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INTRODUÇÃO

A doença de Parkinson (DP)
foi descrita em 1817, pelo médico 
londrino James Parkinson, a 
qual, atribuiu o nome de Paralisia 
Agitante.[1] Cinquenta anos depois, 
Charcot descreveu a bradicinesia 
e como homenagem, denominou-a 
de doença de Parkinson [2]. A 
DP é identificada pela presença 
de sintomas motores como a 
bradicinesia, rigidez e tremor de 
repouso, porém, desde então 
novos aspectos e descobertas 
sobre a doença, assim como 
características relacionadas à 
sua progressão, chamam nossa 
atenção.

O processo neuro-degenerativo da DP não 
está limitado aos neurônios dopaminérgicos, 
uma vez que neurônios serotoninérgicos e 
noradrenérgicos também são acometidos, o 
que explica a ocorrência de muitos sintomas 
não motores.

 De acordo com os critérios do Banco  
de Cérebros do Reino Unido [3], a bradicinesia 
é o sintoma motor que obrigatoriamente deve 
estar presente para o diagnóstico de DP, 
porém, atualmente os sintomas não motores, 
como depressão, distúrbio comportamental do 
sono REM, constipação intestinal e hiposmia 
corroboram muito com o diagnóstico. Outro 
aspecto importante relacionado  à evolução e 
tratamento da DP são as flutuações motoras  
e não motoras, assim como as discinesias.  

Tais complicações estão relacionadas ao uso 
das drogas dopaminérgicas, assim como, à 
própria evolução da doença.

A levodopa continua sendo o padrão-ouro 
para o tratamento de DP idiopática, porém 
contamos com outras opções de tratamento 
dopaminérgico que incluem os inibidores da 
monoamina-oxidase B (MAO-B), os agonistas 
da dopamina (AD) e os inibidores da cateco-
orto-metil-transferase (COMT).[4] [5]   Depois 
de alguns anos de controle dos sintomas 
motores da DP com o uso de medicações 
antiparkinsonianas, surgem as complicações 
motoras, como as flutuações e discinesias [6].

Perante esse cenário, surge a safinamida 
(Xadago®), que é um novo composto 
aminoamídico, com exclusivo duplo mecanismo 
de ação (dopaminérgico e não dopaminérgico). 
Os estudos clínicos sugerem que a safinamida 
representa uma importante opção terapêutica 
para pacientes com DP em todos os estágios 
da doença, com ou sem flutuações motoras [7] [8].

EPIDEMIOLOGIA

A DP é a segunda causa de doença 
neurodegenerativa, atrás apenas 
da doença de Alzheimer. A doença 
afeta cerca de 1% da população 
acima dos 60 anos, porém em 
pesquisas de campo, a prevalência 
varia amplamente, de 15 casos por 
100.000 habitantes na China, 328 
casos na Índia, até 657  
casos na Argentina [9] [10] [11] [12]. 

Na América do Norte e na Europa,  
a prevalência relatada é de 100 a 250 casos 
por 100.000 habitantes [13]. Em diferentes faixas 
etárias, uma metanálise publicada em 2014 
observou taxas de prevalência crescentes 
que variavam com avançar da idade (de 41 
/100.000 hab. em pessoas entre 40 e 49 
anos, até uma prevalência de 1.087/100.000 
hab. naqueles entre 70 e 79 anos e 1.903 em 
indivíduos com 80 anos ou mais). 

Observam-se, também, significativas diferenças 
de prevalência por região geográfica (taxas mais 
altas na América do Norte, Europa e Austrália e 
mais baixas na Ásia) [14]. 

Tais disparidades provavelmente ocorrem 
devido às diferenças nos critérios diagnósticos, 
classificação, estrutura dos serviços de saúde e 
distribuição etária das populações estudadas [15].

As estimativas de incidência anual da DP 
também variam entre 8 e 18 casos novos por 
100.000 pessoas [16]. Tanto a incidência como 
a prevalência aumentam com a idade. O início 
dos sintomas ocorre antes dos 40 anos  
em apenas 3% a 5% dos pacientes  
com parkinsonismo [17].
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FATORES DE RISCO

Apesar do considerável volume 
de pesquisas, é difícil identificar 
um grupo de risco para a DP. 
O processo de envelhecimento 
pode acelerar o desenvolvimento 
da doença, mas não é o único 
responsável, pois alguns pacientes 
desenvolvem a doença mais 
precocemente [18].

Certos traços de personalidade e fatores 
ambientais podem aumentar o risco de 
desenvolver a doença, mas as evidências  
nesse sentido ainda não são sólidas.

Pessoas com antecedentes familiares de DP, 
particularmente parentes de primeiro grau, 
também têm maior risco [12, 19]. Assim, postula-
se que diferentes combinações de fatores 
genéticos e ambientais poderiam levar ao 
desenvolvimento da DP.

Os seguintes fatores foram associados ao 
aumento do risco de desenvolvimento de 
DP: idade; exposição a pesticidas, herbicidas 
e metais pesados (manganês, ferro, cobre, 
chumbo, amálgama, zinco e alumínio); solventes 
orgânicos; MPTP (1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetra-
hidropiridina); trauma craniano; viver em zona 
rural e consumir água de poço (estes dois fatores 
possivelmente relacionados à exposição a 
pesticidas e herbicidas); personalidade tímida e 
deprimida e diabetes mellitus [20] [21] [22] [23] [21] [24] [25] [26].

Alguns dos fatores associados à redução do 
risco de DP são o tabagismo e o consumo de 
café (ambos possivelmente pelo aumento da 
liberação de dopamina), exercícios moderados 
a vigorosos, estrógenos, ácidos graxos poli-
insaturados, ibuprofeno e hiperuricemia [27] [28] [29] 

[30] [31] [32] [33] [34] [35] [36].

FATORES GENÉTICOS

Indivíduos com histórico familiar 
positivo têm maior risco de 
desenvolver DP, e o risco entre 
irmãos aumenta significativamente 
se um deles for afetado com DP  
no início da juventude. 

Embora na maioria dos casos (85% a 90%) a 
DP seja esporádica e de causa desconhecida, 
os relatos de formas genéticas e familiares vem 
aumentando. O mapeamento e a clonagem de 
genes mostraram que a DP é, na verdade, um 
grupo heterogêneo de doenças associadas  
a um espectro de alterações clínicas  
e patológicas [37].

Em 1996, Polymeropoulos et al [38] 
determinaram que uma mutação no gene da 
proteína alfa sinucleína (SNCA) causava um 
quadro de parkinsonismo mais “agressivo” em 
várias gerações de uma família ítalo-americana, 
o lócus é o PARK1. 

O gene PARK2 e o gene LRRK2 são os mais 
prevalentes genes causais da DP. O gene 
LRRK2 foi associado à DP familiar e à DP 
esporádica de início tardio.  

A mutação mais comum nesse gene (G2019S), 
que responde por 0,5% a 2% dos casos 
aparentemente “esporádicos” e cerca de 
5% dos casos familiares, é identificada mais 

frequentemente em árabes norte-africanos 
e judeus ashkenase. Na população chinesa, 
observa-se a variante G2385R54. 

Nos judeus ashkenase, mutações no gene 
da glicocerebrosidase (GBA) confeririam 
suscetibilidade à DP; outros estudos reportaram 
que 21% dos pacientes com DP podem ser 
portadores de mutação no gene GBA [39].
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FISIOLOGIA DOS NÚCLEOS DA BASE

O maior complexo de corpos 
neuronais encefálicos é o corpo 
estriado, composto pelo núcleo 
caudado e putâmen. (figura 1) 
O corpo estriado recebe impulsos 
excitatórios de diversas áreas 
do córtex cerebral, bem como 
impulsos inibitórios e excitatórios 
das células dopaminérgicas da pars 
compacta da substância negra 
(SNc).

Esses impulsos corticais e nigrais são recebidos 
por neurônios de dois tipos: aqueles com 
projeções direta para o globo pálido interno (GPi), 
que é considerado o maior ponto de saída de 
impulsos dos núcleos da base, e aqueles com 
projeções para o globo pálido externo (GPe), 
estabelecendo uma via indireta para o GPi, por 
meio do núcleo subtalâmico (NST). 

Portanto, há duas vias nos circuitos dos núcleos 
da base: direta e indireta. Na via direta, através da 
ativação pelos receptores dopaminérgicos D1, os 
impulsos do corpo estriado inibem diretamente o 
GPi e a SNr (substância negra pars reticulata).

Já na via indireta, através da inibição pelos 
receptores dopaminérgicos D2, ocorrem 
conexões inibitórias entre o corpo estriado e o 
GPe e, entre o GPe e o NST. 

Importante ressaltar que o neurotransmissor 
GABA (inibitório) é quem atua nestas vias, com 
exceção, da via GPe/NST e talamocortical,  
cujo principal neurotransmissor é o glutamato 
(excitatório). 

Na DP, com a diminuição da dopamina, há menor 
estimulação dopaminérgica estriatal causando 
menor inibição do GPi e da SNr na via direta e,  
ao mesmo tempo, na via indireta, a menor inibição 
da dopamina causa aumento da inibição do GPe, 
resultando em desinibição do NST. 

O aumento dos impulsos emitidos pelo NST 
eleva os impulsos inibitórios do GPi e da SNr 
para o tálamo [5] [4] [40], o qual não estimula 
adequadamente o córtex motor, gerando 
movimentos hipocinéticos. (figura 2)

Figura 1: Componentes motores dos gânglios da base e estruturas associadas

Figura 2: Circuito Funcional Motor dos Ganglios da Base na Doença de Parkinson 
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IMPORTÂNCIA DO GLUTAMATO NA DP

Excitotoxicidade é o processo 
patológico pelo qual os neurônios 
são danificados ou mortos, 
principalmente por meio da 
estimulação excessiva dos 
receptores glutamatérgicos.  
O subtipo de receptor de glutamato 
mais fortemente associado à 
excitotoxicidade é o receptor 
NMDA. Na DP, a hiperatividade 
do glutamato em projeções do 
NST resulta na superestimulação 
glutamatérgica do SNc. [41]

No início da DP, esse aumento da atividade do 
NST pode compensar a perda de células na 
SNc, aumentando a atividade dos neurônios 
dopaminérgicos sobreviventes, porém com  
a progressão da doença, a superestimulação 
glutamatérgica contínua dos neurônios 
sobreviventes na SNc, leva a um grande 
influxo de cálcio extracelular e cria mudanças 
metabólicas dentro dos neurônios [42]. 

Esse processo leva a alterações intracelulares, 
aumentando o estresse oxidativo, 
interrompendo a homeostase mitocondrial  
e bioenergética e ativando a apoptose. 

Em última análise, portanto, a superestimulação 
glutamatérgica pode resultar em morte celular [41].

Acredita-se que o tratamento crônico com 
levodopa leve à hiperatividade da via direta  
e  à hipoatividade da via indireta, resultando  
em excitação cortical e discinesia. 

A hiperatividade das projeções corticoestriatais 
glutamatérgicas é um fator crítico na 
hiperatividade da via direta, contribuindo  
para o desenvolvimento das discinesias 
induzidas pela levodopa [41]. No entanto, sua 
fisiopatologia é complexa e uma variedade 
de neurotransmissores e receptores estão 
envolvidos, além do glutamato [43].

O glutamato, além de ser o principal 
neurotransmissor excitatório no SNC e ser 
a chave para o aprendizado e a memória, 
também desempenha um papel importante 
na sinalização da dor mediada perifericamente 
para o SNC e no controle do humor [44] [45].

Quanto aos principais achados 
neuropatológicos da DP 
identificamos: a perda de neurônios 
dopaminérgicos pigmentados  
na SNc no mesencéfalo, os quais 
contêm neuromelanina, pigmento 
que lhes confere a cor negra,  
e a presença de corpúsculos de 
Lewy (inclusões citoplasmáticas 
eosinofílicas encontradas nos 
neurônios da SN), cuja formação 
indica degeneração das células 
dopaminérgicas na DP. 

A perda de neurônios dopaminérgicos ocorre 
mais proeminentemente na parte lateral ventral 
da SN e, aproximadamente, 60% a 80% dos 
neurônios dopaminérgicos são perdidos antes  
do aparecimento de sinais motores da DP [5] [4] [40].

Braak, sugeriu que exista um comprometimento 
cerebral “ascendente” na DP, no qual  
a formação dos corpúsculos de Lewy  
ocorreria primeiro no bulbo e no bulbo olfatório, 
denominado estágio 1 da DP  
(estágio pré-clínico). 

No estágio 2, ainda pré-clínico, haveria um 
envolvimento maior da medula dorsal e da 
ponte, mas apenas no estágio 3 o mesencéfalo 
e a substância negra seriam acometidos, 
prosseguindo para estruturas meso  
e neocorticais, até o estágio 6 [46]. 

Em favor dessa proposta, vários achados não 
motores da DP, inclusive a perda olfativa, os 
transtornos do sono e a constipação intestinal, 
poderiam originar-se da disfunção de núcleos 
do tronco cerebral, podendo preceder as 
manifestações motoras da DP. 

A figura 3 esquematiza a evolução da DP e o 
tempo de aparecimento dos sintomas motores, 
não motores e complicações motoras. 

PROGRESSÃO DA DP
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Figura 3: Sintomas não motores e hiperatividade glutamatérgica
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QUADRO CLÍNICO

A DP é caracterizada clinicamente 
por bradicinesia associada a 
tremor de repouso e/ou rigidez, 
que quando surgem definem o 
diagnóstico clínico de DP. Além dos 
sintomas motores, os sintomas 
não motores são tão importantes 
quanto, pois contribuem para piora 
da qualidade de vida dos pacientes. 

A bradicinesia é a dificuldade de iniciar 
movimentos e a lentidão em executá-los, é o 
sintoma motor mais incapacitante e progressivo 
da doença, além de, condição obrigatória 
para o diagnóstico clínico. Afeta primeiro os 
movimentos finos, como apertar botões e 
escrever (letra torna-se progressivamente  
menor - micrografia). 

Os movimentos associados à marcha são 
comprometidos, o balanço normal de um ou 
dos dois braços durante a caminhada pode 
diminuir ou deixar de ocorrer [5] [6]. O tremor no 
repouso (frequência de 4 a 7 Hz) ocorre em 
cerca de 70% dos pacientes, sendo, no início, 
unilateral. 

A rigidez é geralmente detectada ao exame 
físico, e os pacientes tendem a queixar-se de 
rigidez e dor muscular [5] [6]. 

A rigidez do parkinsoniano pode ser de 
dois tipos: em “cano de chumbo” quando 
a resistência ocorre somente no início do 
movimento passivo, na ausência de tremor, 
ou; em “roda dentada”, quando a resistência é 
intermitente ao movimento passivo, semelhante 
a uma catraca, na presença de tremor.
O comprometimento da marcha na DP inclui 
dificuldade em começar a caminhada, passos 
mais curtos e desequilíbrio. 

O paciente também pode apresentar festinação 
e freezing ao caminhar, iniciar o movimento 
ou virar-se. A face frequentemente torna-se 
inexpressiva, como uma máscara (hipomimia),  
e o piscamento dos olhos também está 
reduzido. A fala é monótona, com volume  
baixo e, às vezes, repetitiva [5] [6].

Os sintomas não motores são classificados 
em distúrbios autonômicos, neuropsiquiátricos, 
sensoriais, do sono entre outros, e podem 
flutuar ao longo do dia. A identificação dos 
sintomas motores na DP é essencial para 
o manejo adequado da doença. A tabela 1 
mostra os principais sintomas não motores 
presentes na DP [47].

Tabela 1: Sintomas não motores da doença de Parkinson
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DIAGNÓSTICO

Não há testes específicos para o 
diagnóstico da DP, que continua 
sendo clínico.  
A tomografia computadorizada 
de crânio (TC) e a ressonância 
magnética de encéfalo (RM) 
geralmente não são necessárias 
para o diagnóstico, mas devem 
ser realizadas se o parkinsonismo 
for unilateral ou atípico, ou se 
houverem sinais piramidais 
associados. A TC/RM também 
podem ser usadas para descartar 
lesão expansiva, doença vascular  
e hidrocefalia de pressão normal [6].

Alguns exames complementares podem auxiliar 
no diagnóstico diferencial entre parkinsonismo 
e outras doenças como o tremor essencial, 
porém não são capazes de diferenciar os 
diversos tipos de parkinsonismo e DP. 

O exame DAT (teste de aptidões específicas) é 
uma tomografia computadorizada por emissão 
de fóton único (SPECT) que utiliza um derivado 
da cocaína marcado (123I-CIT  
ou 123I-FP-CIT). 

Esse exame pode ser usado para reforçar  
o diagnóstico de parkinsonismo e diferenciar  
do tremor essencial [48].

O exame de cintilografia cerebral com TRODAT 
(marca o transportador pré-sináptico da 
dopamina) permite avaliar os neurônios pré-
sinápticos que sofrem degeneração na DP.  
O exame de um paciente com tremor essencial 
provavelmente será normal, enquanto na 
DP a captação do ligante estará diminuída, 
geralmente contralateral ao lado clinicamente 
afetado [49].

A ultrassonografia transcraniana vem sendo 
utilizada para revelar uma hiperecogenicidade 
característica da substância negra em 
pacientes com DP inicial. Provavelmente,  
o achado indica deposição excessiva de ferro 
na substância negra, mas a técnica ainda 
precisa ser validada em estudos de larga 
escala antes que seu uso generalizado seja 
recomendado [50].

É importante ressaltar que tais exames não são 
capazes de fazer o diagnóstico diferencial entre 
os quadros de parkinsonismo e DP.

TRATAMENTO DA DP

O tratamento medicamentoso da DP 
deve ser instituído assim que é feito 
o diagnóstico. Estudos demonstram 
que a qualidade de vida do paciente 
sofre rápida deterioração caso o 
tratamento não seja instituído no 
momento do diagnóstico ou logo 
depois [51].

É importante ressaltar que o acompanhamento 
e tratamento dos indivíduos com DP é 
individualizado e ao se optar por um determinado 
fármaco, deve-se levar em consideração alguns 
aspectos como: idade, comprometimento da 
funcionalidade, comprometimento cognitivo, 
comorbidades e uso concomitante de 
medicações. 

O tratamento da DP se divide em não 
medicamentoso, medicamentoso (neuroprotetor 
e sintomático) e cirúrgico. O tratamento não 
medicamentoso, que inclui a assistência de 
profissionais como o fisioterapeuta, fonoaudiólogo 
e terapeuta ocupacional, é tão importante 
quanto o tratamento medicamentoso, e deve ser 
instituído assim que necessário. 

O tratamento medicamentoso neuroprotetor 
procura tornar mais lenta, bloquear ou reverter 
a progressão da doença. Por definição, tais 
terapias tornam mais lenta a perda de neurônios 
dopaminérgicos subjacentes à doença.
 
Embora nenhuma terapia tenha comprovado 
efeito neuroprotetor, pesquisas continuam sendo 

feitas à procura destes fármacos [40]. 
Apesar de não existir um tratamento 
neuroprotetor ou modificador de doença para 
DP, contamos com fármacos antiparkinsonianos 
eficazes e que auxiliam no controle dos sintomas 
motores e não motores.

Os inibidores da MAO-B (selegilina e rasagilina) 
podem ser utilizados no tratamento da doença 
inicial. Esses fármacos proporcionam um 
benefício sintomático leve, e, de acordo com uma 
revisão Cochrane, melhoraram em 20% a 25% 
os resultados de longo prazo em indicadores da 
qualidade de vida [52] [53]. 

Tais fármacos podem ser usados como 
monoterapia na fase inicial, ou como adjuvante 
a outros antiparkinsonianos nos casos de 
flutuações motoras. Os agonistas da dopamina 
(pramipexol, rotigotina) oferecem benefício 
no controle motor e tornam mais tardio o 
desenvolvimento das discinesias em comparação 
com a levodopa, porém estão relacionados 
a um aumento de cerca de 15% de eventos 
adversos, como sonolência, sono de início súbito, 
alucinações, edema e transtornos do controle 
de impulsos (compulsão por jogo, compras, 
alimentos e hiperssexualidade) [54].

A levodopa associada à carbidopa ou a 
benserazida, inibidores da dopa-descarboxilase 
periférica, continua sendo o padrão-ouro  
do tratamento sintomático da DP. 
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Essas enzimas inibem a descarboxilação da 
levodopa em dopamina na circulação sistêmica, 
permitindo que uma proporção maior da levodopa 
administrada chegue ao sistema nervoso central. 
A levodopa proporciona o maior benefício no 
controle dos sintomas motores, com os menores 
efeitos adversos a curto prazo, mas o seu uso a 
longo prazo está associado ao desenvolvimento 
de flutuações motoras e discinesias, sendo que 
quando essas complicações motoras se tornam 
incapacitantes, é difícil resolvê-las [52].
As medicações antiparkinsonianas sintomáticas 
geralmente proporcionam um bom controle dos 
sinais motores da DP cerca de 3 a 5 anos. 

Com a progressão da DP, muitos pacientes 
desenvolvem complicações motoras e menor 
resposta aos antiparkinsonianos, o que exige 
estratégias individualizadas de tratamento. 
Portanto, o tratamento sintomático nos estágios 
avançados requer estratégias diferentes [52].

Os mecanismos que estão envolvidos na 
fisiopatologia das flutuações motoras são: 
a farmacocinética periférica, relacionada ao 
esvaziamento gástrico retardado e à competição 
da levodopa com as proteínas da dieta; a 
farmacocinética central, comprometida devido 
à variação nos níveis estriatais de levodopa e 
a farmacodinâmica central, pois os receptores 
dopaminérgicos encontram-se modificados, 
assim como há alteração do perfil sensitivo destes 
receptores.
Tal fato é decorrente da estimulação pulsátil 
destes receptores induzida pela levodopa. 

O modelo ideal seria a estimulação tônica e 
constante dos receptores dopaminérgicos, porém 
devido à meia vida curta da levodopa,  
a estimulação destes receptores é feita de forma 
clônica, ou seja, formando picos (nível máximo 
de levodopa plasmática) e vales (nível mínimo de 
levodopa plasmática) [55].

Dentre as complicações motoras, o fenômeno 
conhecido como wearing off é muito frequente. 
É uma flutuação motora relacionada ao uso da 
levodopa e que surge na fase intermediária da DP. 
Caracteriza-se pelo encurtamento do efeito da 
dose de levodopa, com diminuição do seu tempo 
de ação, fazendo com que o paciente antecipe a 
próxima tomada da medicação. 

Importante ressaltar que os sintomas não motores 
também devem ser avaliados quanto a ocorrência 
do fenômeno de wearing off. Clinicamente, o 
paciente pode relatar, por exemplo, quadros 
de ansiedade, sudorese, dor, sintomas de 
depressão que estão relacionados à diminuição 
da dopaminina [55] [56]. 

Nestes casos a otimização do tratamento com 
drogas dopaminérgicas pode sanar o problema
A figura 4, ilustra o tempo do efeito clínico da 
levodopa nas diferentes fases da doença. Na fase 
inicial o benefício clínico da levodopa é duradouro, 
o período ON é prolongado e o efeito clínico se 
mantem ao longo do dia. 
Na fase intermediária surge o fenômeno  
de wearing off, com encurtamento do efeito 
da levodopa e o paciente passa a perceber 

TRATAMENTO DA DP

diminuição da eficácia da medicação e piora 
clínica, desta forma antecipa a última tomada da 
medicação devido ao surgimento dos sintomas 
motores e/ou não motores.
No início este fenômeno pode ocorrer de maneira 
pontual, ou seja, numa determinada hora do dia, 
porém com a evolução da doença o fenômeno 
de wearing off se tornar mais frequente e ocorrer 
em vários períodos do dia.

Já, as discinesias, outra complicação motora 
frequente, ocorrem, nas fases intermediária 
a avançada da DP e estão relacionadas a 
superestimulação de diferentes subpopulações 
neuronais do estriado, mediada pelos receptores 
NMDA, cuja neurotransmissor  
é o glutamato [56] [57]. 

mesilato de safinamida

Figura 4: Efeito da levodopa e progressão da doença de Parkinson 
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TRATAMENTO DA DP

Os inibidores da COMT (entacapone) aumentam 
a meia-vida de eliminação da levodopa e sua 
disponibilidade cerebral. 

A combinação da levodopa com um inibidor 
da COMT reduz o tempo OFF (períodos de 
mobilidade comprometida, lentidão e rigidez) 
e prolonga o tempo ON (períodos em que os 
sintomas motores estão bem controlados). 

Os efeitos colaterais dos inibidores da COMT são 
primariamente dopaminérgicos (náusea, vômitos 
e aumento da discinesia) e podem geralmente ser 
controlados com reduções da dose de levodopa.
Está indicado sempre em associação com a 
levodopa, nos casos de flutuações motoras [58]. 
A figura 5 mostra um esquema de manejo do 
tratamento da DP.

Nos pacientes com flutuações motoras 
e discinesias cujo manejo adequado não 
é possível com ajustes na medicação, a 
intervenção cirúrgica deve ser considerada.  

A principal opção cirúrgica é a estimulação 
cerebral profunda (DBS), que substituiu 
amplamente as cirurgias neuroablativas [40]. 

Figura 5: Manejo do tratamento medicamentoso na doença de Parkinson

mesilato de safinamida
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SAFINAMIDA (XADAGO®) 

Em 2017 o FDA (órgão americano que regula 
medicamentos nos EUA)  aprovou a safinamida 
- um inibidor reversível da MAO-B indicada tanto 
no tratamento na fase inicial como intermediária 
e avançada da DP [8]. 

A safinamida é um novo composto alfa-
aminoamídico, que contém propriedades 
antiparkinsonianas e anticonvulsivantes, com 
exclusivo duplo mecanismo de ação78, o que 
confere a essa nova droga a possibilidade de 
uma nova abordagem no manejo dos sintomas 
motores e não motores, assim como  
das complicações motoras [60].

A safinamida atua por meio 
de duplo mecanismos de 
ação, dopaminérgicos e não 
dopaminérgicos. (figura 6) 
Os mecanismos dopaminérgicos, 
amplamente responsáveis 
pelos efeitos sobre os sintomas 
motores, incluem a inibição seletiva 
e reversível da MAO-B e da 
recaptação de dopamina [8] [60] [61] [62]. 

Já os mecanismos de ação não 
dopaminérgicos, ocorrem por meio  
do bloqueio do canal de sódio voltagem 
dependente, o que por sua vez, reduz  
a abertura do canal de cálcio, reduzindo  
a liberação excessiva de glutamato  
nos terminais sinápticos [63].

A safinamida é mais seletiva para MAO-B do 
que a rasagilina e a seleginia – (1000 vezes,  
103 vezes, e 127 vezes, respectivamente).  
Essa alta seletividade está relacionada à 
ausência de restrições dietéticas (efeito pressor 
da tiramina, conhecido como “efeito queijo”).  
A reversibilidade da ligação safinamida-MAO-B 
permite um manejo clínico mais fácil e limita a 
ocorrência de interações medicamentosas [64] [65].  

Levando-se em consideração o mecanismo de 
ação da safinamida que envolve o glutamato, 
devemos ressaltar o seu importante papel na 
fisiopatologia da DP. 

O aumento do estresse oxidativo na SNc causa 
uma redução da capacidade dos neurônios 
nigrais em lidar com o aumento da demanda 
metabólica, além disso, apresentam maior 
suscetibilidade aos efeitos do glutamato. 
Assim, em situações de comprometimento  
do metabolismo energético celular, o glutamato 

atua como uma neurotoxina, causando 
degeneração dos neurônios nigrais, seguida  
de denervação dopaminérgica estriatal [66]. 

Essa denervação leva à cascata fisiopatológica 
de morte neuronal induzida pelo MPTP [67]. 
Acredita-se que a perda de neurônios 
dopaminérgicos cause aumento da atividade 
glutamatérgica nos núcleos da base [68], o que 
ativa a via estriatopalidal, inibindo impulsos dos 
núcleos da base e resultando nas discinesias [69].

A excitotoxicidade do glutamato é, portanto, 
potencialmente um alvo terapêutico importante 
[70]. A atuação em sistemas não dopaminérgicos 
representa uma abordagem complementar 
e que pode melhorar o controle das 
complicações motoras e manter a eficácia  
da levodopa [71].  Assim, à medida que a 
doença progride,vias não dopaminérgicas 
(como a via glutamatérgica) são envolvidas 
[72], e os pacientes necessitam de tratamento 
adicional para melhora das flutuações motoras 
sem exacerbar as discinesias.

O mecanismo de ação glutamatérgico 
da safinamida difere do da amantadina e 
memantina, pois possui um efeito indireto na 
liberação de glutamato por meio do bloqueio 
dos canais de sódio, enquanto a amantadina  
e a memantina têm efeito direto por 
antagonismo do receptor NMDA [8] [60] [73] [74]. 
Vale ressaltar que a safinamida tem uma ação 
multimodal e não é um fármaco puramente 
antidiscinético. 

Outra vantagem é que a safinamida não tem 
efeito nos canais de cálcio do tipo L e, portanto, 
não afeta a pressão arterial ou a frequência 
cardíaca [8] [75].

MECANISMO DE AÇÃO
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Figura 6. Duplo mecanismo de ação da safinamida
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Safinamida é indicada para o 
tratamento de pacientes com 
DP idiopática nas fases inicial, 
intermediária e avançada com ou 
sem flutuações, associado à dose 
estável de agonista dopaminérgico 
ou levodopa, em associação, ou 
não, com outros antiparkinsonianos. 
A safinamida não deve ser utilizada 
como monoterapia.

O tratamento com safinamida deve ser iniciado 
com a dose única diária de 50 mg, via oral, com 
ou sem alimento. Essa dose diária inicial pode 
ser aumentada até 100 mg/dia, com base nas 
necessidades clínicas individuais. Importante 
ressaltar que com a dose de 50 mg/dia já 
existe a ação dopaminérgica, porém a ação 
glutamatérgica é maximizada com a dose de 
100mg/dia. A dose máxima diária é de 100 mg.  

Pacientes com DP e discinesias induzidas 
por levodopa apresentam uma facilitação 
cortical que sugere uma hiperatividade de 
neurotransmissores glutamatérgicos em 
circuitos neuronais específicos.  

Essa disfunção não é responsível  à levodopa, 
porém é corrigida pelas propriedades de 
regulação glutamatérgica da safinamida  
na dose de 100mg diários [76].

Devido às propriedades farmacodinâmicas 
e farmacocinéticas da safinamida, não são 
necessários ajustes na dose de acordo com
a idade, gênero, peso, função renal e 
exposição à levodopa.

A absorção da safinamida é rápida, sendo 
quase completamente absorvida após a 
administração oral. O tempo médio estimado de 
início da ação terapêutica do medicamento é de 
2 semanas.

A safinamida sofre transformação metabólica 
quase completa (menos de 10% do fármaco 
inalterado é encontrado na urina), com meia-
vida de eliminação de 20 a 30 horas. 

A safinamida é contraindicada em indivíduos 
com insuficiência hepática grave, albinismo, 
degeneração de retina, uveíte, retinopatia 
hereditária ou retinopatia diabética progressiva. 

Não pode ser administrada concomitantemente 
com: outros inibidores da MAO, petidina, 
dextrometorfano, opióides e erva de São João 
(Hypericum perforatum). 

Pode ser utilizado com inibidores seletivos da 
recaptação da serotonina (ISRS) na menor dose 
eficaz, com precaução no que diz respeito ao 
surgimento de sintomas serotoninérgicos. 

Em particular, a utilização concomitante  
de safinamida e fluoxetina ou fluvoxamina  
deve ser evitada. [61]  

QUANDO INDICAR E COMO UTILIZAR A SAFINAMIDA? 

A eficácia e segurança da safinamida 
como tratamento adjuvante à 
levodopa ou AD em pacientes com 
DP na fase inicial, intermediária e 
avançada, com ou sem flutuações 
motoras, foram avaliadas através 
dos seguintes estudos.  

Em 2012, Stocchi et al. publicaram ensaio 
clínico (Study 015), randomizado, duplo-
cego, controlado por placebo, com duração 
de 24 semanas, com 269 pacientes na fase 
inicial de DP e que recebiam dose estável 
de agonista dopaminérgico. Os pacientes 
foram randomizados em três braços: placebo 
(controle), 100 mg e 200 mg de safinamida. 

O estudo mostrou que houve melhora no 
escore motor UPDRS-III (Escala Unificada 
para Doença de Parkinson – parte III) no 
grupo que utilizou 100mg de safinamida 
versus placebo, embora esses resultados 
foram considerados exploratórios [77]. 

Estudo que avaliou a eficácia e segurança 
a longo prazo da safinamida como terapia 
adjuvante em pacientes com DP na fase inicial, 
em uso de agonista dopaminérgico (Study 
017), foi uma extensão pré-planejada do estudo 
015, randomizado, duplo-cego, controlado por 
placebo, com duração de 12 meses. 
 
Dos 227 pacientes inscritos, apenas 182 
(82%) completaram o ensaio. Os pacientes 
foram randomizados para safinamida 200mg, 
100mg ou placebo em associação com
2 anos o agonista dopaminérgico. 

O desfecho primário foi o tempo que levaria 
desde a randomização até a “intervenção” 
(definida pelos autores como o momento 
em que houvesse necessidade de aumentar 
a dose do agonista dopaminérgico, ou 
adição de outro agonista, levodopa ou outro 
tratamento para a DP). 

O tempo médio para “intervenção” não 
foi significativamente diferente entre os 
grupos de safinamida combinada e placebo, 
respectivamente (559 e 466 dias). Uma 
análise posthoc sugeriu que safinamida 100 
mg pode ser eficaz como um tratamento 
complementar para DP [77] [78].

Da mesma forma, Borgohain et al avaliaram 
em 2014 (Study 016) a eficácia e segurança 
da safinamida, como medicação adjuvante à 
levodopa em pacientes com DP  
e com flutuações motoras [79]. 

O estudo foi randomizado, com 224 pacientes 
em uso de safinamida (100 mg/dia), 223 
pacientes com safinamida (50 mg/dia) e 222 
pacientes com placebo, por 24 semanas. 

Os autores concluíram que a safinamida, 
nas doses de 50 ou 100 mg/dia, 
aumentou significativamente o período 
ON, sem o desenvolvimento de discinesias 
incapacitantes, e diminuiu o período OFF, 
com melhora do parkinsonismo.

Adicionalmente, Borgohain et al (Study 018) 
comprovaram a eficácia da safinamida, como 
terapia adjuvante à levodopa com melhora 

EFICÁCIA E SEGURANÇA
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das discinesias, em um estudo de 24 meses 
de duração, randomizado, controlado por 
placebo, em um grupo de pacientes com DP, 
nas fases inicial, intermediária e avançada [59].
Em 2017, Schapira et al, elaborou estudo 
clínico (estudo SETTLE), que avaliou a 
segurança e a eficácia da safinamida 
com uma droga adjuvante à levodopa em 
pacientes com DP e flutuações motoras. 
Foi um estudo duplo-cego, controlado 
por placebo, de 24 semanas, onde 274 
pacientes receberam safinamida e 275 
receberam placebo. 

Os autores concluíram que a safinamida, como 
terapia adjuvante é efetiva, reduzindo o período 
OFF, sem provocar aumento de discinesias 
incapacitantes [7]. Tanto o estudo SETTLE como 
os estudos 016/018 indicaram significativa 
superioridade da safinamida em relação ao 
placebo, nas doses de 50 e 100 mg/dia.  

O efeito no tempo ON se manteve até o final  
do período de tratamento de 24 meses, quando 
avaliadas ambas as doses de safinamida em 
comparação com o placebo [78] [59] [7](figura 7).

Estudo japonês, com 203 pacientes com 
DP e wearing off, cujo desfecho primário 
de eficácia era a alteração da linha de base 
no tempo ON médio diário sem discinesias 
incapacitantes, com 52 semanas de 
tratamento com safinamida como terapia 
adjuvante, mostrou melhora do tempo de ON 
e diminuição do tempo OFF diário [80].

Outro estudo, também japonês, de 24 
semanas, multicêntrico, randomizado, 

duplo-cego, controlado por placebo, avaliou 
349 pacientes com DP e wearing off, que 
receberam placebo, safinamida 50 mg / 
dia ou safinamida 100 mg / dia, e concluiu 
que a safinamida como terapia adjuvante à 
levodopa, aumentou o tempo ON e melhorou 
os sintomas parkinsonianos [81].
 
Ambos os estudos revelaram boa segurança  
e tolerabilidade da safinamida, sendo, a 
discinesia, o principal efeito adverso.

Um grupo de especialistas espanhóis em 
distúrbios do movimento foi convocado para 
revisar o uso de safinamida em diferentes cenários 
clínicos e elaboraram as afirmações a respeito da 
safinamida, com base nas evidências disponíveis 
na literatura e em sua experiência clínica. 

Segundo a avaliação destes especialistas,  
a safinamida melhora significativamente 
o tempo OFF médio diário sem causar 
discinesias incapacitantes, sendo que o 
tratamento adjuvante está associado à 
melhora motora na fase intermediária e tardia.
 
A eficácia da safinamida nas flutuações 
motoras é mantida a longo prazo, sem 
aumento na gravidade das discinesias. 

A safinamida, em comparação com o 
placebo, apresenta incidência semelhante de 
eventos adversos.  

A safinamida é considerada segura e bem 
tolerada [82].

EFICÁCIA E SEGURANÇA

mesilato de safinamida

Figura 7: Dados dos estudos 016 e Settle. Forest Plot (período OFF) dos subgrupos. 
Diferença media entre Safinamida e Placebo com intervalo de confiança de 95% (IC). 
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Figura 8: Mudança no tempo ON sem discinesia incapacitante durante  o tratamento duplo 
cego na população com intenção de tratamento (última observação levada a diante).

TOLERABILIDADE

Nos estudos SETTLE e 016, 
as incidências de eventos 
adversos surgidos durante o 
tratamento (EASTs), eventos 
adversos relacionados ao fármaco, 
descontinuações decorrentes de 
EASTs e eventos adversos graves 
foram similares entre os grupos de 
placebo e safinamida. A maioria 
dos EASTs foram classificados 
como leves ou moderados. 

A discinesia foi mais frequente nos grupos que 
utilizaram safinamida, sendo considerada leve 
ou moderada, transitória e sem necessidade de 
descontinuar o tratamento. Não houve achados 
significativos nos exames laboratoriais, sinais 
vitais ou exame oftalmológico entre os grupos 
de tratamento desses estudos [79] [7].

A taxa de EASTs graves nos estudos 016 e 
018 combinados foi similar entre os grupos 
de tratamento (safinamida 50 mg/dia, 
safinamida 100 mg/dia e placebo), e a taxa de 
descontinuações no estudo 018 em decorrência 
de EASTs também foi similar entre os grupos. Não 
se observou um padrão específico de ocorrência 
de eventos adversos graves. Não ocorreram 
óbitos relacionados ao tratamento em nenhum 
desses dois estudos [79] [59].

Em um estudo retrospectivo multicêntrico 
espanhol com 213 pacientes em uso de 
safinamida como medicação adjuvante, 
foi observado que além da melhora dos 

sintomas motores em 76,4% dos casos 
e dos sintomas não-motores em 26,2%, 
foram observados eventos adversos de 
leve intensidade em 20,6% dos pacientes. 
O estudo aponta uma maior tendência a 
eventos adversos em pacientes com DP em 
estágios mais avançados [83].

Em estudo retrospectivo realizado com pacientes 
acima de 60 anos de idade, 32% dos pacientes 
descontinuaram o uso de safinamida devido a 
EASTs, entretanto, a idade não foi um fator que 
influenciou a descontinuação da droga, tendo 
sido considerada, no geral, segura [84].

No estudo 018, a proporção de novos EASTs 
foi maior no grupo-placebo (85,1%) do que nos 
grupos de safinamida 50 e 100 mg/dia (76,7% e 
78,3%, respectivamente, p = 0,0329 em relação 
ao placebo). Os EASTs novos mais comuns e 
que ocorreram em mais de 5% dos pacientes 
de todos os grupos de tratamento foram: 
catarata, constipação intestinal, astenia, pirexia, 
quedas, redução do peso, dorsalgia, dor em 
extremidades, artralgia, piora da DP, discinesia, 
insônia e hipertensão [59].

A incidência de outros efeitos colaterais 
dopaminérgicos como alucinações, fadiga, 
sonolência, foi baixa (≤ 6,1%) e similar entre 
os grupos de tratamento. A incidência de 
aparecimento ou piora da discinesia não 
foi estatisticamente significante em relação 
ao placebo. Não se observaram diferenças 
clinicamente significativas entre os grupos de 
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TOLERABILIDADE

tratamento quanto às medidas de sinais vitais, 
variáveis eletrocardiográficas ou aos exames 
físico, neurológico ou oftalmológico [85].

O estudo SYNAPSES, é um estudo europeu 
desenhado para investigar o uso da 
safinamida na prática clínica rotineira, cujo 
objetivo foi descrever a ocorrência de eventos 
adversos em pacientes com DP tratados com 
este fármaco. 

É um estudo de coorte observacional, 
multicêntrico, retrospectivo-prospectivo.  
Os pacientes foram acompanhados por  
até 12 meses. 

Foram feitas análises na população geral 
e em pacientes com idade acima dos 75 
anos, com comorbidades relevantes e com 
distúrbios psiquiátricos. 

Dos 1.610 pacientes incluídos, 82,4% foram 
avaliados após 12 meses (25,1% acima dos 75 
anos, 70,8% com comorbidades relevantes  
e 42,4% com distúrbios psiquiátricos).

Durante a observação, 45,8% dos pacientes 
apresentaram eventos adversos, 27,7% 
reações adversas aos medicamentos e 9,2% 
eventos adversos graves. 

A maioria dos eventos adversos foi leve 
ou moderada, com remissão do quadro, 
sendo que nenhuma diferença foi detectada 
entre o subgrupo de pacientes. A discinesia 

foi o evento adverso mais frequentemente 
relatado (13%), sendo que náuseas, cefaléia, 
constipação, quedas e alucinação ocorreram 
em menos de 3% dos casos. 

O estudo SYNAPSES confirma o bom 
perfil de segurança da safinamida, mesmo 
em grupos especiais de pacientes.
As complicações motoras e os escores 
motores melhoraram mostrando resultados 
clinicamente significativos à escala UPDRS, 
se mantendo a longo prazo [86] [64]. 

SAFINAMIDA E SINTOMAS NÃO MOTORES

A dor tem alta prevalência entre  
os pacientes com DP [87]. O tipo  
de dor mais frequentemente na 
DP é a de origem nociceptiva, 
mas também pode se manifestar 
como dor neuropática (radiculares 
ou centrais).  

Embora existam várias maneiras de classificar 
a dor na DP, a mais amplamente aceita 
é a classificação de Ford, que distingue 
cinco tipos diferentes de dor na DP: 
musculoesquelética (sentida como uma 
dor ao redor das articulações, braços ou 
pernas), relacionada à distonia, radicular ou 
neuropática, primária ou central e acatisia [87].

A King’s Parkinson’s Disease Pain Scale 
(KPPS) é baseada em sete domínios, 
incluindo dor musculoesquelética, dor 
corporal crônica (central ou visceral), dor 
relacionada à flutuação, dor noturna, dor 
orofacial, dor com descoloração, edema ou 
inchaço e dor radicular [88].

Pacientes com DP que relatam sintomas de 
dor também são mais propensos a apresentar 
depressão e piora da qualidade de vida [87]. 

Além do manejo do tratamento da dor 
ser inadequado, muitas vezes, a dor é 
subdiagnosticada. Estudos foram publicados 
mostrando a ação da safinamida na dor da DP. 
Estudos 016 e SETTLE foram ensaios de 
fase III, 24 semanas, duplo-cego, controlados 

por placebo, grupos paralelos, randomizados, 
multicêntricos e multinacionais projetados 
para avaliar a eficácia e segurança de 
safinamida em comparação com placebo 
como terapia adjuvante a doses estáveis 
de levodopa em pacientes com DP na fase 
intermediária a avançada e que apresentavam 
flutuações motoras. 

O estudo 016 foi realizado em 52 centros em 3 
países, enquanto o estudo SETTLE foi realizado 
em 126 centros em 21 países. A partir destes 
estudos, uma análise post hoc dos dados 
agrupados destes estudos, avaliou o efeito da 
safinamida 100 mg / dia versus placebo na 
redução de tratamentos concomitantes para a 
dor e nas pontuações de itens relacionados à dor 
no questionário de qualidade de vida PDQ-39, 
Domínio “Desconforto corporal”.
 
No estudo 016, os pacientes foram 
randomizados para safinamida 50 mg / dia, 
100 mg / dia ou placebo, enquanto no estudo 
SETTLE os pacientes do grupo da safinamida 
iniciaram com 50 mg / dia e após duas semanas 
aumentaram a dose para 100 mg / dia.
 
Por esta razão, na presente análise post hoc, 
consideramos apenas a dose de 100 mg. 

Os resultados mostraram que a porcentagem 
de pacientes sem tratamento para a dor no 
final dos ensaios foi significativamente menor 
no grupo safinamida em comparação com o 
grupo placebo. 
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SAFINAMIDA E SINTOMAS NÃO MOTORES

Safinamida 100 mg / dia reduziu 
significativamente cerca de 24% o uso 
individual de tratamentos para a dor e 
melhorou significativamente dois dos três 
itens PDQ-39 relacionados à dor do domínio 
“Desconforto corporal” [89].
 
Análise post hoc dos dados do estudo 018, 
(2 anos de seguimento), com foco na redução 
de tratamentos concomitantes da dor e nas 
pontuações dos itens relacionados à dor do 
questionário da PDQ-39, foi realizado com 
objetivo de investigar a eficácia a longo prazo 
da safinamida na dor crônica na DP e para 
confirmar os efeitos positivos observados  
após 6 meses de tratamento.
 
Os resultados mostraram melhora 
significativa nos itens 37 do PDQ-39 
(“caimbras ou espasmos dolorosos”) e 
39 (“desagradavelmente quente ou frio”), 
além de reduzir o número de tratamentos 
concomitantes da dor em 26,2%. 

Uma proporção significativamente maior 
de pacientes no grupo da safinamida não 
estava usando analgésicos após 2 anos de 
tratamento, evidenciando que os efeitos 
positivos da safinamida na dor crônica na DP
se mantiveram a longo prazo [90]. 

Ainda numa outra análise post hoc dos dados 
do estudo 018, o tratamento com a safinamida 
manteve melhora dos sintomas motores, da 

qualidade de vida (escore PDQ-39) e das 
atividades diurnas ( escore UPDRS II) por 
um período de 2 anos, reforçando o efeito 
de longo prazo que a medicação exerce em 
pacientes com PD em uso de levodopa com 
perda de controle [91].

Estudo que avaliou a eficácia e segurança  
da safinamida para reduzir a dor em pacientes 
com DP com flutuações motoras, analisou 13 
pacientes com DP com dor que receberam 
safinamida (100 mg/dia) por 12 semanas. 

Os desfechos primários foram as mudanças 
na pontuação total da Escala de dor da KPPS, 
BPI e a Escala de Avaliação Numérica (NRS). 

Os desfechos secundários foram a proporção 
de respondedores à dor, mudanças na 
CGI -C, a PDQ39, UPDRS III e IV. O perfil 
de segurança foi avaliado com base na 
ocorrência de efeitos colaterais emergentes 
do tratamento e na taxa de abandono. 

Após 12 semanas de terapia adicional 
com safinamida, foi observada melhora 
significativa nos desfechos primários (KPPS, 
BPI e NRS) e secundários (UPDRS III e IV, 
CGI e PDQ39). Os autores concluíram que 
a safinamida 100 mg/dia pode ser eficaz no 
tratamento da dor em pacientes com DP com 
flutuações motoras e é segura [92].

Ainda numa revisão sistemática e meta-
análise por Qureshi et al, que comparou 

diversas formas de tratamento na dor da 
Doença de Parkinson, a safinamida foi o 
medicamento que apresentou maior impacto 
na redução da dor, seguido por canabinóides 
e opióides [93].

SAFINONMOTOR é um estudo espanhol, 
multicêntrico, observacional (fase IV), 
prospectivo, aberto, cujo objetivo principal foi 
analisar a eficácia da safinamida na carga de 
sintomas não motores - NMS (definida como 
a pontuação total da escala de sintomas não 
motores - NMSS) em 6 meses. 

Os objetivos secundários incluíram: analisar a 
eficácia da safinamida na carga dos SNM de 
cada domínio do NMSS e especificamente 
na sonolência diurna (ESS), sono (PSQI), 
humor (BDI-II) e dor (KPPS); analisar a 
eficácia da safinamida na qualidade de 
vida (QV) relacionada à saúde (PDQ-39) e 
na capacidade funcional para atividades 
da vida diária (ADLS); avaliar a impressão 
clínica global de mudança de acordo com 
o paciente (PGIC) e analisar a segurança da 
safinamida em pacientes com DP. 

O resultado de eficácia primário foi a 
mudança da linha de base até o final do 
período de observação (6 meses), na 
pontuação total da NMSS. Foram incluídos 
50 pacientes, sendo que, 44 pacientes 
completaram o estudo.

A pontuação total do NMSS foi reduzida em 

38,5%, sendo estatisticamente significante a 
melhora do humor/apatia. Houve melhora da 
dor segundo a KPPS. A QV também melhorou 
com redução de 29,4% no PDQ-39.

Um total de 21 eventos adversos em 16 
pacientes (32%) foram relatados, 5 dos 
quais foram graves (não relacionados à 
safinamida). Discinesias e náuseas foram as 
mais frequentes (6%). A safinamida é bem 
tolerada e melhora a carga de NMS e a QV 
em pacientes com DP [94]. 

Os transtornos do humor, particularmente 
depressão e ansiedade, são outros sintomas 
não motores muito comuns na DP e podem 
preceder os sintomas motores. 

Podem afetar negativamente o prognóstico 
e na qualidade de vida dos pacientes. Cerca 
de 35% dos pacientes com DP apresentam 
sintomas depressivos [95].

Acredita-se que os sintomas pré-motores de 
depressão e ansiedade estejam relacionados 
à patologia da monoamina do tronco 
cerebral que afeta o locus coeruleus e o 
núcleo dorsal da rafe na fase pré-clinica, 
antes da ocorrência de perda de células 
dopaminérgicas no SNc.
 
Vários neurotransmissores, como a 
serotonina, dopamina e noradrenalina, 
estão envolvidos, e recentemente, estudos 
pré-clínicos e clínicos também mostraram 
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evidências do envolvimento da transmissão 
glutamatérgica e GABAérgica [96][97][98].

Estudo multicêntrico, observacional, cujos 
objetivos foram avaliar os efeitos da safinamida 
na depressão, sintomas motores e ocorrência 
de síndrome serotoninérgica relacionada 
à coadministração deste fármaco aos 
antidepressivos, foi realizado em 82 indivíduos 
com DP (safinamida 50 mg = 22, 100 mg 
= 60, com antidepressivos = 44), analisou, 
retrospectivamente, os dados destes indivíduos 
com 1 e 3 meses de acompanhamento em 
comparação com a linha de base. 

Como resultados o estudo mostrou: 
melhora na depressão (Escala de 
Avaliação de Depressão de Hamilton e 
Escala de Impressão Global do Paciente 
de Melhora); melhora das atividades de 
vida diária e dos sintomas motores / 
complicações motoras (UPDRS-II e III) e 
presença de eventos adversos não graves 
relacionados à safinamida no mês 1 e 3 de 

acompanhamento (7,31% e 8,53%). 
A síndrome serotoninérgica não foi observada 
nos pacientes tratados com antidepressivos, 
porém, alguns sintomas isolados da síndrome 
foram relatados. Este estudo concluiu que 
a safinamida pode ser útil no tratamento da 
depressão em DP; foi eficaz para controlar os 
sintomas motores e complicações motoras e 
seguro, mesmo quando coadministrado com 
antidepressivo [86] [99].
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Figura 9: Estudo 018: mudanças (média dos minimos quadrados + Erros padrões) da linha de 
base até semana 102 (2 anos) na escala PDQ-39, itens 37-39.
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Vários neurotransmissores, além 
da dopamina, estão envolvidos no 
controle dos sintomas motores e 
não motores da DP, assim como 
no desenvolvimento das flutuações 
motoras e discinesias que surgem 
após o tratamento com levodopa a 
longo prazo.  

Particularmente, o glutamato tem um papel 
essencial na fisiopatologia da DP e representa 
um valioso alvo terapêutico. 

Estudos clínicos demonstraram que o uso da 
safinamida causou um aumento significativo 
do tempo ON, sem o surgimento ou piora de 
discinesias problemáticas, além de reduzir  
o tempo OFF. 

A safinamida foi investigada em estudos de 
longo prazo (24 meses) e exibiu um bom perfil 
de segurança e eficácia em longo prazo.

A safinamida é uma droga multimodal com 
mecanismo de ação duplo, dopaminérgica 
(inibição reversível da MAO-B) e não 
dopaminérgica (modulação da liberação 
anormal de glutamato), que oferece uma 
abordagem inovadora para o tratamento  
de sintomas motores, não motores  
e das complicações motoras. 

Nenhum dos medicamentos para DP já 
existentes no mercado apresenta esse  
peculiar duplo mecanismo de ação.

CONCLUSÕES BULA

Xadago®

Zambon Laboratórios Farmacêuticos Ltda
Comprimido Revestido

50mg e 100mg – mesilato de safinamida

XADAGO®

mesilato de safinamida 

APRESENTAÇÕES

Comprimidos revestidos com 50 mg de safinamida (na forma de mesilato). Caixas com 14 e 30 comprimidos.
Comprimidos revestidos com 100 mg de safinamida (na forma de mesilato). Caixa com 30 comprimidos.

USO ORAL
USO ADULTO ACIMA DE 18 ANOS

COMPOSIÇÃO

Cada comprimido revestido contém:
mesilato de safinamida...................................................................................................65,88* mg
*equivalente a 50 mg de safinamida.
Excipientes: celulose microcristalina, crospovidona, estearato de magnésio, dióxido de silício, hipromelose, macrogol, óxido de ferro vermelho, dióxido de 
titânio, silicato de alumínio e potássio.......................................................................................................q.s.p. 1 comprimido

Cada Comprimido revestido contém:
mesilato de safinamida..................................................................................................131,76* mg
*equivalente a 100 mg de safinamida.
Excipientes: celulose microcristalina, crospovidona, estearato de magnésio, dióxido de silício, hipromelose, macrogol, óxido de ferro vermelho, dióxido de 
titânio, silicato de alumínio e potássio.......................................................................................................q.s.p. 1 comprimido

INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

1. INDICAÇÕES

Xadago® é indicado para o tratamento da doença de Parkinson idiopática em adultos, como adjuvante aos seguintes casos:
- Pacientes em fase inicial sem flutuação, em tratamento com um único agonista da dopamina (agonista-DA) em uma dose estável,
- Pacientes em fase intermediária a avançada com flutuação, em tratamento com uma dose estável de Levodopa (L-dopa) isolada ou em associação 
com outros medicamentos para a DP.
Xadago®  não demonstrou ser eficaz como monoterapia para o tratamento da doença de Parkinson.

2. RESULTADOS DE EFICÁCIA

Estudos em pacientes com Doença de Parkinson em fase inicial

A eficácia da safinamida como tratamento complementar em pacientes com Doença de Parkinson em fase inicial, em tratamento com um único agonista 
da dopamina, foi avaliada em 3 estudos duplo cegos, controlado por placebo: 
Estudo 009  Este estudo de fase II de busca de dose, duplo-cego, controlado por placebo, multicêntrico (Alemanha, Itália e França), avaliou a eficácia e 
segurança de safinamida oral 0,5 mg/kg e 1,0 mg/kg em pacientes parkinsonianos virgens de tratamento (de novo) ou tratados com um único agonista 
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de dopamina em doses estáveis. Durante 12 semanas foram avaliados 172 pacientes – 168 incluídos na análise de segurança, 167 no grupo ITT 
(intenção de tratar) e 156 no grupo PP (pelo protocolo).
A variável de eficácia primária neste estudo foi a proporção de pacientes considerados terem alcançado uma resposta definida como melhora de pelo 
menos 30% na pontuação da Escala Unificada de Avaliação de Doença de Parkinson (UPDRS) seção III entre a visita 2 e o final do estudo.
A variável de eficácia  secundária foi a porcentagem de pacientes com uma melhora de pelo menos 30% na pontuação de UPDRS seção III entre o basal 
(visita 2) e visita 5 e visita 7; alterações em UPDRS seções II e III pontuações entre o basal e visita 5, visita 7 e o término do estudo; impressão clinica 
global (clinical global impression, CGI) pelo investigador durante o decorrer do estudo; alteração na escala de Hamilton para depressão (HAMD) entre 
triagem (visita 1) e o término do estudo.
Na visita final, a taxa de respondedores foi superior no grupo safinamida em relação ao grupo placebo. Uma diferença estatisticamente significativa 
foi observada entre o grupo safinamida 1,0 mg/kg e o grupo placebo para a porcentagem de pacientes com uma melhora de pelo menos 30% na 
pontuação UPDRS seção III entre o basal (visita 2) e a visita final (p=0,016 para todos os pacientes e p=0,008 para os pacientes com único agonista 
dopaminérgico). Esses resultados da coorte PP estavam consistentes com a análise de ITT.
Para as variáveis de eficácia secundárias CGI parte I (gravidade), a única diferença verificada utilizando-se o teste exato de Fisher) foi entre os três grupos 
de tratamento em relação as alterações em CGI parte I entre basal e visita 6, devido ao melhor resultado no grupo safinamida 0,5 mg/kg. Uma reanálise 
realizada após transformar as pontuações CGI em ranks e utilizando-se um modelo linear misto também mostrou uma melhora significativa para o 
grupo safinamida 1,0 mg/kg, comparado ao placebo, nas visitas 7 e 8, e na visita final. Reanálise (utilizando-se modelos de ANCOVA) das alterações na 
pontuação de UPDRS seção III em relação ao basal mostrou diferença significativa entre safinamida 1,0 mg/kg e placebo (p=0,005), e safinamida 0,5 
mg/kg e placebo (p=0,030), na visita final. Além disso, na visita 7, uma diferença significativa (p=0,008) entre safinamida 1,0 mg/kg e placebo foi verificada.

Estudo 015/017 
Estudo de fase III, duplo-cego, controlado por placebo para determinar a eficácia e a segurança de uma variação de dose baixa (50 a 100mg/dia) e alta 
(150 a 200 mg/dia) de safinamida, como terapia adicional, em pacientes com doença de Parkinson precoce idiopática tratados com uma dose estável 
de um agonista de dopamina em monoterapia. Foram inclusos no estudo 269 pacientes e a duração foi de 24 semanas.
O objetivo de eficácia seria atingido caso a alteração na medida de eficácia primária, a escala unificada de classificação da doença de Parkinson 
[Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS)], Seção III (ME), do período basal ao resultado fosse superior ao grupo de tratamento de interesse, 
em comparação ao placebo. 
Objetivos secundários foram determinar a relação entre a dose de safinamida e as variáveis de farmacocinética (PK) para safinamida e seus metabólitos. 
Um objetivo secundário foi determinar a relação entre a farmacocinética de safinamida e a eficácia essencial e os desfechos de segurança.
Os resultados deste estudo confirmam os de estudos anteriores com safinamida em pacientes com doença de Parkinson. A faixa de dose de safinamida 
de 50 a 100 mg/dia foi bem tolerada e eficaz no restabelecimento dos sintomas motores em uma população de pacientes com doença de Parkinson 
precoce que são tratados concomitantemente com um agonista da dopamina em monoterapia. Também foram observados efeitos benéficos desta 
faixa de dose de safinamida para ADL e da qualidade de vida dos pacientes. Surpreendentemente, uma variedade maior dose de safinamida (150 a 
200 mg/dia) não demonstrou qualquer benefício adicional sobre o agonista da dopamina em monoterapia, mas foi associada a um aumento da taxa de 
descontinuações prematuras, em comparação com os grupos de baixa dosagem e placebo.
A análise de eficácia primária demonstrou que a baixa dose de safinamida (50 a 100 mg/dia) foi associada com um aumento estatisticamente 
significativo nos sintomas motores, como avaliado pela seção III (ME) de UPDRS, em pacientes iniciais da doença de Parkinson tratados com um agonista 
da dopamina em monoterapia. O tratamento com alta dose de safinamida (150 a 200 mg / dia) não levou a uma melhora superior a partir da visita basal 
na seção III (ME) de UPDRS, em comparação ao placebo, mas foi associada a uma maior incidência de descontinuações prematuras.
O aprimoramento dos sintomas motores com baixa dose de safinamida foi acompanhado por melhoras estatisticamente significativas em AVD, 
como avaliado pela Secção II (ADL) de UPDRS e pela evidência de benefício na qualidade de vida, medida pelo Euro-QOL. A proporção de pacientes 
considerados “responsivos”, com base na melhoria na CGI - alteração a partir do período basal ou nas categorias de mudança na UPDRS, foi maior em 
ambos os grupos de tratamento ativo do que no grupo placebo.

MOTION
O estudo foi duplo-cego, controlado por placebo, de grupos paralelos, randomizado, multicêntrico, multinacional, Fase III para avaliar a segurança e 
a eficácia de duas doses de safinamida (50 e 100 mg diariamente), em comparação com placebo como terapia adicional em sujeitos com doença 
de Parkinson (DP) idiopática inicial que estavam recebendo uma dose estável de agonista de dopamina (DA) único. No geral, 679 pacientes foram 
randomizados para o tratamento (227 para safinamida 50 mg/dia; 227 para safinamida 100 mg/dia; e 225 para o placebo), e 610 completaram o 
estudo. No total, 679 sujeitos compuseram a população ITT e 678 compuseram a população de segurança. A duração foi de 24 semanas.
O parâmetro primário de eficácia foi a alteração do escore da Seção III da UPDRS do Basal até a Semana 24.

Os principais parâmetros secundários de eficácia foram alteração no escore da Seção II da UPDRS de atividades cotidianas (ADL) do Basal até a Semana 
24; Proporção de sujeitos com escores 1, 2 ou 3 (mostrando melhora) na escala de mudança de Impressão Clínica Global (CGI-C) na Semana 24; 
alteração no escore do Questionário da Doença de Parkinson (PDQ)-39 do Basal até a Semana 24; alteração no escore da Bateria de teste para DP 
do Cogtest® (Teste de Detecção de Alvo Estratégico [SRDT] e Sequencia Auditiva de Números [ANS]) do Basal até a Semana 24. Outros parâmetros 
secundários de eficácia foram escore da escala de severidade de Impressão Clínica Global (CGI-S) na Semana 24; alteração no escore CGI-S do Basal até 
a Semana 24; proporção de responsivos (sujeitos com aumento de pelo menos 30% na alteração do escore da UPDRS Seção III do Basal até a Semana 
24); escore da escala de Impressão Global de Alteração do Paciente (PGIC) na Semana 24; alteração no escore Euro-QoL 5D (EQ-5D) do Basal até a 
Semana 24; alteração do escore da Bateria de Testes para DP Cogtest® (Memória Espacial de Trabalho [SWM], Teste Contínuo de Desempenho [CPT] 
versão Flanker, e Torre de Londres [TOL]) do Basal até a Semana 24.
Os resultados para a medida primária de eficácia mostraram que, na Semana 24, a diferença da média dos QM (SE) entre os grupos safinamida e 
placebo foi –1,04 (0,58) para a dose de 100 mg/dia e –0,65 (0,58) para a dose de 50 mg/dia, indicando maior melhora nos sintomas motores com 
safinamida. Utilizando um modelo paramétrico ANCOVA (LOCF), a população ITT e os dados. Em tratamento, houve uma diferença limiar estatisticamente 
significante (p = 0,073) entre o grupo de safinamida 100 mg/dia e o grupo placebo, mas nenhuma diferença significante (p = 0,259) entre o grupo 
de safinamida 50 mg/dia e o grupo placebo, na mudança de escore UPDRS Seção III do Basal até a Semana 24. Entretanto, uma análise da medida 
primária de eficácia para população com monoterapia de agonista de DA, que excluiu dados de 13 sujeitos que não estavam recebendo monoterapia 
com um agonista de DA no basal, mostrou uma diferença de tratamento estatisticamente significante (p=0,0396) na média dos QM de -1,20 (0,58) para 
o grupo de safinamida 100 mg/dia em comparação ao placebo. Isso indica que a inclusão dos dados destes 13 sujeitos pode ter afetado adversamente 
a análise primária de eficácia para a população ITT. Os efeitos benéficos da safinamida sobre as medidas de atividades de vida cotidiana e qualidade de
vida também foram observadas nas populações de análise ITT e com monoterapia de agonista de DA.
Em resumo, o tratamento com safinamida em doses de 50 e 100 mg/dia foi bem tolerado nesta população de pacientes com DP inicial tratados com um 
único agonista de DA. Melhoras nos sintomas motores e também na qualidade de vida e funcionalidade foram observadas com safinamida 100 mg/dia.

Estudos em pacientes com Doença de Parkinson em fase intermediária a avançada

A eficácia de safinamida como tratamento complementar em pacientes com Doença de Parkinson com flutuações motoras em fase intermediária a 
avançada, que estavam em tratamento com L-dopa isolada ou em associação com outros medicamentos para a Doença de Parkinson, foi avaliada em 
dois estudos duplo cegos, controlados por placebo:
SETTLE 
Um estudo fase III, duplo-cego, controlado por placebo, randomizado pra determinar a eficácia e segurança de um intervalo de dose de 50 a 100 mg/
dia de safinamida, como terapia adicional, em sujeitos com doença de Parkinson idiopática com flutuações motoras, tratados com uma dose estável 
de levodopa e que possam estar recebendo tratamento concomitante com doses estáveis de um agonista de dopamina, um anticolinérgico e/ou 
amantadina. No geral, 549 sujeitos foram randomizados para o tratamento (274 para safinamida e 275 para o placebo), e 478 completaram o estudo 
– que durou 24 semanas.
O parâmetro primário de eficácia foi a alteração no tempo diário on ou com controle adequado (tempo on sem discinesia mais tempo on com discinesia 
menor) do basal até a Semana 24.
Os principais parâmetros secundários de eficácia foram tempo diário off ou sem controle adequado, conforme medido pelos cartões diários, alteração 
do basal até a Semana 24; mudança do escore UPDRS Seção III durante a fase on do basal até a Semana 24; mudança do escore UPDRS Seção II de 
atividades da vida cotidiana (ADL) durante a fase on do basal até a Semana 24; proporção de sujeitos com escores 1, 2, ou 3 (mostrando melhora) na 
escala CGI - Mudança na Semana 24; e mudança de escore PDQ-39 índice resumido do basal até a Semana 24. Outros parâmetros secundários de 
eficácia foram escore CGI –Mudança na Semana 24; mudança do escore da escala CGI –Severidade do basal até a Semana 24; mudança do tempo off 
após a primeira dose matinal do levodopa do basal até a Semana 24; mudança do escore DRS durante a fase on do basal até a Semana 24; alteração 
percentual na dose levodopa do basal até a Semana 24; escore da escala PGIC na Semana 24; UPDRS Seção IV itens 32-34 durante a fase on mudança 
do basal até a Semana 24; UPDRS Seção IV itens 32-35 durante a fase on mudança do basal até a Semana 24; Escore EQ-5D mudança do basal até 
a Semana 24; e Cogtest® Bateria de teste para DP, mudança do escore do basal até a Semana 24.
Os resultados para a medida primária de eficácia mostraram que, na Semana 24, a diferença entre a média dos QM (SE) entre os grupos safinamida e 
placebo foi 0,96 (0,21), indicando quase uma hora a mais de tempo diário on com safinamida. Utilizando um modelo ANCOVA paramétrico, a população 
ITT e uma abordagem Em Tratamento, uma diferença significante entre o grupo safinamida e o grupo placebo (p<0,001) foi observada na alteração do 
tempo diário on do basal até a Semana 24. Resultados similares foram observados utilizando o modelo MMRM, e em outras análises de sensibilidade 
conduzidas para a medida primária de eficácia. Esta melhora no tempo on foi observada sem nenhum aumento na discinesia problemática.
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Em paralelo com o benefício no tempo on, melhora significantemente maior (p<0,001) no tempo off de aproximadamente 1 hora foi observada para 
safinamida em comparação ao placebo.
Sintomas motores (UPDRS Seção III) melhoraram significantemente (p=0,003) nos sujeitos tratados com safinamida em comparação ao grupo placebo. 
A proporção de sujeitos apresentando uma resposta clinicamente significante, com base no CGI-C (proporção de sujeitos com melhora) ou melhoras 
categóricas no tempo on, tempo off e/ou sintomas motores (UPDRS Seção III), foi significantemente (p<0,05) maior para a safinamida em comparação 
com o placebo.
Efeitos benéficos da safinamida sobre medidas de atividade da vida cotidiana e qualidade de vida também foram observados.

Estudo 016/018 
Estudo de fase 3, duplo-cego, controlado por placebo para determinar a eficácia e a segurança de uma dose baixa (50 mg/dia) e alta (100 mg/dia) de 
safinamida, como terapia adicional, em pacientes com doença de Parkinson idiopática e com flutuações motoras, tratados com uma dose estável de 
levodopa e que podem estar recebendo tratamento concomitante com doses estáveis de um agonista da dopamina e/ou anticolinérgico – com duração 
de 24 semanas.
Foram escolhidos 669 pacientes para randomização aleatoriamente para tratamento (222 com placebo, de 223 a safinamida 50 mg / dia, e de 224 a 
safinamida 100 mg / dia) e 594 completaram o estudo.
As variáveis de eficácia primária incluíram: diminuição do tempo off total diário, seção 3 (exame motor) da escala de classificação unificada da doença 
de Parkinson [Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS)] durante a fase on, Impressão clínica global- mudança do período basal [Clinical Global 
Impression– change from Baseline (CGI-C)], série de testes cognitivos (Cogtest), diminuição na média de tempo off após a primeira dose diurna de 
levodopa, escala de classificação de discinesias [Dyskinesias Rating Scale (DRS)] durante a fase ON, Seção 2 (atividades da vida diária [activities of daily 
living, ADL]) durante a fase on, gravidade de CGI da doença (CGI-S) e a porcentagem média de redução na dose de levodopa.
Safinamida em doses de 50 mg/dia e 100 mg/dia aumentaram efetivamente o total diário de tempo on em comparação ao placebo em pacientes com 
DP idiopática com flutuações motoras, que estavam recebendo uma dose estável de levodopa.
Durante o estudo de 24 semanas, safinamida 100 mg/dia apresentou reduções estatisticamente significantes no total diário de tempo off, escores 
UPDRS Seção 2 (Atividades Cotidianas [activities of daily living, ADL]), escores UPDRS Seção 3 (exame motor), escores CGI-S, dose de levodopa, escores 
GRID-HAMD-17, e escores totais PDQ-39 e de dimensão de desconforto corpóreo.
Durante o estudo de 24 semanas, safinamida 50 mg/dia apresentou reduções estatisticamente significantes no total diário de tempo on, escores UPDRS 
Seção 3 (exame motor), e escores CGI-S. Em pacientes com DP idiopática com flutuações motoras, que estavam recebendo uma dose estável de 
levodopa, safinamida em doses de 50 mg/dia e 100 mg/dia, melhorou os sintomas de DP incluindo sintomas ADL e motores (conforme determinado pelo 
UPDRS), condições de saúde do paciente e QOL (conforme determinado pelo PDQ-39), severidade dos sintomas de depressão (conforme determinado 
pelo GRID-HAMD-17), e condições mentais (conforme determinado pelo CGI).
Além da discinesia, que ocorreu mais frequentemente em pacientes em ambos os grupos de safinamida, nenhuma preocupação importante de 
segurança foi identificada. Não houve achados significantes a respeito da tolerabilidade da safinamida neste estudo.
Considerando os benefícios observados com safinamida ao longo de numerosas variáveis em pacientes com DP, e o baixo número de EAs observados, 
os benefícios superam os riscos de tratamento com safinamida 50 mg/dia e 100 mg/dia.

Referências:
1. Stocchi F et al. Improvement of motor function in early Parkinson disease by safinamide. Neurology. 2004; 63(4):746-8.
2. Stocchi F, et al. A randomized, double-blind, placebo-controlled trial of safinamide as add-on therapy in early Parkinson’s disease patients. Mov Disord. 
2012; 27(1):106-12.
3. Barone P, et al. Safinamide as an Add-On Therapy to a Stable Dose of a Single Dopamine Agonist: Results from a Randomized, Placebo-Controlled, 
24-Week Multicenter Trial in Early Idiopathic Parkinson Disease (PD) Patients (MOTION Study) (P01.061) 12 February 2013, 80:7 Supplement P01.061
4. Schapira AHV, et al. Assessment of Safety and Efficacy of Safinamide as a Levodopa Adjunct in Patients With Parkinson Disease and Motor FluctuationsA 
Randomized Clinical Trial. JAMA Neurol. 2017;74(2):216-224.
5. Borgohain R, et al. Randomized trial of safinamide add-on to levodopa in Parkinson’s disease with motorfluctuations. Mov Disord. 2014; 29(2):229-37

3. CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS Propriedades farmacodinâmicas

Mecanismo de ação

A safinamida atua através de mecanismos de ação dopaminérgicos e não dopaminérgicos. A safinamida é um inibidor reversível e altamente seletivo da 
MAO-B, causando um aumento dos níveis extracelulares de dopamina no corpo estriado. A safinamida é associada à inibição estado-dependente dos 
canais de sódio (Na+) dependentes da voltagem e da modulação da liberação estimulada de glutamato. Ainda não foi estabelecido em que medida os 
efeitos não dopaminérgicos contribuem para o efeito global.

Farmacodinâmica

Os modelos de farmacocinética da população desenvolvidos a partir de estudos em pacientes com doença de Parkinson indicam que os efeitos 
farmacodinâmicos da safinamida não são dependentes da idade, sexo, peso, função renal e exposição à levodopa, indicando que não são necessários 
ajustes posológicos com base nessas variáveis.

As análises agrupadas de dados de eventos adversos provenientes de estudos controlados por placebo realizados em pacientes com doença de 
Parkinson indicam que a administração concomitante de safinamida com uma ampla categoria de medicamentos frequentemente utilizados nesta 
população de pacientes (medicamentos anti-hipertensivos, beta bloqueadores, antidislipidêmicos, anti-inflamatórios não esteróides, inibidores da bomba 
de prótons, antidepressivos, etc.) não foi associada a um risco aumentado de eventos adversos. Os estudos não foram estratificados por medicação 
concomitante e não foram efetuados quaisquer estudos randomizados de interação com estes medicamentos.

Os efeitos farmacodinâmicos da safinamida não foram avaliados em crianças e adolescentes.

Farmacocinética

- Absorção: a absorção da safinamida é rápida após dose oral individual e múltipla, atingindo o Tmáx no intervalo de tempo de 1,8-2,8 h após a 
administração, em jejum. A biodisponibilidade absoluta é elevada (95%), demonstrando que a safinamida é absorvida praticamente na sua totalidade 
após a administração oral e o metabolismo de primeira passagem é desprezível. A absorção elevada classifica a safinamida como uma substância 
altamente permeável.

O tempo médio estimado de início da ação terapêutica do medicamento é de 2 semanas.

- Distribuição: o volume de distribuição (V
ss
) é de aproximadamente 165 L, o que é 2,5 vezes o volume corporal, indicando uma distribuição extravascular 

extensa da safinamida. A depuração total determinada é de 4,6 L/h, classificando a safinamida como uma substância de baixa depuração.A ligação da 
safinamida às proteínas plasmáticas é de 88-90%.

- Metabolismo: em humanos, a safinamida é quase exclusivamente eliminada via metabolismo (a excreção urinária de safinamida inalterada foi 
<10%), mediada principalmente através de amidases de alta capacidade, que ainda não foram caracterizadas. As experiências in vitro indicaram que 
a inibição de amidases em hepatócitos humanos conduziu a uma supressão completa da formação de NW-1153. A amidase presente no sangue, 
plasma, soro, fluido gástrico simulado e fluido intestinal simulado, bem como as carboxilesterases humanas hCE-1 e hCE-2 não são responsáveis pela 
biotransformação da safinamida em NW-1153. A amidase FAAH foi capaz de catalisar a formação de NW-1153 apenas em taxas baixas. Portanto, é 
provável que outras amidases estejam envolvidas na conversão em NW-1153. O metabolismo da safinamida não é dependente de enzimas baseadas 
no Citocromo P450 (CYP).
O estudo do metabolismo revelou três vias metabólicas principais para a safinamida. A principal via envolve a oxidação hidrolítica da fração amida, 
resultando no metabólito principal “ácido de safinamida” (NW-1153). Outra via envolve a clivagem oxidativa da ligação éter, com formação de “safinamida 
O-desbenzilada” (NW-1199). Por fim, é formado o “ácido N-desalquilado” (NW-1689) através da clivagem oxidativa da ligação amina da safinamida 
(menor) ou do metabólito principal, ácido de safinamida (NW-1153) (maior). O “ácido N-desalquilado” (NW- 1689) é submetido à conjugação com o ácido 
glucurônico, produzindo o respetivo acilglucuronido. Nenhum destes metabólitos é farmacologicamente ativo.
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A safinamida não parece induzir ou inibir significativamente enzimas em concentrações sistêmicas clinicamente relevantes. Estudos do metabolismo 
in vitro indicaram que não existe qualquer indução ou inibição significativa dos citocromos P450, CYP2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 e 3A3/5 
em concentrações que sejam relevantes (Cmáx  de safinamida livre 0,4 µM a 100 mg/dia) observadas no homem. Estudos dedicados a interações 
medicamentosas, realizados com cetoconazol, L-dopa e os substratos da CYP1A2 e CYP3A4 (cafeína e midazolam) não detectaram quaisquer efeitos 
clinicamente significativos na farmacocinética da safinamida ou da L-dopa, da cafeína ou do midazolam.

Um estudo de equilíbrio de massas demonstrou que a AUC
0
-24 h plasmática da 14C-safinamida inalterada representou aproximadamente 30% da 

radioatividade total da AUC
0
-24 h, indicando a presença de um metabolismo extenso.

Estudos in vitro preliminares demonstraram que a safinamida não é um substrato para os transportadores P-gp, PRCM, OAT1B1, OAT1B3, OATP1A2 ou 
OAT2P1. O metabólito NW-1153 não é um substrato para OCT2 ou OAT1, mas é um substrato para OAT3. Esta interação tem o potencial de reduzir a 
depuração de NW-1153 e de aumentar a respectiva exposição; contudo, a exposição sistêmica de NW-1153 é baixa (1/10 da safinamida principal) e, 
como é metabolizado em metabólitos secundários e terciários, é pouco provável que tenha qualquer relevância clínica.

A safinamida inibe transitoriamente a PRCM no intestino delgado. Isto poderia levar a DDIs clinicamente relevantes com medicamentos que são 
substratos da  PRCM e têm um Tmáx de ≤2 horas. Em concentrações de 50 µM, a safinamida inibiu a OATP1A2 e a OATP2P1. As concentrações 
plasmáticas relevantes da safinamida são substancialmente inferiores, portanto, é pouco provável uma interação clinicamente relevante com substratos 
co-administrados destes transportadores. O NW-1153 não é um inibidor de OCT2, MATE1, ou MATE2-K em concentrações de até 5 µM.

A farmacocinética da safinamida é linear após doses únicas e doses repetidas. Não foi observada qualquer dependência do tempo.

- Eliminação: a safinamida sofre uma transformação metabólica quase total (<10% da dose administrada foi detectada inalterada na urina). A 
radioatividade relacionada com a substância foi amplamente excretada na urina  (76%)  e,  em  menor  extensão,  nas  fezes  (1,5%)  após  192 horas. 
A meia vida de eliminação terminal da radioatividade total foi de aproximadamente 80 h.
A meia vida de eliminação da safinamida é de 20-30 horas. O estado de equilíbrio estável é alcançado no período de uma semana.
A exposição à safinamida em pacientes com insuficiência hepática leve aumentou marginalmente a AUC em 30% enquanto que em pacientes com 
insuficiência hepática moderada a exposição aumentou em 80%.
Pacientes com insuficiência renal moderada a grave não alterou a exposição à safinamida comparado aos pacientes saudáveis.

4. CONTRAINDICAÇÕES

Hipersensibilidade a substância ativa ou a qualquer um dos excipientes. Tratamento concomitante com 
outros inibidores da monoamino oxidase (MAO). Tratamento concomitante com petidina.
Uso em pacientes com insuficiência hepática grave.
Uso em pacientes com albinismo, degeneração de retina, uveíte, retinopatia hereditária ou retinopatia 
diabética progressiva.
Uso concomitante com dextrometorfano
Uso concomitante com medicamentos opioides (meperidina, metadona, propoxifeno ou tramadol)
Uso concomitante com erva de São João (Hypericum perforatum)
Este medicamento é contraindicado para uso por pacientes com insuficiência hepática grave, 
albinismo, degeneração de retina, uveíte, retinopatia hereditária ou retinopatia diabética progressiva.
Xadago® não deve ser administrado durante a gravidez.
Categoria de risco: D

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica 
Informe imediatamente seu médico em caso de suspeita de gravidez. 

Este medicamento é contra-indicado para uso por pacientes lactantes.
5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Em geral, safinamida pode ser utilizado com inibidores seletivos da recaptação da serotonina (ISRS) na menor dose eficaz, com precaução no que 
diz respeito ao surgimento de sintomas serotoninérgicos. Em particular, a utilização concomitante de safinamida e fluoxetina ou fluvoxamina deve ser 
evitada ou, caso seja necessário o tratamento concomitante, estes medicamentos devem ser administrados em doses baixas. Deverá ser ponderado um 
período de suspensão do tratamento correspondente a 5 meia-vidas do ISRS utilizado anteriormente antes do início do tratamento com safinamida.
Deve decorrer um intervalo mínimo de 7 dias entre a descontinuação de safinamida e o início do tratamento com inibidores da MAO ou petidina.

Insuficiência hepática
Deve-se proceder com cautela quando do início do tratamento com safinamida em pacientes com insuficiência hepática moderada. Se os pacientes 
progredirem de insuficiência hepática moderada para grave, a administração de safinamida deve ser interrompida.

Potencial para degenerescência da retina em pacientes com antecedentes de doença oftálmica.

Safinamida não deve ser administrado a paciente com antecedentes oftalmológicos que os coloquem em risco acrescido de potenciais efeitos de 
alteração da retina (por ex., , história familiar de doenças hereditárias da retina, ou histórico de uveíte).

Distúrbios de controle dos impulsos (DCI)
Podem ocorrer distúrbios de controle dos impulsos em pacientes tratados com agonistas da dopamina e/ou tratamentos dopaminérgicos. Foram também 
observados casos de DCI com outros inibidores da MAO. O tratamento com safinamida não foi associado com qualquer aumento do aparecimento de 
DCI.

Os pacientes e os cuidadores devem ser alertados acerca dos sintomas comportamentais de DCI que foram observados em pacientes tratados com 
inibidores da MAO, incluindo casos de compulsões, pensamentos obsessivos, jogos patológicos, aumento da libido, hipersexualidade, comportamento 
impulsivo e compras ou gastos compulsivos.

Efeitos secundários dopaminérgicos
A safinamida utilizada como terapêutica adjuvante da levodopa pode potencializar os efeitos secundários da levodopa e a discinesia preexistente pode 
ser exacerbada, necessitando de redução da levodopa. Este efeito não foi observado quando a safinamida foi utilizada como terapêutica adjuvante de 
agonistas da dopamina em pacientes com DP em fase precoce.

Hipertensão

Xadago® pode causar ou exacerbar hipertensão arterial. Em estudos clínicos pivotais, a incidência de hipertensão foi 7% para Xadago® 50 mg, 5% 
para Xadago® 100 mg e 4% para placebo. Monitore pacientes para controle de hipertensão nova ou pré-existente após início do uso de Xadago®– e 
também em caso de prescrição concomitante com medicações simpaticomiméticas como descongestionantes (nasais, orais ou oftálmicos), anti-gripais 
e isoniazida (esta última possui alguma atividade de inibição da monoamino-oxidase. Ajustes ou introdução de anti-hipertensivos podem ser necessários 
se as alterações pressóricas forem persistentes. 

Não utilize Xadago® for da dosagem recomendada pois não há benefício com doses superiors a 100mg e o risco de eventos hipertensivos aumenta 
progressivamente com a dose. 
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Restrição dietética de tiramina não é necessária com uso das doses recomendadas de Xadago® porém consumo de mais de 150mg de tiramina pode 
provocar eventos hipertensivos graves – portanto pacientes devem ser informados do benefício de evitar alimentos ricos em tiramina – especialmente 
nos pacientes que usam isoniazida em conjunto com Xadago®.

Síndrome serotoninérgica
Há relatos de episódios de síndrome serotoninérgica potencialmente fatal com o uso concomitante de inibidores da MAO (incluindo inibidores seletivos 
da MAO-B) com inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS), antidepressivos (tricíclicos, tetracíclicos e triazolopiridinas), ciclobenzaprina, 
opióides, metilfenidato, anfetamina e seus derivados – portanto o uso de Xadago® com estas substâncias é contraindicado.
Há relato de síndrome setoroninérgica em um paciente durante estudos clínicos pivotais – durante uso combinado de Xadago® e um ISRS. É aconselhável 
utilizar a menor dose efetiva de ISRS quando for utilizado em conjunto com Xadago®.

Discinesia
Xadago® pode causar ou exarcebar discinesia. Em estudos clínicos pivotais a incidência de discinesia foi 21% para Xadago® 50 mg, 18% para 
Xadago® 100 mg e 9% para placebo.
A incidência de discinesia com uso de Xadago® 50 ou 100mg (1%) foi maior que com uso de placebo (0%). Reduzir a dose de levodopa ou outro agente 
dopaminérgico pode mitigar a discinesia.

Sono repentino
Pacientes tratados com agonistas dopaminérgicos relataram cair no sono mesmo durante atividades cotidianas como operação de veículos – o que pode 
resultar em acidentes. Esses episódios podem não ser precedidos por sonolência progressiva ou qualquer pródromo.
Estes ataques de sono foram relatados em apenas em pacientes utilizando 100mg/dia de Xadago®.
Caso um paciente apresente este tipo de evento durante atividades que necessitam de total atenção (conversa, direção de veículos, alimentação, etc), o 
uso de Xadago® deve ser interrompido ou o paciente deve evitar atividades potencialmente perigosas.

Alucinações e Comportamento psicótico
Pacientes com transtornos psicóticos graves não deveriam comumente ser tratados com Xadago® pois existe o risco de exacerbação da psicose com 
o efeito dopaminérgico bem como anti-psicóticos podem piorar o controle da doença de Parkinson. Considere reduzir ou interromper o uso de Xadago® 
em caso de alucinações ou comportamento psicótico. 

Síndrome neuroléptica maligna (SNM)
Sintoma complex semelhante a SNM sem outra etiologia óbvia foi reportada com reduções rápidas de dose e retirada de Xadago® e mudança de 
medicamentos que alterem o tônus dopaminérgico central.

Fertilidade
Estudos realizados em animais indicam que o tratamento com safinamida está associado a reações adversas no desempenho reprodutivo de ratos 
fêmeas e na qualidade do esperma. A fertilidade dos ratos machos não é afetada.

Gravidez e Lactação
Safinamida não deve ser administrado a mulheres em idade fértil, exceto se forem utilizados métodos contraceptivos adequados.
Os dados de estudos clínicos são limitados ou inexistentes em casos de exposição durante a gravidez. Estudos em animais mostraram toxicidade 
reprodutiva. Xadago® não é recomendado durante a gravidez e em mulheres em idade fértil sem uso de método contraceptivo adequado.

Categoria de risco: D Foi demonstrado risco fetal em animais, porém este não foi estudado em fetos humanos.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. Informe 
imediatamente seu médico em caso de suspeita de gravidez.
Dados farmacodinâmicos/ toxicológicos disponíveis em animais demonstraram excreção da safinamida pelo leite.
Não é possível excluir o risco para os lactentes. Xadago® não deve ser usado durante lactação.

Idosos
A experiência de utilização de safinamida em pacientes com mais de 75 anos de idade é limitada.
Não há necessidade de alteração de doses de Xadago® em pacientes idosos.

Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas
Sonolencia e tontura podem ocorrer durante o tratamento com safinamida, portanto os pacientes devem ser alertados quanto à utilização de máquinas 
perigosas, incluindo veículos motorizados, até terem uma certeza razoável de que safinamida não os afeta adversamente.

6. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS
Inibidores da MAO e petidina

Safinamida não deve ser administrado juntamente com outros inibidores da MAO (incluindo a moclobemida) 
uma vez que poderá existir um risco de inibição não seletiva da MAO que pode resultar numa crise 
hipertensiva. A administração de Xadago® e esses medicamentos é contraindicada.
Foram notificados casos de reações adversas graves com a utilização concomitante de petidina e inibidores 
da MAO. Como isso pode ser um efeito de classe, a administração concomitante de safinamida e petidina 
é contraindicada.
Foram notificados casos de interações medicamentosas com a utilização concomitante de inibidores da MAO e 
medicamentos simpatomiméticos. Considerando a atividade inibitória da safinamida, a administração concomitante 
de safinamida e medicamentos simpatomiméticos, tais como os existentes em descongestionantes nasais e 
orais, ou medicamentos para gripe, que contenham efedrina ou pseudoefedrina, requer precaução.

Dextrometorfano
Tem sido reportados episódios de psicose e comportamento bizarro com a utilização concomitante de dextrometorfano e inibidores da MAO. Considerando 
a atividade inibitória da safinamida, a administração concomitante de safinamida e dextrometorfano é contraindicada. 

Antidepressivos
A utilização concomitante de safinamida e fluoxetina ou fluvoxamina deve ser evitada. Esta precaução baseia-se na ocorrência de reações adversas 
graves (por ex., síndrome da serotonina), embora raras, quando da coadministração de ISRS e dextrometorfano com inibidores da MAO.
Se necessário, a utilização concomitante destes medicamentos deve ser efetuada com a dose eficaz mais baixa. Deverá ser ponderado um período de 
suspensão do tratamento correspondente a 5 meia vidas do ISRS utilizado anteriormente antes do início do tratamento com safinamida.
Foram notificadas reações adversas graves com a utilização concomitante de inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS), inibidores da 
recaptação da serotonina e da noradrenalina (IRSN), antidepressivos tricíclicos/tetracíclicos e inibidores da MAO. Tendo em consideração a atividade 
inibitória seletiva e reversível da MAO-B exercida pela safinamida, poderão ser administrados antidepressivos, mas nas doses mínimas necessárias.
Se você não tiver certeza se está tomando um inibidor seletivo da recaptação de serotonina
(ISRS), inibidor da recaptação da serotonina e da noradrenalina (IRSN), antidepressivo tricíclico, dextrometorfano, medicamentos opioides ou inibidor da 
monoamina-oxidade (MAO), verifique com seu médico ou farmacêutico.
Informe ao seu médico imediatamente se você apresentar qualquer um dos seguintes sintomas ou se alguém próximo a você perceber que você tem 
algum destes sintomas: estado mental alterado (agitação, alucinações, confusão, coma); instabilidade autonômica (taquicardia, baixa pressão arterial, 
hipertermia, sudorese, náuseas, vômitos e diarreia); anormalidades neuromusculares (hiperreflexia, falta de coordenação). Estes são sinais de síndrome 
da serotonina. É necessário um intervalo de no mínimo 7 dias entre a descontinuação do tratamento com safinamida e o início do tratamento com 
inibidores de MAO ou petidina.
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Medicamentos opióides
Xadago é contraindicado para uso concomitante com medicamentos chamados opioides, utilizados para alívio da dor, como por exemplo meperidina, 
metadona, propoxifeno, tramadol. O uso concomitante de Xadago com esses medicamentos pode causar síndrome da serotonina, com risco de vida.

Interação tiramina/safinamida
Os resultados de um estudo de estimulação com tiramina por via intravenosa e dois por via oral de curta duração, bem como os resultados da 
monitorização domiciliar da pressão arterial após as refeições durante administração crônica em dois ensaios terapêuticos com pacientes com DP, não 
detectaram qualquer aumento clinicamente importante da pressão arterial. Três estudos terapêuticos realizados com pacientes com DP sem qualquer 
restrição da tiramina também não detectaram qualquer evidência de potencialização da tiramina. Portanto, Xadago® pode ser utilizado com segurança, 
sem quaisquer restrições alimentares em relação à tiramina.

Interação com substratos da OCT1
A safinamida inibe a OCT1 in vitro, em concentrações clinicamente relevantes. Portanto, é necessária precaução quando a safinamida é administrada 
concomitantemente com medicamentos que são substratos de OCT1 e apresentam Tmáx semelhante à safinamida (2 horas) (por exemplo metformina, 
aciclovir, ganciclovir) uma vez que, como consequência, a exposição a estes substratos podem estar aumentada.

Interações farmacocinéticas
Não foi observado qualquer efeito na depuração da safinamida em pacientes com DP que receberam safinamida como terapêutica adjuvante a 
agonistas da dopamina e/ou L-dopa crônico e o tratamento com safinamida não alterou o perfil farmacocinético da L-dopa co-administrada.

Em um estudo de interações medicamentosas in vivo, realizado com cetoconazol, não se verificou qualquer efeito clinicamente relevante nos níveis de 
safinamida. Os estudos em humanos que avaliaram a interação de safinamida com os substratos da CYP1A2 e da CYP3A4 (cafeína e midazolam) não 
demonstraram quaisquer efeitos clinicamente significativos no perfil farmacocinético da safinamida. Este aspecto está em linha com os resultados dos 
testes in vitro nos quais não foram observados quaisquer induções ou inibições significativas das enzimas CYP pela safinamida e foi demonstrado que 
as enzimas CYP desempenham um papel menor na biotransformação da safinamida.

A safinamida pode transitoriamente inibir a PRCM, portanto, deverá ser mantido um intervalo de 5 horas entre a administração da safinamida e de 
outros medicamentos que sejam substratos da PRCM com um Tmáx ≤2 horas (por exemplo, pitavastatina, pravastatina, ciprofloxacina, metotrexato, 
topotecano, diclofenaco ou gliburida). Monitore pacientes para aumento de efeitos farmacológicos ou adversos de substratos de PRCM se Xadago for 
usado concomitantemente.

A safinamida é quase exclusivamente eliminada via metabolismo, principalmente através de amidases de alta capacidade que ainda não foram 
caracterizadas. A safinamida é principalmente eliminada na urina. Em microssomas hepáticos humanos (Human Liver Microsome, HLM), a etapa de 
N-desalquilação parece ser catalisada pela CYP3A4, uma vez que a depuração da safinamida nos HLM foi inibida em 90% pelo cetoconazol. Não 
existem atualmente no mercado quaisquer medicamentos conhecidos por causar interações medicamentosas clinicamente significativas através da 
inibição ou indução das enzimas amidases.

O metabólito NW-1153 é um substrato do OAT3 em concentrações clinicamente relevantes.
Os medicamentos que são inibidores do OAT3 administrados concomitantemente com a safinamida podem reduzir a depuração de NW-1153, e 
consequentemente, podem aumentar a sua exposição sistêmica. A exposição sistêmica de NW-1153 é baixa (1/10 da safinamida principal). Este 
aumento potencial não tem, muito provavelmente, qualquer relevância clínica, dado que o NW-1153, o primeiro produto na via metabólica, é 
adicionalmente transformado em metabólitos secundários e terciários.

Substâncias químicas
Não estão disponíveis dados específicos de interações entre safinamida, álcool e nicotina.

Exames laboratoriais e não laboratoriais
Não há nenhuma evidência até o momento de interferência da safinamisa em exames laboratoriais.

7. CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO

Xadago® é válido por 36 meses.
O medicamento deve ser armazenado em temperatura ambiente (entre 15º C e 30º C). Proteger da umidade.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.
Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Xadago® 50 mg – Comprimido revestido redondo de 7 mm de diâmetro, bicôncavo, de cor laranja a acobreado com brilho metálico, com o número 
“50” gravado num dos lados do comprimido.
Xadago® 100 mg  –  Comprimido revestido redondo de 9 mm de diâmetro, bicôncavo, de   cor
laranja a acobreado com brilho metálico, com o número “100” gravado num dos lados do comprimido.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.
Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

8. POSOLOGIA E MODO DE USAR

Xadago® deve ser administrado via oral, com água e pode ser tomado com ou sem alimentos.

Posologia
Xadago®demonstrou ser eficaz apenas em combinação com levodopa / carbidopa.
O tratamento com safinamida deve ser iniciado com uma dose de 50 mg/dia. Esta dose diária pode ser aumentada até 100 mg/dia com base nas 
necessidades clínicas individuais dos pacientes.
A dose máxima diária do medicamento é de 100 mg. Os pacientes que estão em tratamento com a dose de 100 mg e que necessitam descontinuar o 
tratamento devem ter a dose reduzida para 50 mg durante uma semana antes da interrupção do tratamento.

Modo de usar
Xadago® deve ser administrado via oral, com água e pode ser tomado com ou sem alimentos. 
A experiência de utilização de safinamida em pacientes com mais de 75 anos de idade é limitada.
Não há necessidade de alteração de doses de Xadago® em pacientes idosos.

Dose omitida
Caso uma dose seja esquecida, a dose seguinte deve ser tomada à hora habitual no dia seguinte. Uma dose adicional não deve ser tomada.

Insuficiência hepática
A utilização de safinamida em pacientes com insuficiência hepática grave (Child-Pugh C: 10-15) é contraindicada. Não é necessário qualquer ajuste 
posológico em pacientes com insuficiência hepática leve. A dose mais baixa de 50 mg/dia é recomendada para pacientes com insuficiência hepática 
moderada (Child-Pugh B: 7-9). Se os pacientes progredirem de insuficiência hepática moderada para grave, a administração de safinamida deve ser 
interrompida.

Insuficiência renal
Não é necessária qualquer alteração posológica em pacientes com insuficiência renal.

População pediátrica
A segurança e eficácia de safinamida em crianças e adolescentes com idade inferior a 18 anos não foram ainda estabelecidas. Não existem dados 
disponíveis.

Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.
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9. REAÇÕES ADVERSAS

O perfil de segurança geral de Xadago® baseia-se no programa de desenvolvimento clínico efetuado em mais de 3.000 indivíduos, dos quais mais de 
500 foram tratados por um período superior a 2 anos.

A discinesia foi a reação adversa mais frequente notificada nos pacientes tratados com safinamida quando utilizada concomitantemente com a L-dopa 
como monoterapia ou  com outros tratamentos para a DP.

É conhecida a ocorrência de reações adversas graves com a utilização concomitante de ISRS, ISRN, antidepressivos tricíclicos/tetracíclicos e inibidores 
da MAO, tal como crise hipertensiva (pressão arterial alta, desmaio), síndrome neuroléptica maligna (confusão, sudorese, rigidez muscular, hipertermia, 
aumento da CPK), síndrome da serotonina (confusão, hipertensão, rigidez muscular, alucinações), e hipotensão. Têm existido notificações de interações 
medicamentosas de inibidores da MAO, com a utilização concomitante de medicamentos simpaticomiméticos.

Podem ocorrer distúrbios de controle de impulsos, desenvolvimento de um comportamento de jogador compulsivo, aumento da libido, hiperssexualidade, 
desenvolvimento de um comportamento de comprador compulsivo, consumo excessivo de alimentos e compulsão alimentar em pacientes tratados com 
agonistas da dopamina e/ou outros tratamentos com dopaminérgicos.

A discinesia manifestou-se numa fase precoce do tratamento, foi classificada como “grave”, conduziu à interrupção do tratamento em alguns pacientes 
(aprox. 1,5%) e não requereu a redução da dose em nenhum paciente.

Xadago® está associado com uma meia vida longa (24-26 horas) e, por conseguinte, mesmo depois de uma interrupção abrupta, os seus efeitos 
sobre o sistema nervoso central (SNC) persistem durante alguns dias. As análises dos dados de eventos adversos não detectaram quaisquer sintomas 
sugestivos de retirada com a descontinuação precoce, por exemplo, fotofobia, hiperacusia, irritabilidade, ansiedade, insônia, dores de cabeça, tonturas, 
ou sintomas semelhantes aos da gripe. O tratamento da Doença de Parkinson inclui adição de outra medicação, isso mascara o aparecimento de 
sintomas de abstinência. Não há análises específicas disponíveis para avaliar rebote pelas razões acima expostas; o número limitado de doentes que 
foram avaliados após a interrupção não detectou quaisquer efeito rebote.

A tabela seguinte inclui todas as reações adversas notificadas em ensaios clínicos nos quais os eventos adversos foram considerados relacionados.

As reações adversas estão classificadas segundo as designações de frequências utilizando as seguintes convenções:  muito comum (≥1/10), comum 
(≥1/100, <1/10), incomum  (≥1/1.000, <1/100), raras (≥1/10.000, <1/1.000), muito raras (<1/10.000) e desconhecidas (não podem ser calculadas 
a partir dos dados disponíveis).

Classes de sistemas  
de órgãos

Muito 
comum Comum Incomum Raros

Infecções - - Infecção do trato urinário
Broncopneumonia, furúnculo, 
nasofaringite, pioderma, rinite, 
infecção dentária, infecção viral

Neoplasias benignas, 
malignas e não 
especificadas (incluindo 
cistos e pólipos)

- - Carcinoma das células basais
Acrocórdon,
nevo melanocítico, queratose 
seborreica, papiloma cutâneo

Doenças do sangue  
e do sistema linfático - -

Anemia, leucopenia,
anomalia nos glóbulos 
vermelhos

Eosinofilia, Linfopenia

Doenças do metabolismo 
e da nutrição - -

Diminuição do apetite, 
hipertrigliceridemia, aumento 
do apetite, hipercolesterolemia, 
hiperglicemia,

Caquexia, hipercalemia

Perturbações de foro 
psiquiátrico - Insônia

Alucinação, depressão, sonhos 
anormais, ansiedade,
estado de confusão, labilidade 
emocional, aumento da libido, 
distúrbio psicótico, agitação,
perturbação do sono

Compulsões, delírios, 
desorientação, ilusões, 
comportamento impulsivo, perda 
da libido, pensamentos obsessivos, 
paranóia, ejaculação precoce, 
ataques súbitos de sono, fobia 
social, idéias suicidas

Doenças do Sistema 
Nervoso -

Discinesia sonolência, 
tonturas, dor de cabeça, 
doença de Parkinson

Parestesia,
distúrbio do equilíbrio, 
hipoestesia, distonia, 
desconforto da cabeça, 
disartria, síncope, distúrbio 
cognitivo

Coordenação anormal, distúrbio  
de atenção, disgeusia, 
hiporreflexia, dor radicular, 
Síndrome das pernas inquietas, 
sedação
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Classes de sistemas  
de órgãos

Muito 
comum Comum Incomum Raros

Afecções oculares - Cataratas
Visão turva, escotoma, diplopia, 
fotofobia, distúrbio da retina, 
conjuntivite, glaucoma

Ambliopia, cromatopsia, retinopatia diabética, 
eritropsia, hemorragia ocular, dor ocular, 
edema da pálpebra, hipermetropia, queratite, 
aumento do lacrimejamento, cegueira 
noturna, papiloedema, presbiopia, estrabismo

Afecções do ouvido  
e do labirinto - - Vertigens -

Cardiopatias - - Palpitações, taquicardia, bradicardia 
sinusal, arritmia Infarto do miocárdio

Vasculopatias - Hipotensão 
ortostática

Hipertensão, hipotensão,  
veias varicosas

Espasmo arterial, arteriosclerose, crise 
hipertensiva

Doenças respiratórias, 
torácicas e do mediastino - - Tosse, dispnéia, rinorréia Broncoespasmo, disfonia,

dor orofaríngea, espasmo orofaríngeo

Doenças gastrintestinais - Náuseas

Obstipação, dispepsia, vômitos, 
boca seca, diarréia, dor abdominal, 
gastrite, flatulência, distensão 
abdominal, hipersecreção salivar, 
doença de refluxo gastroesofágico, 
estomatite aftosa

Úlcera péptica, regurgitação, hemorragia 
gastrointestinal superior alta

Afecções hepatobiliares - - - Hiperbilirrubinemia

Classes de sistemas  
de órgãos

Muito 
comum Comum Incomum Raros

Afecções dos tecidos 
cutâneos e subcutâneos - -

Hiperidrose,
prurido generalizado, reação  
de fotossensibilidade, eritema

Alopecia, bolhas, dermatite de contato, 
dermatose, equimose, queratose 
liquenóide, suores noturnos, dor na pele, 
distúrbio de pigmentação, psoríase, 
dermatite seborreica

Afecções 
musculoesqueléticas  
e dos tecidos conjuntivos

- -

Dor lombar, artralgia, espasmos 
musculares, rigidez muscular,
dor nas extremidades, fraqueza 
muscular, sensação de peso

Espondilite anquilosante, dor no flanco, 
inchaço articular, dor musculoquelética, 
mialgia, dor no pescoço, osteoartrite, 
cisto sinovial

Doenças renais e urinárias - - Noctúria, disúria
urgência miccional, poliúria,
piúria, hesitação urinária

Doenças dos órgãos 
genitais e da mama - - Disfunção erétil Hiperplasia prostática benigna, distúrbio 

mamário, dor mamária

Exames complementares 
de diagnóstico - -

Diminuição do peso, aumento 
de peso, aumento da creatina- 
fosfoquinase no sangue, aumento dos 
triglicerídeos no sangue, aumento da 
glicose no sangue, aumento da uréia 
no sangue, aumento da fosfatase 
alcalina no sangue, aumento do 
bicarbonato no sangue, aumento da 
creatinina no sangue, intervalo QT 
prolongado no eletrocardiograma, 
teste da função hepática anormal, 
análise da urina anormal, aumento 
da pressão arterial, diminuição da 
pressão arterial, procedimentos de 
diagnóstico oftalmológico anormais

Diminuição do cálcio no sangue, 
diminuição do potássio no sangue, 
diminuição do colesterol no sangue, 
aumento da temperatura corporal, sopro 
cardíaco, prova de esforço anormal, 
diminuição do hematócrito, diminuição  
da hemoglobina, diminuição da contagem 
de linfócitos, diminuição da contagem  
de plaquetas, aumento das lipoproteínas 
de muito baixa densidade
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Classes de sistemas  
de órgãos

Muito 
comum Comum Incomum Raros

Perturbações gerais  
e alterações no local  
de administração

- -
Fadiga, astenia, distúrbio da 
marcha, edema periférico, 
dor, sensação de calor

Diminuição do efeito do medicamento, 
intolerância medicamentosa, sensação de 
frio, mal-estar, pirexia, xerose

Complicações de 
intervenções relacionadas 
com lesões e intoxicações

- Queda Fratura do pé
Contusão, embolia gordurosa, lesão na 
cabeça, lesão na boca, lesão esquelética

Circunstâncias sociais - - - Compulsão por jogos de azar
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Atenção: este produto é um medicamento novo e, embora as pesquisas tenham indicado eficácia e segurança aceitáveis, mesmo 
que indicado e utilizado corretamente, podem ocorrer eventos adversos imprevisíveis ou desconhecidos. Nesse caso, notifique pelo 
Sistema VigiMed, disponível no Portal da Anvisa. 

Notificação de Evento Adverso
Para a avaliação contínua da segurança do medicamento é fundamental o conhecimento de seus eventos adversos. Notifique qualquer 
evento adverso ao SAC Zambon (0800 017 70 11 ou www.zambon.com.br).
Em casos de eventos adversos notifique pelo Sistema VigiMed, disponível no Portal da Anvisa

10. SUPERDOSE

Em um paciente com suspeita de ter consumido mais do que a dose diária prescrita de 100 mg durante um mês, foram relatados sintomas de confusão 
mental, sonolência, esquecimento e pupilas dilatadas. Estes sintomas desapareceram, sem sequelas, após a descontinuação do medicamento.

O padrão previsto de acontecimentos ou sintomas após uma superdosagem intencional ou acidental com safinamida deverá ser o relacionado com o 
respectivo perfil farmacodinâmico: inibição da MAO-B com inibição dependente da atividade dos canais de Na+. Os sintomas de uma inibição excessiva 
da MAO-B (aumento do nível de dopamina) podem incluir hipertensão, hipotensão postural, alucinações, agitação, náuseas, vômitos e discinesia.

Não existe qualquer antídoto conhecido para a safinamida ou qualquer tratamento específico para a superdosagem de safinamida. Se ocorrer uma 
superdosagem importante, o tratamento com safinamida deve ser descontinuado e deve ser administrado tratamento de suporte,  conforme indicado 
clinicamente.

Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações. Informe-se também com o SAC Zambon  
(0800 017 7011 ou www.zambon.com.br) em casos de dúvidas
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CONCOMITANTE COM DEXTROMETORFANO. USO CONCOMITANTE COM MEDICAMENTOS OPIOIDES (MEPERIDINA, METADONA, PROPOXIFENO OU TRAMADOL). USO CONCOMITANTE COM ERVA DE SÃO JOÃO (HYPERICUM PERFORATUM). ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: Em geral, safinamida pode ser utilizado com inibidores seletivos da recaptação da serotonina (ISRS) na menor 
dose eficaz, com precaução no que diz respeito ao surgimento de sintomas serotoninérgicos. Em particular, a utilização concomitante de safinamida e fluoxetina ou fluvoxamina deve ser evitada ou, caso seja necessário o tratamento concomitante, estes medicamentos devem ser administrados em doses baixas. Deverá ser ponderado um período de suspensão do 
tratamento correspondente a 5 meia-vidas do ISRS utilizado anteriormente antes do início do tratamento com safinamida. Deve decorrer um intervalo mínimo de 7 dias entre a descontinuação de safinamida e o início do tratamento com inibidores da MAO ou petidina. Insuficiência hepática: Deve-se proceder com cautela quando do início do tratamento com safinamida 
em pacientes com insuficiência hepática moderada. Se os pacientes progredirem de insuficiência hepática moderada para grave, a administração de safinamida deve ser interrompida. Potencial para degenerescência da retina em pacientes com antecedentes de doença oftálmica. Safinamida não deve ser administrado a paciente com antecedentes oftalmológicos que 
os coloquem em risco acrescido de potenciais efeitos de alteração da retina (por ex., , história familiar de doenças hereditárias da retina, ou histórico de uveíte). Distúrbios de controle dos impulsos (DCI): Podem ocorrer distúrbios de controle dos impulsos em pacientes tratados com agonistas da dopamina e/ou tratamentos dopaminérgicos. Foram também observados 
casos de DCI com outros inibidores da MAO. O tratamento com safinamida não foi associado com qualquer aumento do aparecimento de DCI. Os pacientes e os cuidadores devem ser alertados acerca dos sintomas comportamentais de DCI que foram observados em pacientes tratados com inibidores da MAO, incluindo casos de compulsões, pensamentos obsessivos, 
jogos patológicos, aumento da libido, hipersexualidade, comportamento impulsivo e compras ou gastos compulsivos.Efeitos secundários dopaminérgicos: A safinamida utilizada como terapêutica adjuvante da levodopa pode potencializar os efeitos secundários da levodopa e a discinesia preexistente pode ser exacerbada, necessitando de redução da levodopa. Este 
efeito não foi observado quando a safinamida foi utilizada como terapêutica adjuvante de agonistas da dopamina em pacientes com DP em fase precoce. Hipertensão: Xadago® pode causar ou exacerbar hipertensão arterial. Em estudos clínicos pivotais, a incidência de hipertensão foi 7% para XADAGO 50 mg, 5% para XADAGO 100 mg e 4% para placebo. Monitore 
pacientes para controle de hipertensão nova ou pré-existente após início do uso de XADAGO – e também em caso de prescrição concomitante com medicações simpaticomiméticas como descongestionantes (nasais, orais ou oftálmicos), anti-gripais e isoniazida (esta última possui alguma atividade de inibição da monoamino-oxidase. Ajustes ou introdução de anti-
hipertensivos podem ser necessários se as alterações pressóricas forem persistentes. Não utilize Xadago® for da dosagem recomendada pois não há benefício com doses superiors a 100mg e o risco de eventos hipertensivos aumenta progressivamente com a dose. Restrição dietética de tiramina não é necessária com uso das doses recomendadas de Xadago® porém 
consumo de mais de 150mg de tiramina pode provocar eventos hipertensivos graves – portanto pacientes devem ser informados do benefício de evitar alimentos ricos em tiramina – especialmente nos pacientes que usam isoniazida em conjunto com Xadago®. Síndrome serotoninérgica: Há relatos de episódios de síndrome serotoninérgica potencialmente fatal com 
o uso concomitante de inibidores da MAO (incluindo inibidores seletivos da MAO-B) com inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS), antidepressivos (tricíclicos, tetracíclicos e triazolopiridinas), ciclobenzaprina, opióides, metilfenidato, anfetamina e seus derivados – portanto o uso de Xadago® com estas substâncias é contraindicado. Há relato de síndrome 
setoroninérgica em um paciente durante estudos clínicos pivotais – durante uso combinado de Xadago® e um ISRS. É aconselhável utilizar a menor dose efetiva de ISRS quando for utilizado em conjunto com Xadago®. Discinesia: Xadago pode causar ou exarcebar discinesia. Em estudos clínicos pivotais a incidência de discinesia foi 21% para Xadago® 50 mg, 18% 
para Xadago® 100 mg e 9% para placebo. A incidência de discinesia com uso de Xadago® 50 ou 100mg (1%) foi maior que com uso de placebo (0%). Reduzir a dose de levodopa ou outro agente dopaminérgico pode mitigar a discinesia. Sono repentino: Pacientes tratados com agonistas dopaminérgicos relataram cair no sono mesmo durante atividades cotidianas 
como operação de veículos – o que pode resultar em acidentes. Esses episódios podem não ser precedidos por sonolência progressiva ou qualquer pródromo. Estes ataques de sono foram relatados em apenas em pacientes utilizando 100mg/dia de Xadago®. Caso um paciente apresente este tipo de evento durante atividades que necessitam de total atenção (conversa, 
direção de veículos, alimentação, etc), o uso de Xadago® deve ser interrompido ou o paciente deve evitar atividades potencialmente perigosas. Alucinações e Comportamento psicótico: Pacientes com transtornos psicóticos graves não deveriam comumente ser tratados com Xadago® pois existe o risco de exacerbação da psicose com o efeito dopaminérgico bem 
como anti-psicóticos podem piorar o controle da doença de Parkinson. Considere reduzir ou interromper o uso de Xadago® em caso de alucinações ou comportamento psicótico. Síndrome neuroléptica maligna (SNM): Sintoma complex semelhante a SNM sem outra etiologia óbvia foi reportada com reduções rápidas de dose e retirada de Xadago® e mudança de 
medicamentos que alterem o tônus dopaminérgico central. Fertilidade: Estudos realizados em animais indicam que o tratamento com safinamida está associado a reações adversas no desempenho reprodutivo de ratos fêmeas e na qualidade do esperma. A fertilidade dos ratos machos não é afetada. Gravidez e Lactação: Safinamida não deve ser administrado a mulheres 
em idade fértil, exceto se forem utilizados métodos contraceptivos adequados. Os dados de estudos clínicos são limitados ou inexistentes em casos de exposição durante a gravidez. Estudos em animais mostraram toxicidade reprodutiva. Xadago não é recomendado durante a gravidez e em mulheres em idade fértil sem uso de método contraceptivo adequado. Categoria 
de risco: D Foi demonstrado risco fetal em animais porém este não foi estudado em fetos humanos. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. Informe imediatamente seu médico em caso de suspeita de gravidez. Dados farmacodinâmicos/ toxicológicos disponíveis em animais demonstraram excreção da safinamida pelo 
leite. Não é possível excluir o risco para os lactentes. Xadago não deve ser usado durante lactação. Idosos: A experiência de utilização de safinamida em pacientes com mais de 75 anos de idade é limitada. Não há necessidade de alteração de doses de Xadago® em pacientes idosos. Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas: Sonolencia e tontura podem 
ocorrer durante o tratamento com safinamida, portanto os pacientes devem ser alertados quanto à utilização de máquinas perigosas, incluindo veículos motorizados, até terem uma certeza razoável de que safinamida não os afeta adversamente. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Foram notificados casos de reações adversas graves com a utilização concomitante de 
petidina e inibidores da MAO. Como isso pode ser um efeito de classe, a administração concomitante de safinamida  e petidina é contraindicada. Foram notificados casos de interações medicamentosas com a utilização concomitante de inibidores da MAO e medicamentos simpatomiméticos. Considerando a atividade inibitória da safinamida, a administração concomitante 
de safinamida e medicamentos simpatomiméticos, tais como os existentes em descongestionantes nasais e orais, ou medicamentos para gripe, que contenham efedrina ou pseudoefedrina, requer precaução. Dextrometorfano: Tem sido reportados episódios de psicose e comportamento bizarro com a utilização concomitante de dextrometorfano e inibidores da MAO. 
Considerando a atividade inibitória da safinamida, a administração concomitante de safinamida e dextrometorfano é contraindicada. Antidepressivos: A utilização concomitante de safinamida e fluoxetina ou fluvoxamina deve ser evitada. Esta precaução baseia-se na ocorrência de reações adversas graves (por ex., síndrome da serotonina), embora raras, quando da 
coadministração de ISRS e dextrometorfano com inibidores da MAO. Se necessário, a utilização concomitante destes medicamentos deve ser efetuada com a dose eficaz mais baixa. Deverá ser ponderado um período de suspensão do tratamento correspondente a 5 meia vidas do ISRS utilizado anteriormente antes do início do tratamento com safinamida. Foram 
notificadas reações adversas graves com a utilização concomitante de inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS), inibidores da recaptação da serotonina e da noradrenalina (IRSN), antidepressivos tricíclicos/tetracíclicos e inibidores da MAO. Tendo em consideração a atividade inibitória seletiva e reversível da MAO-B exercida pela safinamida, poderão 
ser administrados antidepressivos, mas nas doses mínimas necessárias. Se você não tiver certeza se está tomando um inibidor seletivo da recaptação de serotonina (ISRS), inibidor da recaptação da serotonina e da noradrenalina (IRSN), antidepressivo tricíclico, dextrometorfano, medicamentos opioides ou inibidor da monoamina-oxidade (MAO), verifique com seu 
médico ou farmacêutico. Informe ao seu médico imediatamente se você apresentar qualquer um dos seguintes sintomas ou se alguém próximo a você perceber que você tem algum destes sintomas: estado mental alterado (agitação, alucinações, confusão, coma); instabilidade autonômica (taquicardia, baixa pressão arterial, hipertermia, sudorese, náuseas, vômitos 
e diarreia); anormalidades neuromusculares (hiperreflexia, falta de coordenação). Estes são sinais de síndrome da serotonina. É necessário um intervalo de no mínimo 7 dias entre a descontinuação do tratamento com safinamida e o início do tratamento com inibidores de MAO ou petidina. Medicamentos opioides: Xadago é contraindicado para uso concomitante com 
medicamentos chamados opioides, utilizados para alívio da dor, como por exemplo meperidina, metadona, propoxifeno, tramadol. O uso concomitante de Xadago com esses medicamentos pode causar síndrome da serotonina, com risco de vida. Interação tiramina/safinamida: Os resultados de um estudo de estimulação com tiramina por via intravenosa e dois por via 
oral de curta duração, bem como os resultados da monitorização domiciliar da pressão arterial após as refeições durante administração crônica em dois ensaios terapêuticos com pacientes com DP, não detectaram qualquer aumento clinicamente importante da pressão arterial. Três estudos terapêuticos realizados com pacientes com DP sem qualquer restrição da 
tiramina também não detectaram qualquer evidência de potencialização da tiramina. Portanto, Xadago® pode ser utilizado com segurança, sem quaisquer restrições alimentares em relação à tiramina. Interação com substratos da OCT1: A safinamida inibe a OCT1 in vitro, em concentrações clinicamente relevantes. Portanto, é necessária precaução quando a safinamida 
é administrada concomitantemente com medicamentos que são substratos de OCT1 e apresentam Tmáx semelhante à safinamida (2 horas) (por exemplo metformina, aciclovir, ganciclovir) uma vez que, como consequência, a exposição a estes substratos podem estar aumentada. Interações farmacocinéticas Não foi observado qualquer efeito na depuração da safinamida 
em pacientes com DP que receberam safinamida como terapêutica adjuvante a agonistas da dopamina e/ou L-dopa crônico e o tratamento com safinamida não alterou o perfil farmacocinético da L-dopa co-administrada. Em um estudo de interações medicamentosas in vivo, realizado com cetoconazol, não se verificou qualquer efeito clinicamente relevante nos níveis 
de safinamida. Os estudos em humanos que avaliaram a interação de safinamida com os substratos da CYP1A2 e da CYP3A4 (cafeína e midazolam) não demonstraram quaisquer efeitos clinicamente significativos no perfil farmacocinético da safinamida. Este aspecto está em linha com os resultados dos testes in vitro nos quais não foram observados quaisquer 
induções ou inibições significativas das enzimas CYP pela safinamida e foi demonstrado que as enzimas CYP desempenham um papel menor na biotransformação da safinamida. A safinamida pode transitoriamente inibir a PRCM, portanto, deverá ser mantido um intervalo de 5 horas entre a administração da safinamida e de outros medicamentos que sejam substratos 
da PRCM com um Tmáx ≤2 horas (por exemplo, pitavastatina, pravastatina, ciprofloxacina, metotrexato, topotecano, diclofenaco ou gliburida). Monitore pacientes para aumento de efeitos farmacológicos ou adversos de substratos de PRCM se Xadago for usado concomitantemente. A safinamida é quase exclusivamente eliminada via metabolismo, principalmente 
através de amidases de alta capacidade que ainda não foram caracterizadas. A safinamida é principalmente eliminada na urina. Em microssomas hepáticos humanos (Human Liver Microsome, HLM), a etapa de N-desalquilação parece ser catalisada pela CYP3A4, uma vez que a depuração da safinamida nos HLM foi inibida em 90% pelo cetoconazol. Não existem 
atualmente no mercado quaisquer medicamentos conhecidos por causar interações medicamentosas clinicamente significativas através da inibição ou indução das enzimas amidases. O metabólito NW-1153 é um substrato do OAT3 em concentrações clinicamente relevantes. Os medicamentos que são inibidores do OAT3 administrados concomitantemente com a 
safinamida podem reduzir a depuração de NW-1153, e consequentemente, podem aumentar a sua exposição sistêmica. A exposição sistêmica de NW-1153 é baixa (1/10 da safinamida principal). Este aumento potencial não tem, muito provavelmente, qualquer relevância clínica, dado que o NW-1153, o primeiro produto na via metabólica, é adicionalmente transformado 
em metabólitos secundários e terciários. Substâncias químicas: Não estão disponíveis dados específicos de interações entre safinamida, álcool e nicotina. Exames laboratoriais e não laboratoriais: Não há nenhuma evidência até o momento de interferência da safinamisa em exames laboratoriais. ESTE MEDICAMENTO É CONTRAINDICADO PARA USO POR PACIENTES COM 
INSUFICIÊNCIA HEPÁTICA GRAVE, ALBINISMO, DEGENERAÇÃO DE RETINA, UVEÍTE, RETINOPATIA HEREDITÁRIA OU RETINOPATIA DIABÉTICA PROGRESSIVA. Xadago® não deve ser administrado durante a gravidez. Categoria de risco: D Este medicamento é contra-indicado para uso por pacientes lactantes. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem 
orientação médica. Informe imediatamente seu médico em caso de suspeita de gravidez.  POSOLOGIA E MODO DE USAR: Xadago® deve ser administrado via oral, com água e pode ser tomado com ou sem alimentos. Posologia:  Xadago® demonstrou ser eficaz apenas em combinação com levodopa / carbidopa. O tratamento com safinamida deve ser iniciado com uma 
dose de 50 mg/dia. Esta dose diária pode ser aumentada até 100 mg/dia com base nas necessidades clínicas individuais dos pacientes. A dose máxima diária do medicamento é de 100 mg. Os pacientes que estão em tratamento com a dose de 100 mg e que necessitam descontinuar o tratamento devem ter a dose reduzida para 50 mg durante uma semana antes da 
interrupção do tratamento. Modo de usar:  Xadago® deve ser administrado via oral, com água e pode ser tomado com ou sem alimentos.  A experiência de utilização de safinamida em pacientes com mais de 75 anos de idade é limitada. Não há necessidade de alteração de doses de Xadago® em pacientes idosos. Dose omitida: Caso uma dose seja esquecida, a dose 
seguinte deve ser tomada à hora habitual no dia seguinte. Uma dose adicional não deve ser tomada. Insuficiência hepática: A utilização de safinamida em pacientes com insuficiência hepática grave (Child-Pugh C: 10-15) é contraindicada. Não é necessário qualquer ajuste posológico em pacientes com insuficiência hepática leve. A dose mais baixa de 50 mg/dia é 
recomendada para pacientes com insuficiência hepática moderada (Child-Pugh B: 7-9). Se os pacientes progredirem de insuficiência hepática moderada para grave, a administração de safinamida deve ser interrompida. Insuficiência renal: Não é necessária qualquer alteração posológica em pacientes com insuficiência renal. População pediátrica A segurança e eficácia 
de safinamida em crianças e adolescentes com idade inferior a 18 anos não foram ainda estabelecidas. Não existem dados disponíveis. Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado. REAÇÕES ADVERSAS: O perfil de segurança geral de Xadago® baseia-se no programa de desenvolvimento clínico efetuado em mais de 3.000 indivíduos, dos quais mais de 
500 foram tratados por um período superior a 2 anos. A discinesia foi a reação adversa mais frequente notificada nos pacientes tratados com safinamida quando utilizada concomitantemente com a L-dopa como monoterapia ou  com outros tratamentos para a DP. É conhecida a ocorrência de reações adversas graves com a utilização concomitante de ISRS, ISRN, 
antidepressivos tricíclicos/tetracíclicos e inibidores da MAO, tal como crise hipertensiva (pressão arterial alta, desmaio), síndrome neuroléptica maligna (confusão, sudorese, rigidez muscular, hipertermia, aumento da CPK), síndrome da serotonina (confusão, hipertensão, rigidez muscular, alucinações), e hipotensão. Têm existido notificações de interações 
medicamentosas de inibidores da MAO, com a utilização concomitante de medicamentos simpaticomiméticos. Podem ocorrer distúrbios de controle de impulsos, desenvolvimento de um comportamento de jogador compulsivo, aumento da libido, hipersexualidade, desenvolvimento de um comportamento de comprador compulsivo, consumo excessivo de alimentos e 
compulsão alimentar em pacientes tratados com agonistas da dopamina e/ou outros tratamentos com dopaminérgicos. A discinesia manifestou-se numa fase precoce do tratamento, foi classificada como “grave”, conduziu à interrupção do tratamento em alguns pacientes (aprox. 1,5%) e não requereu a redução da dose em nenhum paciente.
Xadago® está associado com uma meia vida longa (24-26 horas) e, por conseguinte, mesmo depois de uma interrupção abrupta, os seus efeitos sobre o sistema nervoso central (SNC) persistem durante alguns dias. As análises dos dados de eventos adversos não detectaram quaisquer sintomas sugestivos de retirada com a descontinuação 
precoce, por exemplo, fotofobia, hiperacusia, irritabilidade, ansiedade, insônia, dores de cabeça, tonturas, ou sintomas semelhantes aos da gripe. O tratamento da Doença de Parkinson inclui adição de outra medicação, isso mascara o aparecimento de sintomas de abstinência. Não há análises específicas disponíveis para avaliar rebote pelas 
razões acima expostas; o número limitado de doentes que foram avaliados após a interrupção não detectou quaisquer efeitos rebote.  ATENÇÃO: ESTE PRODUTO É UM MEDICAMENTO NOVO E, EMBORA AS PESQUISAS TENHAM INDICADO EFICÁCIA E SEGURANÇA ACEITÁVEIS, MESMO QUE INDICADO E UTILIZADO CORRETAMENTE, PODEM OCORRER 
EVENTOS ADVERSOS IMPREVISÍVEIS OU DESCONHECIDOS. NESSE CASO, NOTIFIQUE PELO SISTEMA VIGIMED, DISPONÍVEL NO PORTAL DA ANVISA. - Registro MS -1.0084.9956 - VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA Zambon Line 0800-0177011 (www.zambon.com.br) - BPSXADCOMV2

CONTRAINDICAÇÕES: HIPERSENSIBILIDADE A SUBSTÂNCIA ATIVA OU A QUALQUER UM DOS EXCIPIENTES. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: INIBIDORES DA MAO E PETIDINA: SAFINAMIDA NÃO DEVE 
SER ADMINISTRADO JUNTAMENTE COM OUTROS INIBIDORES DA MAO (INCLUINDO A MOCLOBEMIDA) UMA VEZ QUE PODERÁ EXISTIR UM RISCO DE INIBIÇÃO NÃO SELETIVA DA MAO QUE PODE 
RESULTAR NUMA CRISE HIPERTENSIVA. A ADMINISTRAÇÃO DE XADAGO E ESSES MEDICAMENTOS É CONTRAINDICADA.

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

A Zambon proíbe a divulgação, reprodução ou cópia, no todo ou em parte deste material, sob quaisquer formas ou por quaisquer meios 
(eletrônico, mecânico, gravação, fotocópia ou outros) pois, é de uso pessoal cujo acesso foi, pela Zambon, autorizado.
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