitos colaterais neurotóxicos.

Álcool e seromicina são incompatíveis, especialmente durante um regime que exige grandes doses deste último. 
O álcool aumenta a possibilidade e o risco de episódios epilépticos.

A administração concomitante de isoniazida pode resultar em aumento da incidência de efeitos no SNC, como 
tontura ou sonolência. Ajustes de dose podem ser necessários e os pacientes devem ser monitorados de perto 
quanto a sinais de toxicidade no SNC.

Carcinogênese, Mutagenicidade e Prejuízo da Fertilidade

Não foram realizados estudos para determinar o potencial de carcinogenicidade. O teste de Ames e o teste de reparo de DNA não 
programado foram negativos. Um estudo em 2 gerações de ratos não mostrou comprometimento da fertilidade em relação aos 
controles para o primeiro acasalamento, mas fertilidade um pouco menor no segundo acasalamento.

SEÇÃO DE GRAVIDEZ
Gravidez Categoria C

Um estudo em 2 gerações de ratos que receberam doses de até 100 mg/kg/dia não demonstrou efeito teratogênico na 
prole. Não se sabe se a cicloserina pode causar dano fetal quando administrada a uma mulher grávida ou pode afetar a 
capacidade de reprodução. A seromicina deve ser administrada a uma mulher grávida apenas se for claramente necessária.

SEÇÃO DE MÃES DE ENFERMAGEM

Devido ao potencial de reações adversas graves em lactentes de Seromycin, deve-se decidir entre 
descontinuar a amamentação ou descontinuar o medicamento, levando em consideração a importância 
do medicamento para a mãe.

SEÇÃO DE USO PEDIÁTRICO

A segurança e eficácia em pacientes pediátricos não foram estabelecidas.

SEÇÃO DE REAÇÕES ADVERSAS
A maioria das reações adversas que ocorrem durante a terapia com Seromicina envolve o sistema nervoso ou são 
manifestações de hipersensibilidade ao medicamento. Os seguintes efeitos colaterais foram observados em pacientes 
recebendo Seromicina:

Sintomas do sistema nervoso(que parecem 
estar relacionados a dosagens mais altas do 
medicamento, ou seja, mais de 500 mg por dia)

Convulsões
Sonolência e sonolência Dor 
de cabeça
Tremor
Disartria
Vertigem



Confusão e desorientação com perda de 
memória
Psicoses, possivelmente com 
tendências suicidas
Mudanças de personagem

Hiperirritabilidade
Agressão
Paresia
Hiperreflexia
Parestesia
Convulsões clônicas maiores e menores 
(localizadas)

Coma
Cardiovascular

Foi relatado o desenvolvimento súbito de 
insuficiência cardíaca congestiva em pacientes 
recebendo 1 a 1,5 g de seromicina diariamente

Alergia(aparentemente não relacionado à 
dosagem)

Erupção cutânea

Diversos
Transaminase sérica elevada, especialmente em 
pacientes com doença hepática preexistente

SEÇÃO DE SOBREDOSAGEM

A toxicidade aguda da cicloserina pode ocorrer se mais de 1 g for ingerido por um adulto. A toxicidade crônica da 
cicloserina está relacionada à dose e pode ocorrer se mais de 500 mg forem administrados diariamente. Pacientes com 
insuficiência renal acumulam cicloserina e podem desenvolver toxicidade se o regime de dosagem não for modificado. 
Pacientes com insuficiência renal grave não devem receber o medicamento. O sistema nervoso central é o sistema 
orgânico mais comum envolvido com toxicidade. Os efeitos tóxicos podem incluir dor de cabeça, vertigem, confusão, 
sonolência, hiperirritabilidade, parestesias, disartria e psicose. Após grandes ingestões, frequentemente ocorrem 
paresia, convulsões e coma. O álcool etílico pode aumentar o risco de convulsões em pacientes recebendo cicloserina.

A dose letal mediana oral em camundongos é de 5.290 mg/kg. 

Tratamento

Para obter informações atualizadas sobre o tratamento de overdose, um bom recurso é o seu Centro Regional de Controle de 
Intoxicações certificado. Os números de telefone dos centros de controle de envenenamento certificados estão listados no 
Physicians' Desk Reference (PDR). Ao controlar a superdosagem, considere a possibilidade de overdoses múltiplas de 
medicamentos, interação entre medicamentos e cinética incomum de medicamentos em seu paciente.

Superdosagens de cicloserina foram relatadas raramente. O seguinte é fornecido para servir de 
guia caso ocorra uma sobredosagem.

Proteja as vias aéreas do paciente e apoie a ventilação e a perfusão. Monitorar 
meticulosamente e manter, dentro de limites aceitáveis, os sinais vitais do paciente, gases 
sanguíneos, eletrólitos séricos, etc. ; considerar carvão em vez ou em adição ao 
esvaziamento gástrico. Doses repetidas de carvão ao longo do tempo podem acelerar a 
eliminação de alguns medicamentos que foram absorvidos. Proteja as vias aéreas do 
paciente ao empregar o esvaziamento gástrico ou carvão.
Em adultos, muitos dos efeitos neurotóxicos da cicloserina podem ser tratados e prevenidos com a



administração de 200 a 300 mg de piridoxina diariamente.

O uso de hemodiálise demonstrou remover a cicloserina da corrente sanguínea. Este procedimento deve ser 
reservado para pacientes com toxicidade com risco de vida que não responde a terapia menos invasiva.

SEÇÃO DE DOSAGEM E ADMINISTRAÇÃO
A seromicina é eficaz por via oral e atualmente é administrada apenas por esta via. A dosagem usual é de 500 mg a 1 g por dia em 
doses divididas monitoradas pelos níveis sanguíneos.2A dose inicial para adultos administrada com mais frequência é de 250 mg 
duas vezes ao dia em intervalos de 12 horas nas primeiras 2 semanas. Uma dose diária de 1 g não deve ser excedida.

SEÇÃO COMO FORNECIDO
A seromicina está disponível em cápsulas de 250 mg com tampa vermelha opaca e corpo cinza opaco 
impresso com “CHAO” e “F04” em tinta preta comestível na tampa e no corpo.

Garrafas de 40 NDC 13845-1200-3

Armazenar em temperatura ambiente controlada, 20° a 25°C (68° a 77°F) [ver USP].
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Cápsulas de SEROMICINA cicloSERINA, USP 250mg THE CHAO CENTER NDC 13845-1200-3 40 cápsulas 
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Dose inicial usual para adultos: Uma cápsula (250 mg) duas vezes ao dia em intervalos de 12 horas. Ver literatura 
acompanhante. Dispensar em um recipiente apertado.

ADVERTÊNCIA: Droga potente. Pode causar reações graves em alguns indivíduos. Uso em pacientes sob estrita 
supervisão médica. Leia a literatura acompanhante antes de usar.
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Mantenha bem fechado. Armazenar em temperatura ambiente controlada, 20 graus a 25 graus C (68 graus a 77 
graus F). [ver USP]
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SEROMICINA
cápsula de cicloserina

informação do produto

Tipo de Produto

Via de administração

MEDICAMENTO DE PRESCRIÇÃO HUMANA Código do Item m (Fonte) NDC: 138 45-120 0

ORAL

Ingrediente Ativo/Porção Ativa
Nome do ingrediente Base de Força Força

CICLO SERINA(UNII: 9 5IK5KI8 4Z) (CICLOSERINA - UNII:9 5IK5KI8 4Z) CICLOSERINA 250mg em 250mg

Ingredientes inativos
Nome do ingrediente Força

DIÓXIDO DE TITÂNIO(UNII: 15FIX9 V2JP)

ÓXIDO DE FERRO SOFÉRICO(UNII: XM0M8 7F357)

FD&C AZUL NO . 1(UNII: H3R47K3TBD)

FD&C VERMELHO NO . 3(UNII: PN2ZH5LOQY)

FD&C AMARELO NO . 6(UNII: H77VEI9 3A8)

D&C AMARELO NO . 10(UNII: 35SW5USQ3G)

LAURIL SULFATO DE SÓDIO(UNII: 36 8 GB5141J)

GELATINA(UNII: 2G8 6 QN327L)

ÁLCOOL BENZÍLICO(UNII: LKG8 49 4WBH)

PROPIONATO DE SÓDIO(UNII: DK6 Y9 P42IN)

PROPILPARABENO(UNII: Z8 IX2SC1OH)

BUTILPARABEN(UNII: 3QPI1U3FV8)

METILPARABENO(UNII: A2I8 C7HI9T)

Características do produto
Cor
Forma

Sabor

vermelho (Vermelho Opaco 353), cinza (Cinza Opaco 28 4)

CÁPSULA (CHAOFO4)

Pontuação

Tamanho

Código de impressão

nenhuma pontuação

10 milímetros

CHAOFO4



Contém

Embalagem

# Código do item Pacote e Descrição Data de início da comercialização Data de término da comercialização

1
1

NDC: 138 45-120 0 -3 40 em 1 GARRAFA

NDC:138 45-120 0 -1 250 mg em 1 CÁPSULA; Tipo 0 : No ta Co mbinação Produto

0 3/0 1/20 0 9

Informações de marketing
Marke ting Category Número do Aplicativo ou Citação da Monografia Data de início da comercialização Data de término da comercialização

ANDA ENDA0 6 0 59 3 0 3/0 1/20 0 9

Rotuladora -Pars olex Gmp Center, Inc. (159802532)

Registrante -Pars olex Gmp Center, Inc. (159802532)

Estabelecimento
Nome Endereço ID/FEI Operações de negócio

Parso lex Gmp Center, Inc. 159 8 0 2532 fabricação (138 45-120 0 )

Revisado: 6/2019 Parsolex Gmp Centre r, Inc.


