
DESTAQUES DAS INFORMAÇÕES DE PRESCRIÇÃO Esses destaques não incluem 
todas as informações necessárias para usar o IMPAVIDO com segurança e 
eficácia. Veja as informações completas de prescrição do IMPAVIDO.

• Toxicidade Embrio-Fetal. Não use em mulheres grávidas. Obter um teste de 
gravidez de urina ou soro antes do início da terapia. Aconselhe o uso de 
contracepção eficaz em mulheres com potencial reprodutivo (Advertência na 
caixa, 5.1, 8.1, 8.8, 13.1).

• Efeitos reprodutivos. A miltefosina causou atrofia testicular e diminuição da fertilidade em 
ratos machos e diminuição da fertilidade em ratas. Aconselhar os pacientes sobre 
toxicidades reprodutivas em estudos com animais e que os efeitos potenciais sobre a 
fertilidade humana não foram avaliados adequadamente (13.1).

• Efeitos Renais. Monitorar a creatinina sérica durante a terapia e por 4 semanas 
após o término da terapia (5.3, 6.1).

• Efeitos Hepáticos. Monitorar transaminases e bilirrubina durante a terapia 
(5.4, 6.1).

• Efeitos gastrointestinais. Incentivar a ingestão de líquidos (5.5).

• Trombocitopenia. Monitorar a contagem de plaquetas durante a terapia para 
leishmaniose visceral (5.6, 6.1).

• Absorção de Anticoncepcionais Orais. Aconselhe o uso de método alternativo de 
contracepção se ocorrer vômito e/ou diarréia (5.7).

• Síndrome de Stevens-Johnson. Descontinuar IMPAVIDO (5.8).

Cápsulas de IMPAVIDO (miltefosina), para uso oral 
Aprovação inicial nos EUA: 2014

AVISO: TOXICIDADE EMBRIO-FETAL Veja toda a 
informação prescrita na bula.

IMPAVIDO pode causar danos ao feto. Morte fetal e teratogenicidade ocorreram 
em animais administrados com miltefosina em doses inferiores à dose humana 
recomendada. Não administrar IMPAVIDO a mulheres grávidas. Obtenha um 
teste de gravidez no soro ou na urina em mulheres com potencial reprodutivo 
antes de prescrever IMPAVIDO.
Aconselhe as mulheres com potencial reprodutivo a usar contracepção eficaz 
durante a terapia e por 5 meses após a terapia (4.1, 5.1, 8.1, 8.8, 13.1).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - REAÇÕES ADVERSAS------------------ -------------
• As reações adversas que ocorrem em ≥2% dos pacientes incluem náuseas, 

vômitos, diarreia, dor de cabeça, diminuição do apetite, tontura, dor abdominal, 
prurido, sonolência, transaminases elevadas e creatinina elevada (6.1).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INDICAÇÕES E USO---------- -------- IMPAVIDO é 
um medicamento antileishmania indicado em adultos e adolescentes ≥12 
anos pesando≥30 kg (66 lbs) para tratamento de:
• Leishmaniose visceral porLeishmania donovani(1).
• Leishmaniose tegumentar porLeishmania braziliensis, Leishmania 

guyanensis,eLeishmania panamensis(1).
• Leishmaniose mucosa porLeishmania braziliensis(1). Limitações de uso:
Leishmaniaespécies avaliadas em ensaios clínicos foram baseadas em dados 
epidemiológicos. Pode haver variação geográfica na resposta do mesmo
Leishmaniaespécies para IMPAVIDO (1, 14). A eficácia de IMPAVIDO no tratamento 
de outrasLeishmaniaespécie não foi avaliada.

Para relatar REAÇÕES ADVERSAS SUSPEITAS, entre em contato com a Paladin 
Therapeutics Inc. em 1-888-550-6060 ou FDA em 1-800-FDA-1088 ou 
www.fda.gov/medwatch

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS------------------ -------------
• IMPAVIDO não inibiu as enzimas do citocromo P450 humano in vitro.
• IMPAVIDO não induziu atividade do citocromo 3A em ratos (7, 12,3).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOSAGEM E ADMINISTRAÇÃO------------------------ Administrar 
com alimentos para melhorar as reações adversas gastrointestinais.
• 30 a 44 kg: uma cápsula de 50 mg duas vezes ao dia por 28 dias consecutivos (2).
• 45 kg ou mais: uma cápsula de 50 mg três vezes ao dia por 28 dias 

consecutivos (2).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - USO EM POPULAÇÕES ESPECÍFICAS ------------- -
• Gravidez: IMPAVIDO não deve ser utilizado durante a gravidez. Obtenha um teste 

de gravidez de urina ou soro em mulheres com potencial reprodutivo antes de 
prescrever (4.1, 5.1, 8.1, 8.8, 13.1).

• Mães que amamentam: Interrompa o medicamento ou a amamentação dependendo da 

importância do medicamento para a mãe. Evite amamentar por 5 meses após a terapia com 

IMPAVIDO (8.3).

• Mulheres e Homens com Potencial Reprodutivo: Aconselhe as mulheres a usarem 
métodos contraceptivos eficazes durante a terapia e por 5 meses após a terapia. 
Aconselhar os pacientes sobre toxicidades reprodutivas em animais e que o potencial 
para diminuição da fertilidade em humanos não foi adequadamente avaliado (5.1, 5.2, 
8.8).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FORMAS DE DOSAGEM E FORÇAS----- Cada 
cápsula de IMPAVIDO para uso oral contém 50 mg de miltefosina (3).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONTRA-INDICAÇÕES---- ------------
• Gravidez (4,1, 8,1, 8,8, 13,1).
• Sjögren-Larsson-Síndrome (4.2, 12.3).
• Hipersensibilidade à miltefosina ou a qualquer um dos seus excipientes (4.3).

Consulte 17 para INFORMAÇÕES DE ACONSELHAMENTO DO PACIENTE e Guia de 
Medicação.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AVISOS E PRECAUÇÕES------------------------

TITLE - MILTEFOSINE / IMPAVIDO MEDICATION PATIENT INFORMATION IN PORTUGUESE

Source : USFDA
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INFORMAÇÕES COMPLETAS DE PRESCRIÇÃO

AVISO: TOXICIDADE EMBRIO-FETAL

IMPAVIDO pode causar danos ao feto. Morte fetal e teratogenicidade ocorreram em animais 
administrados com miltefosina em doses inferiores à dose humana recomendada. Não administrar 
IMPAVIDO a mulheres grávidas. Obtenha um teste de gravidez no soro ou na urina em mulheres com 
potencial reprodutivo antes de prescrever IMPAVIDO. Mulheres com potencial reprodutivo devem ser 
aconselhadas a usar métodos contraceptivos eficazes durante a terapia com IMPAVIDO e por 5 meses 
após a terapia[veja Contra-indicações (4.1), Advertências e Precauções (5.1), Uso em Populações 
Específicas (8.1, 8.8) e Toxicologia Não Clínica (13.1)].

1 INDICAÇÕES E USO

As cápsulas de IMPAVIDO (miltefosina) são indicadas em adultos e adolescentes≥12 anos de idade com 
peso ≥ 30 kg para o tratamento de:

• Leishmaniose visceral causada porLeishmania donovani [ver Ensaios Clínicos (14.1)].

• Leishmaniose cutânea causada porLeishmania braziliensis,Leishmania guyanensis, e 
Leishmania panamensis [ver Ensaios Clínicos (14.2)].

• Leishmaniose mucosa causada porLeishmania braziliensis [ver Ensaios Clínicos (14.3)].

Limitações de uso:

• Leishmaniaespécies estudadas em ensaios clínicos avaliando IMPAVIDO foram baseados em 
dados epidemiológicos[veja Ensaios Clínicos (14.1, 14.2)].

• Pode haver variação geográfica na resposta clínica do mesmoLeishmaniaespécies para 
IMPAVIDO[veja Ensaios Clínicos (14.1, 14.2)].

• A eficácia de IMPAVIDO no tratamento de outrasLeishmaniaespécie não foi 
avaliada.

2 DOSAGEM E ADMINISTRAÇÃO

A duração do tratamento é de 28 dias consecutivos. Administrar com alimentos para melhorar as 
reações adversas gastrointestinais.

Tabela 1: Dosagem de Miltefosina

Peso Dosagem e Administração
30kg a 44kg Uma cápsula de 50 mg duas vezes ao dia com alimentos (café da manhã e jantar)

45kg ou mais Uma cápsula de 50 mg três vezes ao dia com alimentos (café da manhã, almoço e jantar)
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3 FORMAS DE DOSAGEM E FORÇAS

As cápsulas orais de IMPAVIDO® (miltefosina) são cápsulas de gelatina dura, opacas, vermelhas, com “PLB” 
impresso no corpo da cápsula e “MILT 50” impresso na tampa usando uma tinta branca. Cada cápsula 
contém 50 mg de miltefosina[veja Descrição (11), Como Fornecido/Armazenamento e Manuseio (16)].

4

4.1 Gravidez

CONTRA-INDICAÇÕES

IMPAVIDO pode causar danos ao feto. IMPAVIDO é contraindicado em mulheres grávidas. Obter um teste de 
gravidez de urina ou soro antes de prescrever IMPAVIDO[veja Advertência em Caixa e Uso em Populações 
Específicas (8.1)].

4.2 Síndrome de Sjögren-Larsson

IMPAVIDO é contraindicado em pacientes com Síndrome de Sjögren-Larsson[ver 
Farmacologia Clínica (12.3)].

4.3 Hipersensibilidade

IMPAVIDO é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade à miltefosina ou a qualquer 
excipiente de IMPAVIDO.

5

5.1 Toxicidade Embrio-Fetal

AVISOS E PRECAUÇÕES

A miltefosina pode causar danos ao feto. Toxicidade embriofetal, incluindo morte e teratogenicidade, foi 
observada em animais administrados com miltefosina antes do acasalamento, durante o início da gravidez e 
durante a organogênese em doses inferiores à dose humana máxima recomendada (MRHD). Não use 
IMPAVIDO em mulheres grávidas. Obtenha um teste de gravidez de urina ou soro antes de prescrever 
IMPAVIDO para mulheres com potencial reprodutivo. Aconselhar as mulheres com potencial reprodutivo a 
usar contracepção eficaz durante a terapia com IMPAVIDO e por 5 meses após a conclusão da terapia[veja 
Aviso na Caixa, Contra-indicações (4.1) e Uso em Populações Específicas (8.1, 8.8)].

5.2 Efeitos reprodutivos

Mulheres
A miltefosina causou diminuição da fertilidade em ratos e atresia folicular reversível e diestro em cães em doses 
aproximadamente 1,0 e 0,2 vezes, respectivamente, a MRHD com base em comparações de área de superfície 
corporal[veja Toxicologia Não Clínica (13.1)]. Os efeitos na fertilidade feminina humana não foram formalmente 
estudados.
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Machos
A miltefosina causou redução na contagem de espermatozoides viáveis   e diminuição da fertilidade em ratos em doses 
aproximadamente 0,4 vezes a MRHD[veja Toxicologia Não Clínica (13.1)]. Uma dose mais alta em ratos, aproximadamente 
1,0 vezes a MRHD, causou atrofia testicular e fertilidade prejudicada que não foi totalmente revertida 10 semanas após o 
término da administração do medicamento.

Dor escrotal e ejaculação diminuída ou ausente durante a terapia foram relatadas durante a terapia com 
IMPAVID[veja Reações Adversas (6.2)]. Os efeitos de IMPAVID na fertilidade masculina humana não foram 
adequadamente estudados.

Aconselhar mulheres e homens sobre os achados de fertilidade em animais e que o potencial de diminuição 
da fertilidade com a terapia com IMPAVIDO em humanos não foi adequadamente avaliado.

5.3 Efeitos Renais

Elevações de creatinina sérica (Cr) foram observadas em ensaios clínicos que avaliaram IMPAVIDO no 
tratamento de leishmaniose cutânea, mucosa e visceral. Monitorar a função renal semanalmente em 
pacientes recebendo IMPAVIDO durante a terapia e por 4 semanas após o término da terapia[veja Reações 
Adversas (6.1)].

5.4 Efeitos Hepáticos

Elevações nas transaminases hepáticas (ALT, AST) e bilirrubina foram observadas em ensaios clínicos que 
avaliaram IMPAVIDO no tratamento da leishmaniose visceral. Monitorar as transaminases hepáticas (ALT, 
AST) e bilirrubina durante a terapia em pacientes recebendo IMPAVIDO[veja Reações Adversas (6.1)].

5.5 Efeitos gastrointestinais

Vômitos e/ou diarreia ocorrem comumente durante a administração de IMPAVIDO e podem resultar em depleção 
de volume. Incentivar a ingestão de líquidos para evitar a depleção de volume[veja Reações Adversas (6.1)].

5.6 Trombocitopenia

Trombocitopenia durante a terapia foi relatada em pacientes tratados para leishmaniose visceral. 
Monitorar a contagem de plaquetas durante a terapia para leishmaniose visceral[veja Reações Adversas 
(6.1, 6.2)].

5.7 Absorção de Anticoncepcionais Orais

Vômitos e/ou diarreia que ocorrem durante a terapia com IMPAVIDO podem afetar a absorção dos 
contraceptivos orais e, portanto, comprometer sua eficácia. Se ocorrer vômito e/ou diarreia durante a 
terapia com IMPAVIDO, aconselhe as mulheres a usar métodos não hormonais adicionais ou alternativos 
de contracepção eficaz.
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5.8 Síndrome de Stevens-Johnson

A síndrome de Stevens-Johnson foi relatada durante a terapia com IMPAVIDO. Descontinuar IMPAVIDO se uma 
erupção cutânea esfoliativa ou bolhosa for observada durante a terapia[veja Reações Adversas (6.1)].

6 REAÇÕES ADVERSAS

Como os ensaios clínicos são conduzidos em condições muito variadas, as taxas de reações adversas observadas nos 
ensaios clínicos de um medicamento não podem ser comparadas diretamente com as taxas nos ensaios clínicos de outro 
medicamento e podem não refletir as taxas observadas na prática.

6.1 Experiência em Ensaios Clínicos

Leishmaniose Visceral

Um estudo de Fase 3 foi realizado em pacientes ≥ 12 anos de idade na Índia. Duzentos e noventa e nove (299) 
pacientes (211 homens e 88 mulheres) receberam IMPAVIDO oral na dose alvo de 2,5 mg/kg/dia por 28 dias 
(cápsula de 50 mg uma vez ao dia se o peso for inferior a 25 kg e cápsula de 50 mg duas vezes ao dia se o 
peso era de 25 kg ou mais). Os pacientes tinham entre 12 e 64 anos de idade. O peso variou entre 15 e 67 kg 
(peso médio 38,6 kg) e o IMC variou entre 8,2 e 24 (média 16,1). Noventa e nove (99) pacientes receberam 1 
mg/kg/dia de anfotericina B desoxicolato por via intravenosa em dias alternados por 15 doses. Uma 
porcentagem estatisticamente significativa mais alta de homens recebeu IMPAVIDO em comparação com a 
anfotericina B.

Menos de 1% dos pacientes que receberam IMPAVIDO morreram (2/299) e nenhum paciente que recebeu 
anfotericina B morreu. Reações adversas graves foram relatadas em 2% dos receptores de IMPAVIDO (6/299) e 1% 
dos receptores de anfotericina B (1/99). Aproximadamente 3% dos pacientes descontinuaram o tratamento em cada 
braço de tratamento devido a uma reação adversa. Reações adversas graves e reações adversas que levaram à 
descontinuação do medicamento que se pensava estarem relacionadas ou possivelmente relacionadas ao 
IMPAVIDO incluíram síndrome de Stevens-Johnson, melena e trombocitopenia, artrite e erupção cutânea, CTCAE1

Diarreia de grau 4 (≥10 fezes por dia) e hiperbilirrubinemia de grau 4 CTCAE (≥10x limite superior do LSN normal).

Tabela 2: Reações Adversas Emergentes do Tratamento que Ocorrem em ≥2% dos Pacientes com Leishmaniose Visceral 
Recebendo IMPAVIDO

Anfotericina B
Desoxicolato

N = 99

Classe de Sistema de Órgãos

Prazo preferido
IMPAVIDO

N = 299

Problemas gastrointestinais
Diarréia 61 (20,4%) 6 (6,1%)
Vômito 113 (37,8%) 20 (20,0%)

Distúrbios Gerais
Astenia 19 (6,3%) 4 (4,0%)

Distúrbios do Metabolismo e Nutrição
Diminuição do Apetite 69 (23,1%) 22 (22,2%)

1Critérios de terminologia comum para eventos adversos
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Neste estudo, elevações de creatinina (Cr) ≥ 1,5 vezes acima da linha de base ocorreram em aproximadamente 10% dos 
receptores de IMPAVIDO e em 40% dos receptores de anfotericina B no final da terapia. Dez por cento dos indivíduos 
em cada braço tiveram elevações de Cr ≥1,5 vezes acima da linha de base aos 6 meses de acompanhamento. Nenhum 
receptor de IMPAVIDO descontinuou a terapia devido à elevação da Cr.

Elevações de transaminases durante a terapia ocorreram em até metade dos receptores de IMPAVIDO e até 
um terço dos receptores de anfotericina B. As elevações foram leves (< 3x LSN) ou moderadas (3-5x LSN) em 
94% e 6%, respectivamente, dos pacientes tratados com IMPAVIDO que apresentaram uma elevação. 
Nenhum paciente descontinuou a terapia devido a elevações nas transaminases.

No final da terapia, 62% e 2,4% dos receptores de IMPAVIDO e 54% e 2% dos receptores de anfotericina B 
tinham contagem de plaquetas < 150.000 e < 50.000, respectivamente.

Leishmaniose cutânea

A eficácia do IMPAVIDO no tratamento da leishmaniose cutânea foi avaliada em um estudo controlado por 
placebo realizado na Colômbia e na Guatemala e em dois estudos comparativos realizados na Bolívia e no 
Brasil, respectivamente. No estudo controlado por placebo, oitenta e nove (89) pacientes ≥12 anos de idade 
receberam uma dose alvo de IMPAVIDO de 2,5 mg/kg/dia por 28 dias e quarenta e quatro (44) receberam 
placebo. Nos estudos comparativos, cento e vinte (120) pacientes ≥12 anos de idade receberam uma dose 
alvo de IMPAVIDO de 2,5 mg/kg/dia por 28 dias e cinquenta e oito (58) pacientes receberam 20 mg/kg/dia 
de antimônio pentavalente ( meglumina) por via parenteral por 20 dias.

Tabela 3: Reações Adversas Ocorrendo em≥2% dos pacientes tratados com IMPAVIDO ≥12 anos de idade com 
leishmaniose cutânea no estudo controlado por placebo
Classe de Sistema de Órgãos

Prazo preferido
IMPAVIDO

N = 89
Placebo
N = 44

Distúrbios do ouvido e labirinto
Enjoo 26 (29,2%) 10 (22,7%)

Problemas gastrointestinais
Dor abdominal 10 (11,2%) 3 (6,8%)
Diarréia 7 (7,9%) 2 (4,5%)
Náusea 32 (35,9%) 5 (11,1%)
Vômito 4 (4,5%) 0

Distúrbios Gerais e do Local de Administração

Mal-estar 3 (3,4%) 1 (2,3%)
Pirexia 5 (5,6%) 2 (4,5%)

Distúrbios do Sistema Nervoso

Tontura 4 (4,5%) 0
Dor de cabeça 25 (28,1%) 10 (22,7%)
Sonolência 3 (3,4%) 0

Distúrbios da Pele e Tecidos Subcutâneos

prurido 4 (4,5%) 0
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Tabela 4: Reações Adversas Ocorrendo em ≥2% dos Pacientes Tratados com IMPAVIDO ≥ 12 Anos de Idade com 
Leishmaniose Cutânea em Dois Ensaios Comparativos
Classe de Sistema de Órgãos

Prazo preferido
IMPAVIDO

N = 120
Meglumina

N = 58
Problemas gastrointestinais

Dor abdominal 9 (7,5%) 3 (5,2%)
Diarréia 18 (15,0%) 3 (5,2%)
Náusea 50 (41,7%) 3 (5,2%)
Vômito 33 (27,5%) 0

Infecções e Infestações
Linfangite 7 (5,8%) 0

Distúrbios do Metabolismo e Nutrição

Diminuição do Apetite 13 (10,8%) 4 (5,8%)
Distúrbios do Sistema Nervoso

Tontura 15 (12,5%) 4 (6,9%)
Distúrbios da Pele e Tecidos Subcutâneos

prurido 7 (5,8%) 0

No estudo controlado por placebo, 12/89 (13,4%) indivíduos com IMPAVIDO tiveram aumentos de Cr de 1,5-3 vezes acima 
da linha de base, em comparação com 2/44 (4,5%) indivíduos placebo no final da terapia. No estudo comparativo, uma 
porcentagem semelhante de indivíduos que receberam IMPAVIDO ou antimônio pentavalente apresentaram elevações de 
Cr acima da linha de base em 3 e 6 meses após a terapia (aproximadamente 5%). Aproximadamente 25% dos indivíduos 
com IMPAVIDO e 11% dos indivíduos com antimônio pentavalente apresentaram elevações de Cr 1,5-3 vezes acima da 
linha de base no final da terapia nos dois estudos controlados ativos. A frequência de aumento de AST e ALT acima do 
limite superior do normal no final da terapia foi semelhante nos receptores de IMPAVIDO e placebo (aproximadamente 
5%).

Outros eventos adversos observados com incidência <2% no grupo IMPAVIDO incluíram anemia, 
linfadenopatia, distensão abdominal, constipação, disfagia, flatulência, fadiga, mal-estar, abscesso, celulite, 
ectima, parestesia, dor testicular, inchaço testicular, síndrome de Stevens-Johnson, urticária, erupção 
cutânea, piodermite.

6.2 Experiência pós-comercialização

As seguintes reações adversas foram identificadas durante o uso de IMPAVIDO em todo o mundo. Como essas 
reações são relatadas voluntariamente por uma população de tamanho incerto, nem sempre é possível estimar 
com segurança sua frequência ou estabelecer uma relação causal com a exposição ao medicamento.

Distúrbios Sanguíneos e Linfáticos: trombocitopenia, agranulocitose

Problemas gastrointestinais: melena

Distúrbios Gerais: edema generalizado, edema periférico
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Distúrbios hepatobiliares: icterícia

Distúrbios do Sistema Nervoso: apreensão

Distúrbios do Sistema Reprodutivo e da Mama: dor escrotal, volume ejaculado diminuído, ejaculação 
ausente.
Distúrbios Vasculares: epistaxe

7 INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Em vitroe estudos de metabolismo em animais mostraram que a miltefosina não induziu ou inibiu 
acentuadamente a atividade das principais enzimas humanas do citocromo P450[ver Farmacologia Clínica 
(12.3)]. O potencial da miltefosina para interagir com transportadores de drogas não foi avaliado.

8

8.1 Gravidez

Gravidez Categoria D

USO EM POPULAÇÕES ESPECÍFICAS

Resumo do risco
IMPAVIDO pode causar danos ao feto. Dados de gravidez humana não estão disponíveis, no entanto, 
toxicidade embriofetal, incluindo morte e teratogenicidade, foi observada em estudos embriofetais em ratos e 
coelhos administrados com miltefosina oral durante a organogênese em doses que foram respectivamente 
0,06 e 0,2 vezes a dose humana máxima recomendada (MRHD), com base na comparação da área de 
superfície corporal (BSA). Numerosas malformações fetais viscerais e esqueléticas foram observadas em um 
estudo de fertilidade em ratas que receberam miltefosina antes do acasalamento até o dia 7 de gravidez em 
doses 0,3 vezes a MRHD. Não administrar IMPAVIDO a mulheres grávidas.

Considerações Clínicas
Durante a gravidez, a leishmaniose visceral pode ser fatal para a mãe e pode resultar em desfechos 
fetais adversos, incluindo aborto espontâneo, doença congênita por transmissão vertical, recém-nascido 
pequeno para a idade gestacional e anemia grave. Durante a gravidez, a leishmaniose cutânea pode se 
manifestar com lesões maiores e de aparência atípica e pode estar associada ao aumento do risco de 
desfechos fetais adversos, incluindo partos prematuros e natimortos.

Dados de animais

A administração de miltefosina em estudos de toxicidade embriofetal em ratos durante o desenvolvimento 
embrionário inicial (Dia 6 a Dia 15 de gestação) causou toxicidade embriofetal incluindo morte e 
teratogenicidade em dosagens de ≥ 1,2 mg/kg/dia (0,06 vezes o MRHD com base na comparação BSA ). Os 
efeitos teratogênicos incluíram cérebro não desenvolvido, líquido hemorrágico preenchendo o lúmen do 
crânio, fenda palatina e edema generalizado. A toxicidade embriofetal também foi observada em coelhos 
após administração oral de miltefosina durante a organogênese (Dia 6 a Dia 18 de gestação) em doses ≥ 2,4 
mg/kg/dia (0,2 vezes a MRHD com base na comparação BSA). Tanto em ratos como em coelhos, não houve 
ninhadas viáveis   em doses de miltefosina ≥ 6,0 mg/kg/dia (0,3 ou 0,6 vezes o MRHD com base em 
comparações de BSA para ratos e coelhos, respectivamente).
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Em um estudo separado de fertilidade feminina em ratos, doses de miltefosina ≥ 6,81 mg/kg/dia (0,3 vezes a MRHD 
com base na comparação BSA) administradas por quatro semanas antes do acasalamento e até o dia 7 de gravidez 
produziram numerosas estruturas viscerais (deformadas, dilatadas, ventrículos cheios de massas marrons, medula 
espinhal disforme, olhos disformes e mal posicionados, hipófise e orelha interna ausente) e malformações fetais 
esqueléticas (fenda palatina, ossificação em forma de haltere dos centros vertebrais torácicos, ossos do crânio 
marcadamente aumentados e suturas marcadamente dilatadas).
[ver Contraindicações (4.1), Toxicologia Não Clínica (13.1)].

8.3 Mães que amamentam

Não se sabe se IMPAVIDO está presente no leite humano. Como muitos medicamentos estão presentes 
no leite humano e devido ao potencial de reações adversas graves em lactentes de IMPAVIDO, deve-se 
decidir entre descontinuar a amamentação ou descontinuar o medicamento, levando em consideração 
a importância do medicamento para a mãe. A amamentação deve ser evitada por 5 meses após a 
terapia com IMPAVIDO.

8.4 Uso Pediátrico

A segurança e eficácia em pacientes pediátricos < 12 anos não foram estabelecidas. Ratos juvenis foram mais 
sensíveis aos efeitos induzidos pela miltefosina, especialmente efeitos retinianos e renais, do que ratos 
adultos[veja Indicações e Uso (1)].

8.5 Uso Geriátrico

Os estudos clínicos de IMPAVIDO não incluíram um número suficiente de indivíduos com 65 anos de idade ou mais 
para determinar se eles respondem de forma diferente dos indivíduos mais jovens.

8.6 Insuficiência Renal

Pacientes com níveis séricos de creatinina ou BUN≥1,5 vezes o limite superior do normal foram excluídos 
dos estudos clínicos. A farmacocinética da miltefosina não foi estudada em pacientes com insuficiência 
renal.

8.7 Insuficiência Hepática

Pacientes com níveis séricos de ALT ou AST≥3 vezes o limite superior dos níveis normais e de bilirrubina ≥
2 vezes o limite superior do normal foram excluídos dos estudos clínicos. A farmacocinética da 
miltefosina não foi estudada em pacientes com insuficiência hepática.

8.8 Fêmeas e Machos com Potencial Reprodutivo

Contracepção
IMPAVIDO pode causar danos ao feto quando usado durante a gravidez. Aconselhar as mulheres com 
potencial reprodutivo a usar contracepção eficaz durante a terapia com IMPAVIDO e por 5 meses após o 
término da terapia[veja Advertências, Advertências e Precauções na Caixa (5.1) e Uso em Populações 
Específicas (8.1)].
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Vômitos e/ou diarreia que ocorrem durante a terapia com IMPAVIDO podem afetar a absorção dos 
contraceptivos orais e, portanto, podem comprometer sua eficácia. Aconselhar as mulheres que usam 
contraceptivos orais a usar métodos não hormonais adicionais ou alternativos de contracepção eficaz durante 
a terapia com IMPAVIDO se ocorrer vômito e/ou diarréia durante a terapia[veja Advertências e Precauções 
(5.7)].

Infertilidade
Mulheres
A miltefosina causou diminuição da fertilidade em ratos e causou atresia folicular reversível e diestro em cães 
em doses aproximadamente 1,0 e 0,2 vezes, respectivamente, a MRHD[veja Advertências e Precauções (5.2), 
Toxicologia Não Clínica (13.1)]. Os efeitos de IMPAVIDO na fertilidade feminina humana não foram 
formalmente estudados.

Machos

A miltefosina causou redução na contagem de espermatozoides viáveis   e diminuição da fertilidade em ratos em doses 
aproximadamente 0,4 vezes a MRHD[veja Advertências e Precauções (5.2), Toxicologia Não Clínica (13.1)]. Uma dose mais 
alta em ratos, aproximadamente 1,0 vezes a MRHD, causou atrofia testicular e fertilidade prejudicada que não foi totalmente 
revertida 10 semanas após o término da administração do medicamento. Os efeitos de IMPAVID na fertilidade masculina 
humana não foram adequadamente estudados.

Avise as mulheres e os homens sobre os achados de fertilidade em animais e que o potencial de diminuição 
da fertilidade com a terapia com IMPAVIDO não foi adequadamente avaliado.

10 SOBREDOSAGEM

Os efeitos adversos comuns de vômito, diarreia e dor abdominal são prováveis   em caso de superdosagem. 
Instituir hidratação adequada para prevenir o risco de insuficiência renal e repor eletrólitos conforme 
necessário. Como a miltefosina é apenas ligeiramente excretada na urina, a diurese forçada não aumentará a 
excreção de miltefosina. A lavagem gastrointestinal é de valor desconhecido. Um antídoto específico para 
tratar a overdose de miltefosina não é conhecido.

11 DESCRIÇÃO

As cápsulas de IMPAVIDO contêm o ingrediente ativo miltefosina, um agente antileishmania. O 
nome químico da miltefosina é sal interno de 2-[[(hexadeciloxi)hidroxifosfenil]oxi]-
N,N,Ntrimetiletilamônio. Miltefosina é um pó branco que é livremente solúvel em água, 0,1 N 
HCl ou NaOH, metanol e etanol. Tem a fórmula empírica de C21H46NÃO4P com um peso 
molecular de 407,6 e a seguinte fórmula estrutural:

O
P
O

+N
O O

Os ingredientes inativos são dióxido de silício coloidal, celulose microcristalina, lactose mono-hidratada, 
talco e estearato de magnésio. O invólucro da cápsula contém gelatina, dióxido de titânio, óxido férrico e 
água purificada.
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12 FARMACOLOGIA CLÍNICA

12.1 Mecanismo de Ação

Miltefosina é um agente anti-leishmania[ver Farmacologia Clínica (12.4)].

12.3 Farmacocinética

Os parâmetros farmacocinéticos da miltefosina em pacientes com leishmaniose visceral e cutânea tratados 
por 28 dias com IMPAVIDO estão listados na Tabela 5. Devido à meia-vida longa da miltefosina (> 6 dias), as 
concentrações plasmáticas mínimas não pareceram atingir um estado de equilíbrio no final do tratamento (ou 
seja, Dia 28).

Tabela 5: Parâmetros farmacocinéticos médios (%CV) para miltefosina após administração de cápsula oral a 
pacientes adultos com leishmaniose visceral e cutânea

Cmáximo Tmáximo
d AUCe

(µg∙hr/mL)

g
Dose tau t1/2,α

f
t1/2,β

(µg/mL) (hora) (dia) (dia)
66,2

(28,5)50 mg BID (4 semanas) uma 6.4
(31.1)Visceral

Leishmaniose
(no dia 23)

7(2-12) 636 (26,7)

50 mg BID (1 semana)/ 50 
mg TID (3 semanas)b

75,9
(17,6)

8,5
(28,9)4 (2-8) 486 (18,1)

Cutâneo
Leishmaniosec

(no dia 27)

6,8
(5.8)g,h

30,7
(18.3)g,h

50 mg TID (4 semanas) 37,3 (22)f 295 (22)f

a: Adolescente (≥12 anos)/Adultos, dose média por kg foi de 3,1 mg/kg/dia b: 
Adolescente (≥12 anos)/Adultos, dose média por kg foi 3,6 mg/kg/dia c: 
Adultos, dose média por kg foi de 1,8 mg/kg/dia
d: mediana (intervalo)
e: AUC0-12hpara BID, AUC0-8hpara TID
f: t1/2,α = meia-vida da fase de distribuição; t1/2,β= meia-vida da fase de eliminação terminal g: 
Estimativas baseadas em um modelo PK populacional
h: média (% de erro padrão)

Absorção

A biodisponibilidade absoluta da miltefosina não foi determinada. Em pacientes com leishmaniose visceral, 
as concentrações máximas de miltefosina após a administração oral de IMPAVIDO cápsulas foram 
atingidas imediatamente antes da próxima dose em muitos pacientes, indicando que a absorção de 
miltefosina pode prosseguir durante todo o intervalo de dosagem.

Distribuição
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A distribuição da miltefosina não foi estudada em humanos. A ligação da miltefosina às proteínas 
plasmáticas humanas, avaliada por um método de ultracentrifugação, foi de 98% na faixa de 
concentração do fármaco de 0,1 a 10 µg/mL. Em ratos, a radioatividade de [14C] miltefosina é 
amplamente distribuída após administração oral única e repetida com maior captação de radioatividade 
no rim, fígado e baço. A transferência placentária e a excreção no leite não foram investigadas.

Metabolismo e Excreção

Nãoem vitrometabolismo oxidativo por 15 diferentes enzimas do citocromo P450 humano (1A1, 
1A2, 1B1, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C18, 2C19, 2D6, 2E1, 3A4, 3A5, 3A7 e 4A1) foi observado.

Uma lenta degradação metabólica pode ser mostrada em hepatócitos humanos, resultando na liberação de 
colina por clivagem semelhante à fosfolipase D da molécula de miltefosina. O fragmento de miltefosina 
contendo álcool graxo pode entrar no metabolismo dos ácidos graxos após ser oxidado a ácido palmítico. Essa 
oxidação é bloqueada em pacientes com síndrome de Sjögren-Larsson, que é causada por um defeito genético 
na atividade da aldeído graxo desidrogenase. IMPAVIDO é contraindicado em pacientes com Síndrome de 
Sjögren-Larsson[veja Contra-indicações (4.2)].

Houve pouca ou nenhuma evidência de inibição dependente do tempo ou do metabolismo das enzimas do 
citocromo P450 examinadas até aproximadamente 40 µg/mL de miltefosina.

A administração oral de miltefosina não induziu marcadamente o conteúdo de CYP3A hepático 
avaliado pela atividade de desmetilação da eritromicina em ratos.

Em pacientes com leishmaniose visceral, <0,2% da dose administrada foi excretada na urina.

12.4 Microbiologia

Mecanismo de ação

O modo de ação específico da miltefosina contraLeishmaniaespécie é desconhecida. O mecanismo de 
ação da miltefosina provavelmente envolve interação com lipídios (fosfolipídios e esteróis), incluindo 
lipídios de membrana, inibição da citocromo c oxidase (função mitocondrial) e morte celular semelhante 
à apoptose.

AtividadeEm vitroeNa Vivo

Miltefosina tem atividade anti-leishmaniaem vitroe em infecções clínicas[ver Estudos Clínicos (14)]. 
Sensibilidade de diferentesLeishmaniaespécies, bem como diferentes linhagens de umLeishmania espécies 
à miltefosina podem variar em diferentes regiões geográficas.

Resistência a droga

Em vitroestudos mostram um potencial para o desenvolvimento de resistência à miltefosina. Algumas cepas 
deL. braziliensiscom resistência intrínseca à miltefosina foram identificados.No entanto, a relevância clínica 
dessas observações não é conhecida.
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A resistência aos medicamentos pode ser devido a uma diminuição no acúmulo de miltefosina noLeishmania 
parasita que se acredita ser devido a um aumento no efluxo do fármaco, mediado pela superexpressão da 
glicoproteína P do transportador ABC e/ou uma diminuição na captação do fármaco pela inativação da 
maquinaria de transporte de miltefosina que consiste no transportador de miltefosina e seu subunidade beta. 
Mutação no gene transportador foi relatada nos isolados de um paciente com recaída em um estudo. No 
entanto, a relevância clínica desses achados não é conhecida.

13 TOXICOLOGIA NÃO CLÍNICA

13.1 Carcinogênese, Mutagênese, Prejuízo da Fertilidade

Mutagenicidade/Carcinogenicidade: Miltefosina testou negativo no teste AMES-Salmonella, teste de amplificação de 
DNA, teste de aberração cromossômicaem vitro, teste UDSin vivo/in vitro, e teste oral de micronúcleo em 
camundongona Vivo. O teste de mutação do gene HPRT em células de mamífero V 79 mostrou um aumento na 
frequência mutante sem dependência da dose. Tendo em vista todos os resultados do teste de mutagenicidade, o 
único resultado positivo no teste V 79 HPRT é considerado sem relevância toxicológica em relação ao risco 
mutagênico para humanos.

Não foram realizados estudos de carcinogenicidade. Em um estudo de toxicidade oral de 52 semanas em ratos, observou-se 

adenoma testicular de células de Leydig em 3 de 30 ratos machos com administração diária de

21,5 mg/kg/dia de miltefosina (1,0 vezes o MRHD com base na comparação BSA). O potencial carcinogênico da 
miltefosina em humanos é desconhecido.

Em um estudo de fertilidade do Segmento I em ratos machos, atrofia testicular, número reduzido de 
espermatozoides viáveis   e fertilidade prejudicada foram observados em ratos após doses orais diárias ≥ 8,25 mg/kg 
(0,4 vezes a MRHD com base na comparação BSA). Esses achados foram reversíveis dentro de um período de 
recuperação de 10 semanas, exceto na dose mais alta testada, 21,5 mg/kg/dia (1,0 vezes a MRHD com base na 
comparação BSA), onde os efeitos não foram totalmente reversíveis.

Em um estudo de fertilidade feminina em ratos, a interrupção do ciclo estral nas fases de estro ou diestro 
ocorreu com a dose alta de 21,5 mg/kg (1,0 vezes a MRHD com base na comparação BSA). Em doses de 6,81 e 
21,5 mg/kg (0,3 e 1,0 vezes a MRHD, respectivamente, com base na comparação com BSA) foram observados 
números aumentados de reabsorções embrionárias e fetais e fetos mortos. Em um estudo de toxicologia de 
52 semanas em cães, observou-se aumento do número de folículos atrésicos nos ovários e parada do ciclo no 
útero, vagina e glândula mamária com morfologia consistente com anestro ou diestro em doses ≥ 1 mg/kg/
dia ( 0,2 vezes o MRHD com base na comparação BSA). Os efeitos em cães foram totalmente reversíveis após 
um período de recuperação de 6 semanas.

13.2 Toxicologia e/ou Farmacologia Animal

Estudos toxicológicos com miltefosina foram realizados em camundongos, ratos, cães e coelhos. As reações 
adversas não observadas em estudos clínicos, mas observadas em animais com níveis de exposição semelhantes 
aos níveis de exposição clínica e com possível relevância para o uso clínico, foram as seguintes:

Toxicidade aguda e crônica: A administração oral de miltefosina em ratos foi associada a lesões que 
afetam os olhos (degeneração retiniana). A degeneração da retina foi observada após 8 semanas de 
tratamento com doses de 10 mg/kg/dia (0,5 vezes a MRHD com base na comparação BSA). Ratos juvenis 
foram mais sensíveis aos efeitos induzidos pela miltefosina, especialmente nos olhos e
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rins, do que ratos adultos com degeneração da retina ocorrendo em doses ≥ 2,15 mg/kg/dia (0,1 vezes o 
MRHD com base na comparação BSA), e danos reversíveis no epitélio do túbulo proximal ocorrendo em 
doses ≥ 4,64 mg/kg/dia (0,2 vezes o MRHD com base na comparação BSA).

14 ESTUDOS CLÍNICOS

14.1 Tratamento da Leishmaniose Visceral

Um estudo randomizado, aberto e controlado por ativos foi conduzido para avaliar a eficácia do 
IMPAVIDO no tratamento da leishmaniose visceral em Bihar, Índia, uma área ondeL. donovani é 
conhecida epidemiologicamente como a espécie infectante prevalente. Pacientes ≥ 12 anos de idade 
com sinais e sintomas clínicos compatíveis com leishmaniose visceral (febre, esplenomegalia e citopenia) 
confirmados pela presença deLeishmaniaamastigotas em aspirados de baço ou medula óssea foram 
randomizados para receber IMPAVIDO oral ou desoxicolato de anfotericina B intravenosa na proporção 
de 3:1. Pacientes com peso ≥ 25 kg receberam uma cápsula de IMPAVIDO 50 mg com as refeições duas 
vezes ao dia. Pacientes com peso < 25 kg receberam uma cápsula de IMPAVIDO 50 mg com as refeições 
uma vez ao dia pela manhã. O peso variou entre 15 e 67 kg (peso médio 38,6 kg) e o IMC variou entre 
8,2 e 24 (média 16,1). Nenhum paciente pesava mais de 70kg. A anfotericina B foi administrada por via 
intravenosa durante 6 horas contínuas a 1 mg/kg em dias alternados por 15 doses. Os pacientes foram 
hospitalizados durante a terapia.

Os critérios de exclusão incluíram contagem de plaquetas <50 × 109/L, contagem de células brancas <1 × 109/L, 
hemoglobina <6 g/100 mL, AST ou ALT≥3 vezes o limite superior da faixa normal, bilirrubina≥2 vezes o limite 
superior do intervalo normal, creatinina sérica ou BUN > 1,5 vezes o limite superior do intervalo normal, 
tempo de protrombina > 5 segundos acima do controle e qualquer condição não compensada ou não 
controlada, incluindo infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV). As mulheres com potencial 
reprodutivo foram obrigadas a usar contracepção eficaz durante a terapia e por 2 meses após a terapia.

A cura final foi definida como a cura inicial ao final da terapia mais ausência de sinais e sintomas de 
leishmaniose visceral em 6 meses de seguimento. A cura inicial no final da terapia foi avaliada pela repetição 
da aspiração do baço ou da medula óssea. Os pacientes com cura parasitológica inicial foram 
acompanhados por 6 meses; pacientes sem ausência de sinais e sintomas clínicos de leishmaniose visceral 
deveriam ser avaliados com repetição da aspiração de baço ou medula óssea para determinar a cura final.

Duzentos e noventa e nove (299) pacientes receberam IMPAVIDO e 99 pacientes receberam anfotericina B. 
Aproximadamente, 70% dos pacientes em cada braço haviam falhado anteriormente no tratamento com 
antimônio pentavalente. A cura inicial foi alcançada em 98% dos pacientes em cada braço de tratamento. Aos 
6 meses após a terapia, 88 (29,5%) receptores de IMPAVIDO e 12 (12,1%) receptores de anfotericina B 
continuaram a ter sinais e sintomas sugestivos de leishmaniose visceral. Esses sinais ou sintomas foram 
atribuídos ao diagnóstico alternativo em 73 pacientes. Os 27 pacientes restantes, todos no braço IMPAVIDO, 
foram submetidos à avaliação com aspiração esplênica ou de medula óssea, e 9 (3,0%) foram positivos para
Leishmaniaamastigotas, indicando recaída. As taxas finais de cura para IMPAVIDO e anfotericina B foram de 
94% e 97%, respectivamente.
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Tabela 6: Eficácia do IMPAVIDO na Leishmaniose Visceral em Pacientes ≥12 anos de idade na Índia

IMPAVIDO
N = 299

Anfotericina B Desoxicolato
N = 99

Fim da terapia
Cura inicial 293 (98%) 97 (98%)

6 meses após a terapia

Cura Final* 282 (94%) 96 (97%)
Falha no tratamento 9 (3%) 0 (0)
Não avaliável 8 (3%) 3 (3%)
* O intervalo de confiança exato de 95% para a diferença (IV Anfotericina B – IMPAVIDO) na cura final é 
(-3,0%, 6,8%).

14.2 Tratamento da Leishmaniose Cutânea

Um estudo controlado por placebo foi realizado na Colômbia, ondeL. panamensiseL. braziliensis são 
epidemiologicamente conhecidos por serem os agentes infecciosos prevalentesLeishmaniaespécies, e na 
Guatemala, ondeL. braziliensisé epidemiologicamente conhecida por ser a espécie infectante prevalente. 
Foram incluídos no estudo pacientes do sexo masculino e feminino, maiores de 12 anos, com diagnóstico 
recente ou recidivante de leishmaniose cutânea sem acometimento de mucosas, confirmado 
parasitologicamente, apresentando pelo menos uma úlcera de pele com área mínima de 50 mm2. Os critérios 
de exclusão foram AST ou ALT≥2 vezes o limite superior da faixa normal, bilirrubina≥1,5 vezes o limite 
superior do intervalo normal e creatinina sérica ou BUN > 1,5 vezes o limite superior do intervalo normal. As 
mulheres com potencial reprodutivo foram obrigadas a usar contracepção eficaz durante a terapia e por 2 
meses após a terapia.

Os pacientes foram randomizados para receber IMPAVIDO ou placebo em uma alocação de 2:1. Pacientes com 
peso < 45 kg receberam IMPAVIDO 50 mg cápsula duas vezes ao dia, e pacientes com peso ≥ 45 kg receberam 
IMPAVIDO 50 mg cápsula três vezes ao dia. Nenhum paciente pesava mais de 84 kg. A cura definitiva foi 
definida como aparente (epitelização completa de todas as lesões) ou cura parcial (epitelização incompleta, 
sem aumento > 50% nas lesões, sem aparecimento de novas lesões e parasitologia negativa se realizada) em 2 
semanas após o término da terapia e completa epitelização de todas as úlceras 6 meses após o término da 
terapia. A taxa de cura definitiva para IMPAVIDO foi estatisticamente significativamente maior do que a taxa 
de cura para placebo.

Tabela 7: Eficácia do IMPAVIDO em comparação com o placebo no tratamento da leishmaniose cutânea na 
Colômbia e na Guatemala

IMPAVIDO Placebo
Cura Definitiva* 59/89 (66%) 13/44 (30%)

Colômbia 40/49 (82%) 24/09 (38%)
Guatemala 19/40 (48%) 20/04 (20%)

* A diferença (IC 95%) entre os grupos é de 36,8% (20,1%, 53,4%) com valor P<0,0001.
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Um estudo adicional da IMPAVIDO foi realizado na Bahia e Manaus, duas regiões do Brasil onde, 
respectivamente,L. braziliensiseL. guyanensissão epidemiologicamente os patógenos infectantes prevalentes. 
Pacientes adolescentes/adultos com idade entre 12-65 anos receberam IMPAVIDO por via oral por 28 dias. A 
dose alvo de IMPAVIDO foi de 2,5 mg/kg/dia: pacientes com peso de 15 a 29 kg receberam 50 mg uma vez ao 
dia, pacientes com peso de 30 a 45 kg receberam 50 mg duas vezes ao dia e pacientes com peso > 46 kg 
receberam 50 mg três vezes ao dia. Os critérios de eficácia foram cura inicial (reepitelização completa da úlcera 
em 2 meses após o término da terapia) seguida de cura definitiva (reepitelização completa em 6 meses após o 
término da terapia). A taxa de cura definitiva em pacientes com idade ≥12 anos foi de 27/40 (67,5%) para 
Manaus, Brasil e 34/40 (85%) para Bahia, Brasil.

14.3 Tratamento da Leishmaniose Mucosa

Um estudo de braço único foi realizado para avaliar a eficácia das cápsulas de IMPAVIDO para o 
tratamento da leishmaniose mucosa. O estudo foi realizado na Bolívia, ondeL. braziliensisé 
epidemiologicamente a espécie prevalente.

Setenta e nove (79) pacientes≥18 anos de idade com cicatriz de leishmaniose cutânea mais parasitas 
observados ou cultivados a partir de material da lesão ou teste cutâneo positivo e sem doença 
concomitante clinicamente significativa receberam miltefosina na dose alvo de 2,5 mg/kg/dia por 28 dias. 
Aos 12 meses após o término da terapia, 49 dos pacientes (62%) tiveram resolução completa do edema, 
eritema, infiltração e erosão dos locais envolvidos na mucosa.

16 COMO FORNECIDO/ARMAZENAGEM E MANUSEIO

Cada cápsula de IMPAVIDO contém 50 mg de miltefosina em uma cápsula de gelatina dura, vermelha 
e opaca. As cápsulas de IMPAVIDO são fornecidas em um blister dobrado e removível. Cada blister 
contém 14 cápsulas. Cada embalagem contém dois blisters (NDC 61744-050-01).

Armazenar em 20-25oC (68-77°F); excursões permitidas para 15-30oC (59 - 86oF). [Consulte a 
temperatura ambiente controlada da USP]. Proteger da umidade.

Dispensar apenas na embalagem original.

17 INFORMAÇÕES DE ACONSELHAMENTO DO PACIENTE

Consulte o Guia de Medicação aprovado pela FDA

17.1 Instruções de dosagem

• IMPAVIDO é administrado com alimentos para melhorar os efeitos colaterais gastrointestinais.

• Instrua o paciente a engolir a cápsula inteira e não mastigá-la ou quebrá-la. Instrua o 
paciente a completar o curso completo da terapia.

• Informe o paciente que dor abdominal, náusea, vômito e diarreia são efeitos colaterais 
comuns da terapia com IMPAVIDO e instrua o paciente a informar seu médico se esses 
efeitos colaterais gastrointestinais forem graves ou persistentes. Instruir o paciente
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consumir líquidos suficientes para evitar a desidratação e, consequentemente, o risco de lesão 
renal.

17.2 Fêmeas e Machos com Potencial Reprodutivo

• Aconselhar as mulheres com potencial reprodutivo a usar métodos contraceptivos eficazes durante a 
terapia com IMPAVIDO e por 5 meses após o término da terapia[veja Aviso e Uso em Populações 
Específicas (8.1, 8.8)].

• Aconselhar as mulheres que usam contraceptivos orais a usar métodos não hormonais adicionais ou 
alternativos de contracepção eficaz durante a terapia com IMPAVIDO se ocorrer vômito e/ou diarréia[
veja Advertências e Precauções (5.7) e Uso em Populações Específicas (8.8)].

• Aconselhar as mães que amamentam a não amamentar durante a terapia com IMPAVIDO e por 5 meses 
após o término da terapia [verUso em Populações Específicas (8.3)].

• Avise mulheres e homens que IMPAVIDO causou infertilidade em ratos machos, prejudicou a 
fertilidade em ratas e causou atresia em folículos ovarianos em cadelas. Avisar os pacientes que o 
potencial de diminuição da fertilidade em humanos não foi adequadamente avaliado[veja 
Advertências e Precauções (5.2) e Uso em Populações Específicas (8.8)].

Distribuído por:
Paladin Therapeutics Inc. 
Corporation Trust Center 
1209 Orange Street
Wilmington, DE 19801
EUA
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Guia de Medicação
IMPAVIDO® (Im-PA-vee-do)

(miltefosina)
Cápsulas

Leia este Guia de Medicação antes de receber IMPAVIDO. Esta informação não substitui a conversa com seu médico sobre 
sua condição médica ou tratamento.
Quais são as informações mais importantes que devo saber sobre a IMPAVIDO? 
IMPAVIDO pode causar sérios riscos à gravidez:
• Não tome IMPAVIDO se estiver grávida. Se você tomar IMPAVIDO durante a gravidez, seu bebê corre o risco de morte 

ou defeitos congênitos graves.
• As mulheres que podem engravidar devem usar métodos contraceptivos eficazes (contracepção) durante o tratamento 

com IMPAVIDO e por 5 meses após a interrupção do tratamento com IMPAVIDO. Discuta com seu médico qual método de 
controle de natalidade é adequado para você

• Se engravidar enquanto estiver a tomar IMPAVIDO, informe o seu médico imediatamente. Converse com seu médico 
sobre a participação no Registro de Gravidez IMPAVIDO. Este é um estudo para saber como o IMPAVIDO afeta a 
gravidez e os bebês. Você pode se inscrever neste registro ligando para xxxxxxx

O que é IMPAVIDO?
IMPAVIDO é um medicamento de prescrição usado para tratar certos tipos de leishmaniose:

• leishmaniose visceral (afetando seus órgãos internos)
• leishmaniose cutânea (que afeta sua pele)
• leishmaniose mucosa (que afeta o nariz, a boca e a garganta)

Não se sabe se IMPAVIDO é seguro e eficaz em crianças menores de 12 anos.
Quem não deve tomar IMPAVIDO? Não tome IMPAVIDO se você:
• estão grávidas
• tem Sjögren-Larsson-Síndrome
• são alérgicos à miltefosina ou a qualquer um dos ingredientes de IMPAVIDO. Consulte o final deste folheto para obter uma lista dos 

ingredientes de IMPAVIDO.
• é uma mulher que pode engravidar e não fez um teste de gravidez. As mulheres que podem engravidar devem fazer um 

teste de gravidez de urina ou sangue antes de tomar IMPAVIDO.
• é uma mulher que pode engravidar e não está disposta a usar métodos contraceptivos eficazes durante o 

tratamento com IMPAVIDO e por 5 meses após o tratamento
Antes de tomar IMPAVIDO, informe o seu médico sobre todas as suas condições médicas, incluindo se você:

• tem problemas renais ou hepáticos. Seu médico deve fazer exames de sangue para verificar seus rins e fígado antes 
de iniciar, durante e após o tratamento com IMPAVIDO.

• está grávida ou planeja engravidar. IMPAVIDO pode prejudicar o feto.
• está amamentando ou planeja amamentar. Não se sabe se IMPAVIDO passa para o leite materno. Converse com seu médico 

sobre a melhor maneira de alimentar seu bebê se você tomar IMPAVIDO. Você deve evitar amamentar enquanto estiver 
tomando IMPAVIDO e por 5 meses após parar de tomar IMPAVIDO.

Informe o seu médico sobre todos os medicamentos que você toma, incluindo medicamentos prescritos e de venda livre, 
vitaminas e suplementos de ervas.
Como devo tomar o IMPAVIDO?
• Tome IMPAVIDO exatamente como seu médico lhe disser.
• Complete seu tratamento completo de 28 dias com IMPAVIDO.
• Tome as cápsulas de IMPAVIDO inteiras. Não quebre, esmague, dissolva ou mastigue IMPAVIDO antes de engolir.
• Tome IMPAVIDO com alimentos para ajudar a reduzir problemas estomacais.

Quais são os possíveis efeitos colaterais do IMPAVIDO? 
IMPAVIDO pode causar efeitos colaterais graves, incluindo:
Consulte “Quais são as informações mais importantes que devo saber sobre a IMPAVIDO?”
• Problemas de fertilidade em ratos machos e fêmeas e ciclo menstrual anormal em cadelas.Não se sabe se 

IMPAVIDO causa problemas de fertilidade em homens ou mulheres
• Dor testicular e ejaculação ausente ou diminuída
• Problemas renais e hepáticos
• Problemas de estômago. IMPAVIDO pode causar vômitos, diarreia e desidratação. Ligue para o seu médico 

imediatamente se tiver vômitos graves e diarreia que não desaparecem. Beba muita água para ajudar a prevenir a 
desidratação enquanto estiver com vômitos e diarreia.

• Diminuição da eficácia das pílulas anticoncepcionais orais. Vômitos e diarreia podem fazer com que suas pílulas 
anticoncepcionais sejam menos eficazes na prevenção da gravidez. Use um método extra de controle de natalidade, 
como preservativos masculinos com espermicida, até que você não tenha mais vômitos e diarreia.

• Diminuição das plaquetas(que são células sanguíneas que ajudam a coagular o sangue).
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• Problemas de Pele Graves.IMPAVIDO pode causar um problema de pele grave chamado Síndrome de Stevens-Johnson. Se você 
desenvolver uma erupção cutânea com bolhas enquanto estiver tomando IMPAVIDO, pare de tomar IMPAVIDO imediatamente e ligue 
para o seu médico.

Os efeitos colaterais mais comuns do IMPAVIDO incluem:náuseas, vômitos e diarreia. Outros efeitos colaterais incluem 
dor abdominal, diminuição do apetite, tontura, dor de cabeça, sonolência, coceira na pele e anormalidades nos testes 
hepáticos ou renais.

Informe o seu médico se tiver algum efeito colateral que o incomode ou que não desapareça. Estes não são todos os 
possíveis efeitos colaterais do IMPAVIDO. Para obter mais informações, pergunte ao seu médico.

Você pode relatar efeitos colaterais ao FDA em 1-800-FDA-1088.
Como devo armazenar o IMPAVIDO?
• Armazene o IMPAVIDO em temperatura ambiente entre 20°C e 25°C (68°F a 77°F).
• Proteja o IMPAVIDO da umidade.
Mantenha IMPAVIDO e todos os medicamentos fora do alcance das crianças.
Informações gerais sobre o uso seguro e eficaz de IMPAVIDO.
Os medicamentos às vezes são prescritos para outros fins que não os listados neste Guia de Medicamentos. Não use 
IMPAVIDO para uma condição para a qual não foi prescrito. Este Guia de Medicação resume as informações mais 
importantes sobre IMPAVIDO. Se você quiser mais informações, fale com seu médico ou farmacêutico. Você pode pedir ao 
seu médico ou farmacêutico informações sobre IMPAVIDO escritas para profissionais de saúde.

tenho.
XXXX

Não dê IMPAVIDO a outras pessoas, mesmo que tenham os mesmos sintomas que você
Para obter mais informações, acesse www.TRADENAME.com ouwww.dailymed.nlm.nih.gov , ou ligue para 1-XXX-XXX-

Quais são os ingredientes do IMPAVIDO? 
Ingrediente ativo:miltefosina
Ingredientes inativos:dióxido de silício coloidal, celulose microcristalina, lactose monohidratada, talco e estearato de 
magnésio. O invólucro da cápsula contém gelatina, dióxido de titânio, óxido férrico e água purificada.
Distribuído por: Paladin Therapeutics, Inc.

Este Guia de Medicação foi aprovado pela Food and Drug Administration dos EUA. Emitido: Mês Ano
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