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Nº N352

Niar®

Forma farmacêutica e apresentações
NIAR® (cloridrato de selegilina) comprimido 5 mg: embalagem com 30 ou 60 comprimidos (Lista Nº N352).
USO ADULTO
Composição:
Cada comprimido contém:
cloridrato de selegilina ..................................................................................................................................................................................... 5 mg
Excipientes: amido de milho, lactose monoidratada, celulose microcristalina, povidona, talco, estearato de magnésio e amido glicolato de sódio.
INFORMAÇÃO AO PACIENTE
Ação esperada do medicamento: NIAR® (cloridrato de selegilina) é um medicamento utilizado para o tratamento da Doença de Parkinson.
Cuidados de conservação: este medicamento deve ser guardado dentro da embalagem original, em temperatura ambiente (15-30ºC), ao abrigo da
luz e da umidade.
Prazo de validade: ao adquirir medicamentos confira sempre o prazo de validade impresso na embalagem externa do produto. Nunca use medicamentos
com o prazo de validade vencido.
Gravidez e lactação: informe imediatamente ao médico se houver suspeita de gravidez, durante ou após o uso do medicamento. Informe ao médico
se estiver amamentando.
Cuidados de administração: siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.
Interrupção do tratamento: Não interromper o tratamento sem o conhecimento do seu médico.
Reações adversas: informe ao médico o aparecimento de reações desagradáveis. Podem ocorrer: insônia, vertigens, cefaléias, náuseas,
alterações gastrintestinais, alterações em alguns exames de sangue, queda ou aumento de pressão, agitação e alucinações.
NIAR® (cloridrato de selegilina) pode aumentar os efeitos colaterais de outros medicamentos tomados concomitantemente. O seu médico o informará.
Pode ser necessária uma redução da dose de levodopa após o início do tratamento com NIAR® (cloridrato de selegilina).
Ingestão concomitante com outras substâncias: não ingerir NIAR® (cloridrato de selegilina) concomitantemente com bebidas alcoólicas.
Contra-indicação: NIAR® (cloridrato de selegilina) é contra-indicado a pessoas com alergia ao cloridrato de selegilina ou a qualquer outro componente
da fórmula do produto.
NIAR® (cloridrato de selegilina) não deve ser utilizado durante o período de gravidez e de amamentação.
Precauções: informe sempre ao médico sobre possíveis doenças cardíacas, renais, hepáticas ou outras que esteja apresentando, para receber uma
orientação cuidadosa.
Informar ao médico sobre qualquer medicamento que esteja tomando, antes do início ou durante o tratamento.
NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA SUA SAÚDE.
TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.
INFORMAÇÃO TÉCNICA
Características químicas e farmacológicas
A selegilina é o derivado acetilênico levo-rotatório da fenetilamina. Quimicamente é o cloridrato de (R)-(-)-N,2-dimetil-N-2-propilfenetilamina. O seu
mecanismo de ação ainda não está totalmente esclarecido. A selegilina apresenta as seguintes ações:
1 - Ação anti-MAO (Monoaminooxidase) potente e seletiva sobre a MAO-B, demonstrada “in vitro” e “in vivo”, através da inibição da oxidação da benzilamina,
da feniletilamina e da dopamina em concentrações que não influenciam significativamente o metabolismo da serotonina.
2 - Um efeito terapêutico importante é aquele sobre a dopamina. Foi demonstrado em animais e no ser humano que a selegilina aumenta os níveis
cerebrais de dopamina, seja através da inibição do seu metabolismo, seja pela inibição da reabsorção da dopamina.
3 - A selegilina, no cérebro, corrige a atividade excessiva da MAO-B e, dessa forma, a diminuição da dopamina. Esta diminuição é ocasionada pela destruição
dos neurônios, onde a dopamina é sintetizada, ou pela proliferação substitutiva das células da glia, que ocasionam um aumento da atividade da MAO-B.
4 - Diferentemente dos IMAO clássicos, reduz a liberação da noradrenalina no tecido cerebral. Além disso, inibe a recaptação de noradrenalina marcada
com isótopo radioativo, em locais do tecido.
5 - O efeito estimulante da selegilina em ratos é uma confirmação definitiva da estimulação (agonismo) dopaminérgica.
6 - Nas fases iniciais da doença (Parkinsonismo - primeira fase), o uso da selegilina na forma de monoterapia pode ser eficaz, do ponto de vista clínico,
na melhoria da incapacitação dos pacientes e sobre a diminuição da progressão da doença, retardando de maneira significativa a necessidade do uso
da levodopa, segundo alguns estudos.
7 - O tratamento com selegilina em associação com a levodopa está particularmente indicado nos pacientes que, durante o tratamento com doses elevadas
de levodopa, apresentem fenômenos de flutuação “on-off”, discinesias e acinesias.
O sal possibilita reduzir, em média, 30% das doses de levodopa necessárias para controle da sintomatologia. Assim sendo, colabora para que não apareça
a eventual síndrome do tratamento prolongado com a levodopa (“long-term levodopa syndrome”).
Farmacocinética
Absorção: após administração oral, a selegilina é rapidamente absorvida do trato gastrintestinal.
Distribuição: a substância atravessa a barreira hemoliquórica. O tempo para atingir a concentração plasmática máxima varia entre 0,5 e 2 horas. O
pico plasmático da selegilina no estado de equilíbrio, após doses múltiplas, é 4 vezes maior do que o produzido por doses únicas. A biodisponibilidade da
selegilina aumenta em cerca de 3 a 4 vezes quando a substância é ingerida conjuntamente com alimentos.
Biotransformação: a selegilina sofre intenso metabolismo (presumivelmente atribuído à depuração pré-sistêmica no estômago e fígado). Os principais
metabólitos encontrados no plasma são: N-desmetil-selegilina, L-metanfetamina e L-anfetamina. Apenas a N-desmetil-selegilina apresenta atividade
inibitória MAO-B. As concentrações máximas plasmáticas desses metabólitos, após dose de 10 mg, são 4 vezes maiores do que o pico máximo atingido
pela selegilina. Entretanto, os níveis de anfetamina e de metanfetamina estão muito abaixo daqueles comumente considerados clinicamente relevantes.
A extensão da exposição sistêmica de determinada dose de selegilina varia de um indivíduo para outro.
Eliminação: a meia-vida de eliminação da selegilina no estado de equilíbrio é de cerca de 10 horas. A meia-vida de eliminação dos metabólitos que foram
encontrados no plasma e na urina após dose única de selegilina foram: N-desmetil-selegilina: 2 horas, L-metanfetamina: 20,5 horas e L-anfetamina:
17,7 horas. A excreção da selegilina é lenta e se faz através dos rins, principalmente sob a forma de metabólitos, sendo que, dentro de 48 horas, cerca
de 45% da dose administrada aparece na urina.
Populações especiais: não estão disponíveis dados sobre a farmacocinética da selegilina em pacientes com insuficiência renal ou hepática. Os dados
sobre a influência da idade na farmacocinética da selegilina foram obtidos em pequeno número de indivíduos, mas há indícios de que a exposição sistêmica
em idosos é o dobro daquela observada em pacientes jovens.
Indicações:
NIAR® (cloridrato de selegilina) está indicado no tratamento da Doença de Parkinson idiopática como monoterapia ou em combinação com a levodopa
ou levodopa e carbidopa.
Contra-indicações:
Absolutas:
- hipersensibilidade individual demonstrada ao produto;
- em combinação com meperidina ou outros compostos opióides.
Relativas: A selegilina não deverá ser administrada em pacientes com:
- Movimentos involuntários anormais, na fase “on”.
- Psicose grave ou demência grave.
- Úlcera péptica ativa.
- Outras doenças extrapiramidais, tais como, tremor essencial (hereditário), discinesia tardia e coréia de Huntington.
- Gravidez e amamentação.
Advertências:
A selegilina não deve ser utilizada em doses diárias acima das doses recomendadas (10 mg/dia), por causa dos riscos associados
À inibição não-seletiva da MAO. A seletividade da atividade da selegilina sobre a MAO-B pode não ser absoluta mesmo utilizando-se
as doses recomendadas de 10 mg/dia.
Foram relatados raros casos de reações hipertensivas, associadas à ingestão de alimentos contendo tiramina, em pacientes
tratados com as doses recomendadas de selegilina.
A seletividade é diminuída com o aumento progressivo das doses diárias. A dose precisa com a qual a selegilina se torna um
inibidor da MAO não-seletivo é desconhecida, mas pode estar dentro da variação de 30 a 40 mg/dia.
Foi relatada toxicidade do sistema nervoso central associada com hiperpirexia e óbito, com a combinação de antidepressivos
tricíclicos e inibidores não seletivos da MAO.
Uma reação semelhante foi relatada por um paciente tratado com amitriptilina e selegilina. Um outro paciente recebendo
protriptilina e selegilina desenvolveu tremores, agitação e inquietação seguidos por ausência de reações e óbito duas semanas
depois da adição da selegilina. Outros eventos adversos (hipertensão, síncope, assistolia, diaforese, convulsões, distúrbios do
comportamento e do estado mental, rigidez muscular) foram relatados em pacientes tratados com selegilina concomitantemente
com vários antidepressivos tricíclicos.
Foram relatados eventos adversos graves, algumas vezes fatais, como hipertermia, rigidez, mioclonia, instabilidade autonômica
com rápida flutuação dos sinais vitais, alterações do estado mental incluindo agitação extrema progredindo para delírio e coma,
em pacientes tratados com a combinação do inibidor seletivo da recaptação da serotonina, como, por exemplo, o cloridrato
de fluoxetina e inibidores não-seletivos da MAO.
Sinais semelhantes foram relatados em pacientes tratados concomitantemente com selegilina e inibidores seletivos da recaptação
da serotonina (fluoxetina, sertralina e paroxetina). Recomenda-se um intervalo de, pelo menos, 14 dias entre a interrupção de NIAR®
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(cloridrato de selegilina) e o início do tratamento com um antidepressivo tricíclico ou um inibidor de recaptação da serotonina.
Em virtude das meias-vidas longas da fluoxetina e seus metabólitos ativos, recomenda-se um intervalo, de pelo menos, 5 dias
ou mais entre a descontinuação da fluoxetina e o início do tratamento com NIAR® (cloridrato de selegilina), especialmente em
pacientes tratados cronicamente e/ou com doses elevadas.
Precauções:
Alguns pacientes podem apresentar exacerbação das reações adversas relacionadas à levodopa, presumivelmente devido
ao aumento de reação da dopamina com receptores pós-sinápticos supersensíveis. Estes efeitos podem, freqüentemente, ser
minimizados pela redução da dose de levodopa/carbidopa em aproximadamente 10 a 30%.
Não utilizar o produto no tremor essencial, coréia de Huntington, que são síndromes não relacionados À falta de dopamina.
Embora o produto seja indicado para uma doença que atinge pessoas, em geral, acima dos 50 anos, o produto não deverá ser
utilizado em mulheres grávidas ou na lactação, pois a segurança da selegilina não foi estabelecida, nessas situações.
Não se indica a selegilina em associação a produtos inibidores da monoaminooxidase (IMAO) não seletivos (ver Advertências).
Durante o tratamento aconselha-se efetuar controles periódicos da função hepática.
Realizar seguimento periódico do paciente, a fim de ajustar a posologia da levodopa de forma gradativa, de acordo com a
evolução clínica do paciente.
Não deve ser administrado à noite, pois pode produzir insônia.
Deve ser usado com cautela em nefropatas e hepatopatas pelo provável efeito cumulativo.
Gestação e Lactação: não foram realizados estudos clínicos controlados com a selegilina durante a gestação. Embora não
tenham sido evidenciados efeitos teratogênicos em estudos experimentais sobre reprodução em ratos e coelhos, empregandose, respectivamente, doses 250 e 350 vezes acima das doses terapêuticas recomendadas em humanos, a selegilina somente deve
ser empregada durante a gestação se os potenciais benefícios justificarem os eventuais riscos para o feto. Desconhece-se se
a selegilina é excretada pelo leite humano. A descontinuação do aleitamento deve ser considerada em mães que necessitem
receber selegilina.
Interações medicamentosas:
levodopa: a selegilina potencializa os efeitos adversos da levodopa. A dose de levodopa deve ser reduzida 2 a 3 dias após início de selegilina.
meperidina: a selegilina interage com meperidina e outros opiáceos levando a complicações graves, incluindo ocorrência de torpor, rigidez muscular,
agitação grave, temperatura elevada, alucinações e óbito. Os sintomas, em geral, desaparecem dentro de alguns dias depois da descontinuação dos
medicamentos.
tiramina: doses altas de selegilina (20 mg) interagem com a tiramina presente em alguns alimentos, podendo causar crise hipertensiva súbita e grave.
antidepressivos tricíclicos e inibidores da recaptação de serotonina: o uso combinado da selegilina com medicamentos dessas classes pode
resultar em eventos adversos graves (ver Advertências).
simpatomiméticos (efedrina): foi relatado um caso de crise hipertensiva em paciente recebendo as doses recomendadas de selegilina combinada
com efedrina.
Reações adversas:
A selegilina é, em geral, bem tolerada.
A selegilina aumenta os efeitos colaterais dose-dependentes da levodopa ou levodopa e carbidopa que desaparecem após
diminuição da dose.
Quando houver sido determinada a dose ideal da levodopa, os efeitos colaterais do tratamento em associação são geralmente
inferiores Àqueles da levodopa usada isoladamente.
A selegilina pode causar aumento das enzimas hepáticas.
Em estudos clínicos prospectivos, com número significativo de pacientes (aproximadamente 920), foram relatadas as seguintes
reações adversas:
Sistema Nervoso Central:
Motores / Coordenação / Extrapiramidais: tremor aumentado, coréia, perda de equilíbrio, agitação, blefarospasmo,
bradicinesia aumentada, alterações de expressões faciais (“caretas”), quedas, sensação de pernas pesadas, pescoço rígido,
discinesia tardia, sintomas distônicos, movimentos involuntários, discinesia, sensação de congelamento, apressamento, apraxia,
cãibras musculares.
Estado mental / Comportamento / Psiquiátricos: alucinações, sonolência, confusão, ansiedade, depressão, tontura, alteração
do comportamento e do humor, sonhos e pesadelos, cansaço, desorientação, delírios, sensação de “vazio”, letargia/mal estar,
apatia, superestimulação, vertigem, alteração da personalidade, distúrbios do sono, inquietação, fraqueza, irritabilidade
transitória.
Dores / Alterações dos sentidos: Cefaléia, dor lombar, zumbido, enxaqueca, dor supra-orbital, ardor na garganta, dores
generalizadas, ausência de sensibilidade nos pés / dedos das mãos, alterações do paladar.
Sistema Nervoso Autônomo: Boca seca, TURVAÇÃO VISUAL, disfunção sexual.
Cardiovasculares: Hipotensão ortostática, hipertensão, arritmias, palpitações, angina do peito ou piora de angina do peito
preexistente, hipotensão, taquicardia, edema periférico, bradicardia sinusal e síncope.
Gastrintestinais: náuseas / vômitos, obstipação, perda de peso, anorexia, disfagia, diarréia, queimação no estômago, hemorragia
digestiva alta (exacerbação de úlcera gástrica preexistente), hemorragia retal.
Geniturinárias / Ginecológicas / Endócrinas: Noctúria, hipertrofia prostática, retenção urinária, disuria, aumento da freqüência
urinária, dificuldade para urinar.
Pele e anexos: Sudorese aumentada (diaforese), hirsutismo, perda de cabelos, hematomas, erupção cutânea,
fotossensibilidade.
Outras: asma, diplopia, respiração curta, alteração da fala.
Posologia:
Em associação com a levodopa ou associações da levodopa com inibidores da descarboxilase: posologia inicial de 1/2 ou 1 comprimido ao dia, pela manhã
ou em duas administrações diárias. Nos pacientes que apresentam discinesias, acinesias e fenômenos de flutuações (“on-off”), a dose de manutenção
geralmente é de 2 comprimidos ao dia.
Para aqueles pacientes que recebem doses máximas de levodopa e inibidor periférico sem obter benefícios terapêuticos satisfatórios, agregar selegilina
diretamente ao tratamento usual do paciente com o mesmo esquema anterior.
Na ocorrência de excessivos efeitos adversos da levodopa, reduzir a dose deste composto de forma a obter posologia satisfatória.
Doses maiores que 10 mg/dia não são mais eficazes e podem levar à reação hipertensiva mediada pela tiramina.
Superdosagem:
Quadro clínico (sinais e sintomas)
Observou-se que alguns indivíduos expostos à dose de 600 mg/dia, apresentaram hipotensão grave e agitação psicomotora. Sendo o produto IMAO,
pode-se esperar quadro clínico semelhante aos dos outros IMAO. A gravidade do quadro clínico da superdosagem varia consideravelmente de um
indivíduo para outro e pode depender da dose ingerida. Os sistemas nervoso central e cardiovascular são atingidos de maneira importante. Os sintomas da
superdosagem dos inibidores da monoaminooxidase incluem: agitação e irritabilidade; dor torácica; cefaléia; convulsões; pele fria e pegajosa; transpiração
abundante; tontura grave ou síncope; pulso rápido contínuo ou irregular; hipertensão ou hipotensão; colapso vascular; hiperpirexia; opistótono; depressão
respiratória; trisma.
Os sintomas resultantes da superdose podem estar ausentes ou serem leves nas primeiras 12 horas após a ingestão da superdose, desenvolvendo-se
em seguida, lentamente, atingindo o máximo em 24 a 48 horas.
A hospitalização imediata e monitoramento rigoroso do paciente nesse período são essenciais.
Aconselha-se a indução do vômito somente se a ingestão for recente, ou então, realizar lavagem gástrica e usar carvão ativado, desde que o paciente
esteja protegido contra aspiração. O tratamento deve ser sintomático e consistir em medidas de suporte. Os parâmetros hemodinâmicos deverão ser
monitorizados desde que constatado o evento, durante pelo menos 48 horas após o episódio haver ocorrido.
As seguintes recomendações são sugeridas:
• Os sinais e sintomas de estimulação do SNC devem ser tratados com diazepam por via EV lenta. Deve ser evitado o uso dos derivados da fenotiazina
e de estimulantes do SNC.
• A hipotensão e o colapso vascular devem ser tratados com líquidos intravenosos e, se necessário, titulação da pressão sangüínea com uma infusão
intravenosa de um agente pressórico diluído. Deve-se notar que os agentes adrenérgicos podem produzir resposta pressórica acentuada.
• A respiração deve receber medidas de suporte apropriadas, incluindo manutenção das vias aéreas livres, uso de oxigênio suplementar e ventilação
mecânica assistida, conforme necessário.
• A temperatura corporal deve ser monitorada rigorosamente. O tratamento intensivo da hiperpirexia pode ser requerido. A manutenção do equilíbrio
hidro-eletrolítico é essencial.
Pacientes idosos
Não existem relatos sobre problemas ocorridos nos estudos realizados com o cloridrato de selegilina neste grupo de pacientes.
Nº do lote, data de fabricação e validade: vide blister e cartucho.
VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.
SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA.
MS: 1.0553.0268
Farm. Resp.: Fabio Bussinger da Silva - CRF-RJ nº 9277
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