
RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

TRIVASTAL Retardo 50

Pousada: Piribedil

NOME DO MEDICAMENTO

TRIVASTAL Retard 50, comprimidos revestidos de liberação sustentada

COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Piribedil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 mg

Excipientes: qsf um comprimido

FORMA FARMACEUTICA

Comprimidos revestidos de liberação sustentada.

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS

Tratamento sintomático adjuvante do déficit cognitivo e neurossensorial patológico crônico em 
idosos (excluindo doença de Alzheimer e outras demências).

Tratamento adjuvante da claudicação intermitente nas arteriopatias obliterantes crônicas dos membros inferiores 
(em estágio 2).
Nota: esta indicação baseia-se em estudos a favor da melhoria da distância percorrida.

Proposta em sintomas isquêmicos em oftalmologia.

Tratamento da doença de Parkinson:
- quer como monoterapia (tratamento de formas com tremor predominante),
- ou em associação com a dopaterapia desde o início, ou secundariamente, particularmente nas formas com tremor.

POSOLOGIA E MODO DE ADMINISTRAÇÃO

Via oral
Para todas as indicações, exceto para o tratamento da doença de Parkinson: 1 comprimido por dia a ser tomado no final da 
refeição principal, ou mesmo 2 comprimidos por dia em casos mais graves em 2 administrações no final das 2 refeições 
principais.
Os comprimidos devem ser engolidos com meio copo de água, sem mastigar, no final das refeições.

Tratamento da doença de Parkinson:

04.2008 1/4

TITLE - PIRIBEDIL / TRIVASTAL MEDICATION PATIENT INFORMATION IN PORTUGUESE

Source : Servier

www.911globalmeds.com/buy-piribedil-trivastal-retard-online
https://www.servier.com.ve/sites/default/files/spc-pil/spc-trivastal.pdf


Retardo Trivastal 50

- como monoterapia: 150 mg a 250 mg, ou seja, 3 a 5 comprimidos por dia, divididos em 3 a 5 administrações por 
dia.
- como complemento da dopaterapia: 80 a 140 mg (aproximadamente 20 mg de piribedil por 100 mg de L. Dopa). 

Dada a divisão da dose, o comprimido contendo 20 mg de piribedil é mais adequado.

Os comprimidos devem ser engolidos com meio copo de água, sem mastigar, no final das refeições. Estas doses 
devem ser alcançadas gradualmente: aumentar um comprimido a cada três dias.

CONTRA-INDICAÇÕES

Este medicamento é contra-indicado nas seguintes situações:
- hipersensibilidade ao piribedil,
- choque cardiovascular,
- fase aguda do infarto do miocárdio,
- em associação com:
• neurolépticos antieméticos (cf. Interações com outros medicamentos e outras formas de interação).
• neurolépticos antipsicóticos (exceto clozapina) (exceto no caso de paciente parkinsoniano) (cf. Interações 

com outros medicamentos e outras formas de interação).

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE USO

Sonolência e ataques súbitos de sono foram relatados durante o tratamento com piribedil, especialmente em 
pacientes com doença de Parkinson.
Adormecer repentinamente durante as atividades diárias, em certos casos sem prodroma, foi relatado muito raramente. 
Os doentes devem ser informados da possibilidade de ocorrência destes efeitos e devem ser avisados   para terem cuidado 
se conduzirem um automóvel ou utilizarem máquinas durante o tratamento com piribedil. Pacientes que apresentem 
sonolência ou crises súbitas de sono não devem dirigir veículos ou utilizar máquinas. Pode-se prever uma redução nas 
doses ou retirada do tratamento.

Devido à presença de sacarose, este medicamento é contra-indicado em caso de intolerância à frutose, má 
absorção de glicose ou galactose ou deficiência de sacarase-isomaltase.

Casos de jogo patológico (jogo compulsivo), hipersexualidade e aumento da libido foram relatados em 
pacientes com doença de Parkinson tratados com agonistas dopaminérgicos, e com Trivastal em particular. 
Estes casos foram observados principalmente em doentes a receberem doses elevadas e foram geralmente 
reversíveis após redução da dose ou descontinuação do tratamento com agonistas dopaminérgicos (ver 
secção 4.8).

INTERAÇÕES COM OUTROS MEDICAMENTOS E OUTRAS FORMAS DE INTERAÇÕES

Associações contra-indicadas :

+ Neurolépticos antipsicóticos (excluindo clozapina) (em pacientes não parkinsonianos) Antagonismo recíproco entre 
agonista dopaminérgico e neurolépticos. Em caso de síndrome extrapiramidal induzida por neurolépticos, os 
pacientes não devem ser tratados com um agonista dopaminérgico, mas sim com um medicamento 
anticolinérgico.

+ Neurolépticos antieméticos
Antagonismo recíproco entre agonista dopaminérgico e neurolépticos. Use um antiemético 
sem efeitos extrapiramidais.
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Associação desaconselhável :

+ Neurolépticos antipsicóticos (excluindo clozapina) (em pacientes parkinsonianos)
Antagonismo recíproco entre agonista dopaminérgico e neurolépticos. O agonista dopaminérgico pode 
induzir ou agravar distúrbios psicóticos. Se for necessário um tratamento com neurolépticos em pacientes 
com doença de Parkinson tratados com agonistas dopaminérgicos, estes devem ser diminuídos 
progressivamente até a retirada total (uma retirada repentina de dopaminérgicos expõe ao risco de 
“síndrome neuroléptica maligna”).

GRAVIDEZ E LACTAÇÃO

Este medicamento é restrito a indivíduos idosos, para os quais não existe risco de gravidez.
Na ausência de dados relevantes, o uso deste medicamento durante a gravidez ou amamentação não é 
recomendado.

EFEITO NA CAPACIDADE DE CONDUZIR E USAR MÁQUINAS

Os doentes tratados com piribedil que apresentem sonolência e/ou ataques súbitos de sono devem ser instruídos a não 
conduzir veículos ou realizar uma atividade em que uma alteração do estado de alerta possa expô-los ou a outras pessoas 
a um risco de acidente grave ou morte (por exemplo, a utilização de maquinaria) até ao desaparecimento
de tais efeitos (cf. Advertências e precauções especiais de uso)

EFEITOS INDESEJÁVEIS

Os seguintes sintomas podem ocorrer:
• Distúrbios digestivos menores (náuseas, vômitos, flatulência), que podem desaparecer particularmente 

com o ajuste da dose individual.
• Foi relatada sonolência com o tratamento com piribedil. Em casos muito raros, foram relatados 

sonolência diurna excessiva e aparecimento súbito de ataques de sono.
• Mais raramente, foram observados distúrbios psicológicos, como confusão ou agitação, que 

desaparecem quando o tratamento é descontinuado.
• Excepcionalmente, distúrbios na pressão arterial (hipotensão ortostática) ou instabilidade da pressão 

arterial.
• Devido à presença de vermelho de cochonilha, risco de reações alérgicas.

Foram notificados casos de jogo patológico (jogo compulsivo), hipersexualidade e aumento da 
libido desde a introdução do piribedil (ver secção 4.4).

SOBREDOSAGEM

Dado o efeito emético do piribedil em doses muito altas, a superdosagem é improvável com a forma de comprimido. Os 
sinais de superdosagem são:
- instabilidade da pressão arterial (hipertensão ou hipotensão arterial),
- sintomas digestivos (náuseas, vómitos).
Estes sintomas desaparecem com a descontinuação da administração e com o tratamento sintomático.
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PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS

Propriedades farmacodinâmicas
Classe farmacoterapêutica: AGONISTAS DOPAMINÉRGICOS, código ATC: N04BC08

Piribedil: agonista dopaminérgico (estimula os receptores de dopamina e as vias dopaminérgicas 
cerebrais).

Em humanos, o mecanismo de ação é demonstrado pelos estudos de farmacologia clínica:
- estimulação da eletrogênese cortical do tipo "dopaminérgico" tanto na vigília quanto durante o sono,
- actividade clínica sobre as diferentes funções controladas pela dopamina, sendo esta actividade demonstrada 

através da utilização de escalas comportamentais ou psicométricas.

Além disso, o piribedil resulta em aumento do fluxo sanguíneo femoral (a existência de receptores 
dopaminérgicos no leito vascular femoral explica a ação do piribedil na circulação periférica).

Propriedades farmacocinéticas O 
piribedil é absorvido rapidamente.
A concentração máxima é atingida uma hora após a administração oral de piribedil.
A eliminação plasmática é bifásica e é composta por uma primeira fase caracterizada por meia-vida de 1,7 horas e 
uma segunda fase mais lenta caracterizada por meia-vida de 6,9   horas.
O metabolismo do piribedil é intenso, com dois metabólitos principais: (um derivado hidroxilado e um 
derivado dihidroxilado).
O piribedil é excretado essencialmente na urina: 68 % do piribedil absorvido é excretado por via renal 
sob a forma de metabolitos e 25 % é excretado na bílis.

O comprimido contendo 50 mg de piribedil de liberação sustentada permite a absorção e liberação gradual in vivo 
do ingrediente ativo.
Os estudos cinéticos realizados em humanos mostram extensão da cobertura terapêutica que ultrapassa a cada 
período de 24 horas.
A excreção urinária é de aproximadamente 50% na 24ª hora e total na 48ª hora.
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