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CID-10: D66 

Responsável pelo financiamento: Ministério da Saúde  

Observações:  

Conservar em temperatura 2° a 8°C, conforme fabricante. 

A solução injetável não deve ser armazenada após a abertura da ampola. 

Para mais informações:  

 Manual de Hemofilia, publicado pelo Ministério da Saúde 

Esquema terapêutico recomendado: 

O DDAVP pode ser administrado por via intravenosa, subcutânea ou intranasal.  

As doses de DDAVP podem ser repetidas a cada 12 ou 24 horas, por duas a três doses. Após a terceira dose, 

deve-se aguardar em média cinco dias para reinício de seu uso de forma eficaz. 

O DDAVP deve ser administrado de 30 a 60 minutos antes de uma intervenção cirúrgica quando utilizado pela via 

endovenosa e 60 minutos antes de uma intervenção cirúrgica quando utilizado pela via subcutânea.  

Para uso intravenoso:  

0,2 mg/kg a 0,4 mg/kg de peso. Recomenda-se a diluição em 50 mL a 250 mL de solução salina e infundido 

durante 30 a 40 minutos. O pico da concentração de fator VIII e fator de von Willebrand ocorre após 30 a 60 

minutos do término da infusão.  

Para uso subcutâneo: 

0,2 mg/kg a 0,4 mg/kg de peso. Apresentação de 15 mg/ml permite seu uso por meio de injeções subcutâneas, 

cujo pico de concentração do fator VIII e fator de von Willebrand ocorre após 60 a 120 minutos após sua 

administração.  

Apresentação: 4 mcg/mL – solução injetável; 15 mcg/mL – solução injetável 

Informações gerais 

Hemofilia A Congênita 

ADEFOVIR ACETATO DE DESMOPRESSINA 
(1-deamino-8-D-arginina vasopressina, DDAVP) 

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_hemofilia_2ed.pdf
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A dispensação do medicamento é realizada exclusivamente a pacientes que em acompanhamento regular 

em um dos Centros de Referência para Tratamento de Coagulopatias Hereditárias. 

A SES/SP não fornece o medicamento diretamente aos pacientes.  

Dispensação do medicamento 

 

http://www.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/gestor/assistencia-farmaceutica/medicamentos-dos-componentes-da-assistencia-farmaceutica/medicamentos-do-componente-estrategico-da-assistencia-farmaceutica/centros_referencia_coagulopatias_hereditarias.pdf

