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

-

-

-

Distúrbios comportamentais e de humor:Pode incluir euforia, insônia, alterações de 
humor, alterações de personalidade, depressão grave e psicose (5.5) Efeitos nos 
ossos:Monitorar a diminuição da densidade mineral óssea com o uso crônico de 
EMFLAZA (5.6)
Efeitos oftálmicos: Pode incluir catarata, infecções e glaucoma; Monitorar a 
pressão intraocular se EMFLAZA for continuado por mais de 6 semanas (5.7)

Vacinação:Não administrar vacinas vivas ou atenuadas a pacientes recebendo 
doses imunossupressoras de corticosteróides (5.8)
Erupções cutâneas graves:Descontinuar ao primeiro sinal de erupção cutânea, a menos que a erupção claramente não esteja 

relacionada ao medicamento (5.9)

Emflaza (deflazacort) comprimidos, para uso oral 
EMFLAZA (deflazacort) suspensão oral Aprovação 
inicial nos EUA: 2017

- - - - - - - - - - - - - - - - - - INDICAÇÕES E USO-------------------------- EMFLAZA é 
um corticosteroide indicado para o tratamento da distrofia muscular de 
Duchenne (DMD) em pacientes com 5 anos de idade ou mais (1) -

-- - - - - - - - - - - - - - - - DOSAGEM E ADMINISTRAÇÃO----------------
- A dose diária recomendada é de aproximadamente 0,9 mg/kg/dia 

administrada por via oral (2,1)
Descontinuar gradualmente quando administrado por mais de alguns dias (2.2)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - REAÇÕES ADVERSAS------------------------

As reações adversas mais comuns (≥ 10% para EMFLAZA e maiores que
- - - - - - - - - - - - - - - FORMAS DE DOSAGEM E FORMAS DE DOSAGEM--------------
-
-

placebo) são aparência cushingoide, aumento de peso, aumento do apetite, 
infecção do trato respiratório superior, tosse, polaciúria, hirsutismo, obesidade 
central e nasofaringite (6.1)

Comprimidos: 6 mg, 18 mg, 30 mg e 36 mg (3) 
Suspensão Oral: 22,75 mg/mL (3)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONTRA-INDICAÇÕES---------------------- 
Hipersensibilidade ao deflazacort ou a qualquer um dos ingredientes inativos

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS------------------------
- Inibidores moderados ou fortes do CYP3A4: Dê um terço da 

dose recomendada de EMFLAZA (7.1)
Evite o uso de indutores moderados ou fortes de CYP3A4 com EMFLAZA, pois eles 
podem reduzir a eficácia (7.1)

EMFLAZA (4)
-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AVISOS E PRECAUÇÕES--------------
- Alterações na Função Endócrina: Supressão do eixo hipotálamo-hipófise-

adrenal, síndrome de Cushing e hiperglicemia podem ocorrer; Monitorar 
pacientes para essas condições com uso crônico de EMFLAZA (2.2, 5.1) 
Imunossupressão e aumento do risco de infecção:Aumento do risco de novas, 
exacerbação, disseminação ou reativação de infecções latentes, que podem ser 
graves e às vezes fatais; Sinais e sintomas de infecção podem ser mascarados 
(5.2)
Alterações na Função Cardiovascular/Renal:Monitorar pressão arterial e sódio 
elevados e níveis reduzidos de potássio (5.3) Perfuração Gastrointestinal:
Aumento do risco em pacientes com certos distúrbios gastrointestinais; Sinais 
e sintomas podem ser mascarados (5.4)

Para relatar REAÇÕES ADVERSAS SUSPEITAS, entre em contato com a Marathon 
Pharmaceuticals, LLC em 1-866-562-4620 ou
DrugSafety@propharmagroup.com ou FDA em 1-800-FDA-1088 ou 
www.fda.gov/medwatch .

-

Consulte 17 para INFORMAÇÕES DE ACONSELHAMENTO DO PACIENTE e rotulagem 
do paciente aprovada pela FDA.

-
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-
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INFORMAÇÕES COMPLETAS DE PRESCRIÇÃO

1 INDICAÇÕES E USO

EMFLAZA é indicado para o tratamento da distrofia muscular de Duchenne (DMD) em pacientes 
com 5 anos de idade ou mais.

2 DOSAGEM E ADMINISTRAÇÃO

2.1 Informações de dosagem

A dose oral recomendada de EMFLAZA é de aproximadamente 0,9 mg/kg/dia uma vez ao dia. Se forem usados   
comprimidos, arredonde para a dose mais próxima possível. Qualquer combinação das quatro dosagens de 
comprimidos de EMFLAZA pode ser usada para atingir esta dose. Se a suspensão oral for usada, arredondar para o 
décimo de mililitro mais próximo (mL).

2.2 Descontinuação

A dosagem de EMFLAZA deve ser diminuída gradualmente se o medicamento tiver sido administrado 
por mais de alguns dias[veja Advertências e Precauções (5.1)].

2.3
EMFLAZA Comprimidos e Suspensão Oral podem ser tomados com ou sem alimentos.

Instruções importantes de preparação e administração

Comprimidos EMFLAZA
Os comprimidos de EMFLAZA podem ser administrados inteiros ou triturados e tomados imediatamente após a 

mistura com compota de maçã.

Suspensão Oral EMFLAZA
Agite EMFLAZA Suspensão Oral bem antes da administração.

Utilize apenas o dispensador oral fornecido com o produto. Depois de retirar a dose apropriada 
para o dispensador oral, adicione lentamente EMFLAZA Suspensão Oral em 3 a 4 onças de suco ou 
leite e misture bem. A dose deve então ser administrada imediatamente. Não administrar 
EMFLAZA com sumo de toranja[ver Interações Medicamentosas (7.1)].

Descarte qualquer EMFLAZA Suspensão Oral não utilizada restante após 1 mês da primeira abertura 
do frasco.

2.4 Modificação de dosagem para uso com inibidores e indutores de CYP3A4

Inibidores de CYP3A4
Dê um terço da dose recomendada quando EMFLAZA for administrado com inibidores moderados ou 
fortes de CYP3A4. Por exemplo, uma dose de 36 mg por dia seria reduzida para uma dose de 12 mg por 
dia quando usada com inibidores moderados ou fortes de CYP3A4[veja Interações Medicamentosas (7.1) 
e Farmacologia Clínica (12.3)].

Indutores CYP3A4
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Evite o uso com indutores moderados ou fortes de CYP3A4 com EMFLAZA[veja 
Interações Medicamentosas (7.1) e Farmacologia Clínica (12.3)].

3 FORMAS DE DOSAGEM E FORÇAS

Comprimidos

-
-
-
-

6 mg: Branco e redondo com “6” gravado num lado 18 
mg: Branco e redondo com “18” gravado num lado 30 
mg: Branco e oval com “30” gravado num lado 36 mg: 
Branco e oval com “ 36" gravado em um lado

Suspensão oral
-22,75 mg/mL: Suspensão esbranquiçada

4 CONTRA-INDICAÇÕES

EMFLAZA é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade conhecida ao deflazacort ou a 
qualquer um dos ingredientes inativos. Casos de hipersensibilidade, incluindo anafilaxia, 
ocorreram em pacientes recebendo terapia com corticosteroides[veja Advertências e Precauções 
(5.15) e Reações Adversas (6.2)].

5 AVISOS E PRECAUÇÕES

5.1 Alterações na Função Endócrina

Os corticosteróides, como o EMFLAZA, podem causar alterações graves e potencialmente fatais na função 
endócrina, especialmente com o uso crônico. Monitore os pacientes que recebem EMFLAZA para 
síndrome de Cushing, hiperglicemia e insuficiência adrenal após a retirada de EMFLAZA. Além disso, 
pacientes com hipopituitarismo, insuficiência adrenal primária ou hiperplasia adrenal congênita, função 
tireoidiana alterada ou feocromocitoma podem apresentar risco aumentado de eventos endócrinos 
adversos.

Risco de Insuficiência Adrenal Após Retirada de Corticosteróides
Os corticosteroides produzem supressão reversível do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal 
(HPA), com potencial para o desenvolvimento de insuficiência adrenal secundária após a 
retirada do tratamento com corticosteroides. A insuficiência adrenal aguda pode ocorrer 
se os corticosteroides forem retirados abruptamente e pode ser fatal. O grau e a duração 
da insuficiência adrenocortical produzida são variáveis   entre os pacientes e dependem da 
dose, frequência e duração da terapia com corticosteroides. O risco é reduzido diminuindo 
gradualmente a dose de corticosteroide ao interromper o tratamento. Essa insuficiência 
pode persistir, entretanto, por meses após a descontinuação da terapia prolongada; 
portanto, em qualquer situação de estresse que ocorra durante esse período de 
descontinuação, a corticoterapia deve ser reinstituída.

Uma “síndrome de abstinência” de esteroides, aparentemente não relacionada à insuficiência adrenocortical, 
também pode ocorrer após a descontinuação abrupta de corticosteroides. Esta síndrome inclui
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sintomas como anorexia, náusea, vômito, letargia, dor de cabeça, febre, dor nas articulações, descamação, 
mialgia e/ou perda de peso. Acredita-se que esses efeitos sejam devidos à mudança repentina na 
concentração de corticosteróides e não aos baixos níveis de corticosteróides.

Síndrome de Cushing
A síndrome de Cushing (hipercortisolismo) ocorre com exposição prolongada a corticosteróides 
exógenos, incluindo EMFLAZA. Os sintomas incluem hipertensão, obesidade do tronco e afinamento dos 
membros, estrias roxas, arredondamento facial, pletora facial, fraqueza muscular, hematomas fáceis e 
frequentes com pele fina e frágil, deposição de gordura posterior do pescoço, osteopenia, acne, 
amenorreia, hirsutismo e anormalidades psiquiátricas.

Hiperglicemia
Os corticosteróides podem aumentar a glicose no sangue, piorar o diabetes pré-existente, predispor aqueles em 
terapia de longo prazo ao diabetes mellitus e podem reduzir o efeito dos medicamentos antidiabéticos. 
Monitorar a glicemia em intervalos regulares. Para pacientes com hiperglicemia, o tratamento antidiabético 
deve ser iniciado ou ajustado de acordo.

Considerações para uso em pacientes com função tireoidiana alterada
A depuração metabólica dos corticosteroides está diminuída em pacientes com hipotireoidismo e 
aumentada em pacientes com hipertireoidismo. Alterações no estado da tireóide do paciente podem 
exigir um ajuste de dose do corticosteróide. Quando a administração concomitante de corticosteroides 
e levotiroxina é necessária, a administração de corticosteroides deve preceder o início da terapia com 
levotiroxina para reduzir o risco de crise adrenal.

Crise de Feocromocitoma
Houve relatos de crise de feocromocitoma, que pode ser fatal, após administração de 
corticosteroides sistêmicos. Em pacientes com suspeita ou identificação de feocromocitoma, 
considerar o risco de crise de feocromocitoma antes da administração de corticosteroides.

5.2 Imunossupressão e aumento do risco de infecção

Os corticosteróides, incluindo o EMFLAZA, suprimem o sistema imunológico e aumentam o risco de 
infecção por qualquer patógeno, incluindo vírus, bactérias, fungos, protozoários ou helmintos. Os 
corticosteróides reduzem a resistência a novas infecções, exacerbam infecções existentes, aumentam o 
risco de infecções disseminadas, aumentam o risco de reativação ou exacerbação de infecções latentes e 
mascaram alguns sinais de infecção. Essas infecções podem ser graves e, às vezes, fatais. O grau em que 
a dose, via e duração da administração de corticosteróides se correlaciona com os riscos específicos de 
infecção não está bem caracterizado; entretanto, a taxa de ocorrência de complicações infecciosas 
aumenta com o aumento das doses de corticosteróides.

Monitore o desenvolvimento de infecção e considere a retirada de corticosteróides ou redução da 
dose de corticosteróides conforme necessário.

Varicela zoster e infecções virais do sarampo
A varicela causada pelo vírus Varicella Zoster e o sarampo pode ter um curso grave ou mesmo fatal em 
crianças ou adultos não imunes em uso de corticosteroides, incluindo EMFLAZA. Em crianças ou adultos 
que não tiveram essas doenças, deve-se tomar cuidado especial para evitar
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exposição. Se um paciente for exposto à varicela, a profilaxia com imunoglobulina contra varicela 
zoster (VZIG) pode ser indicada. Se um paciente for exposto ao sarampo, a profilaxia com 
imunoglobulina (IG) pode ser indicada. Se a varicela se desenvolver, o tratamento com agentes 
antivirais pode ser considerado.

Reativação do vírus da hepatite B
A reativação do vírus da hepatite B pode ocorrer em pacientes portadores de hepatite B em tratamento 
com medicamentos imunossupressores, incluindo corticosteroides. A reativação também pode ocorrer 
em pacientes que parecem ter resolvido a infecção por hepatite B.

Infeções fungais
Os corticosteroides podem exacerbar infecções fúngicas sistêmicas e, portanto, não devem ser usados   
na presença de tais infecções. Para pacientes em uso de corticosteroides que desenvolvem infecções 
fúngicas sistêmicas, recomenda-se a retirada de corticosteroides ou redução da dose de 
corticosteroides.

Amebíase
Os corticosteróides podem ativar a amebíase latente. Portanto, recomenda-se que a amebíase latente ou 
amebíase ativa sejam descartadas antes de iniciar a terapia com corticosteroides em qualquer paciente que 
tenha passado algum tempo nos trópicos ou em qualquer paciente com diarreia inexplicada.

Infestação de Strongyloides
Em pacientes com infestação conhecida ou suspeita de Strongyloides (threadworm), a imunossupressão 
induzida por corticosteroides pode levar à hiperinfecção por Strongyloides e disseminação com migração 
larval generalizada, muitas vezes acompanhada de enterocolite grave e septicemia gram-negativa 
potencialmente fatal. Para pacientes em uso de corticosteroides que desenvolvem infestação conhecida 
ou suspeita de Strongyloides (vermes filiformes), recomenda-se a retirada dos corticosteroides ou a 
redução da dose de corticosteroides.

5.3 Alterações na Função Cardiovascular/Renal

Os corticosteroides, incluindo o EMFLAZA, podem causar elevação da pressão arterial, retenção de 
sal e água e aumento da excreção de potássio e cálcio. Monitorar a pressão arterial e avaliar sinais e 
sintomas de sobrecarga de volume. Monitorar os níveis séricos de potássio. Pode ser necessária uma 
restrição dietética de sal e suplementação de potássio. EMFLAZA deve ser usado com cautela em 
pacientes com insuficiência cardíaca congestiva, hipertensão ou insuficiência renal.

Relatos da literatura sugerem associação entre uso de corticoide e ruptura da parede livre do 
ventrículo esquerdo após infarto do miocárdio recente; portanto, a terapia com EMFLAZA deve ser 
usada com muita cautela nesses pacientes.

5.4 Perfuração Gastrointestinal

Há um risco aumentado de perfuração gastrointestinal durante o uso de corticosteroides em pacientes 
com certos distúrbios gastrointestinais, como úlceras pépticas ativas ou latentes, diverticulite, 
anastomoses intestinais frescas e colite ulcerativa não específica. Sinais de perfuração gastrointestinal, 
como irritação peritoneal, podem ser mascarados em pacientes recebendo corticosteroides.
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Evite corticosteróides se houver probabilidade de perfuração iminente, abscesso ou outras infecções 
piogênicas; diverticulite; anastomoses intestinais frescas; ou úlcera péptica ativa ou latente.

5,5 Distúrbios Comportamentais e de Humor

Reações adversas psiquiátricas potencialmente graves podem ocorrer com corticosteroides sistêmicos, 
incluindo EMFLAZA.Os sintomas geralmente surgem dentro de alguns dias ou semanas após o início do 
tratamento e podem estar relacionados à dose. Essas reações podem melhorar após a redução ou retirada da 
dose, embora o tratamento farmacológico possa ser necessário. As reações adversas psiquiátricas geralmente 
envolvem sintomas hipomaníacos ou maníacos (por exemplo, euforia, insônia, alterações de humor) durante o 
tratamento e episódios depressivos após a descontinuação do tratamento. Informar os pacientes ou 
cuidadores sobre o potencial de alterações comportamentais e de humor e encorajá-los a procurar 
atendimento médico se ocorrerem sintomas psiquiátricos, especialmente se houver suspeita de humor 
deprimido ou ideação suicida.

5.6 Efeitos nos ossos

Densidade mineral óssea diminuída
Os corticosteróides, incluindo o EMFLAZA, diminuem a formação óssea e aumentam a reabsorção óssea tanto 
pelo seu efeito na regulação do cálcio (isto é, diminuição da absorção e aumento da excreção) como pela 
inibição da função dos osteoblastos. Isso, juntamente com uma diminuição da matriz proteica do osso 
secundária ao aumento do catabolismo protéico e à redução da produção de hormônios sexuais, pode levar à 
inibição do crescimento ósseo em pacientes pediátricos e ao desenvolvimento de perda óssea em qualquer 
idade. A perda óssea pode predispor os pacientes a fraturas vertebrais e de ossos longos. Considere o risco de 
osteoporose de um paciente antes de iniciar a terapia com corticosteroides. Monitorar a densidade mineral 
óssea em pacientes em tratamento de longo prazo com EMFLAZA.

Necrose avascular
Os corticosteroides, incluindo o EMFLAZA, podem causar necrose avascular.

5.7 Efeitos oftálmicos

O uso de corticosteróides, incluindo EMFLAZA, pode produzir catarata subcapsular posterior. Os 
corticosteroides também podem causar glaucoma com possível dano aos nervos ópticos e podem 
aumentar o risco de infecções oculares secundárias causadas por bactérias, fungos ou vírus. Os 
corticosteróides não são recomendados para pacientes com herpes simples ocular ativo.

A pressão intraocular pode se tornar elevada em alguns pacientes em uso de corticosteroides. Se o tratamento 
com EMFLAZA for continuado por mais de 6 semanas, monitore a pressão intraocular.

5,8 Vacinação
A administração de vacinas vivas ou atenuadas não é recomendada em pacientes recebendo doses 
imunossupressoras de corticosteroides, incluindo EMFLAZA. Os corticosteróides também podem 
potencializar a replicação de alguns organismos contidos em vacinas vivas atenuadas.
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Vacinas mortas ou inativadas podem ser administradas durante a terapia com corticosteroides; no 
entanto, a resposta a essas vacinas não pode ser prevista.

Pacientes em terapia com corticosteroides, incluindo EMFLAZA, podem apresentar uma resposta 
diminuída a toxóides e vacinas vivas ou inativadas devido à inibição da resposta de anticorpos.

5.9 Erupções cutâneas graves

Necrólise epidérmica tóxica foi relatada com o uso de deflazacort com sintomas começando dentro de 8 semanas após o 

início do tratamento. Interrompa ao primeiro sinal de erupção cutânea, a menos que a erupção claramente não esteja 

relacionada ao medicamento.

5.10 Efeitos sobre o crescimento e desenvolvimento

O uso prolongado de corticosteróides, incluindo EMFLAZA, pode ter efeitos negativos no crescimento e 
desenvolvimento em crianças.

5.11 Miopatia
Pacientes recebendo corticosteroides, incluindo EMFLAZA, e terapia concomitante com agentes bloqueadores 
neuromusculares (por exemplo, pancurônio) ou pacientes com distúrbios da transmissão neuromuscular (por 
exemplo, miastenia gravis) podem apresentar risco aumentado de desenvolver miopatia aguda. Essa miopatia 
aguda é generalizada, pode envolver os músculos oculares e respiratórios e pode resultar em quadriparesia. 
Pode ocorrer elevação da creatina quinase. A melhora clínica ou a recuperação após a interrupção dos 
corticosteroides podem levar semanas a anos.

5.12 Sarcoma de Kaposi

O sarcoma de Kaposi foi relatado em pacientes recebendo terapia com corticosteroides, mais 
frequentemente para condições crônicas. A descontinuação de corticosteroides pode resultar em 
melhora clínica.

5.13 Risco de reações adversas graves em bebês devido ao conservante de álcool 
benzílico

EMFLAZA Suspensão Oral contém álcool benzílico e não está aprovado para uso em pacientes pediátricos 
com menos de 5 anos de idade. Reações adversas graves e fatais, incluindo “síndrome de gasping”, 
podem ocorrer em recém-nascidos e bebês de baixo peso ao nascer tratados com drogas conservadas 
em álcool benzílico. A “síndrome de gasping” é caracterizada por depressão do sistema nervoso central, 
acidose metabólica e respiração ofegante. A quantidade mínima de álcool benzílico na qual podem 
ocorrer reações adversas graves não é conhecida (EMFLAZA Suspensão Oral contém 10,45 mg de álcool 
benzílico por mL; EMFLAZA comprimidos não contém álcool benzílico)[veja Uso em Populações Específicas 
(8.4)].

5.14 Eventos tromboembólicos

Estudos observacionais mostraram um risco aumentado de tromboembolismo (incluindo 
tromboembolismo venoso), particularmente com doses cumulativas mais altas de corticosteroides. Não 
está claro se o risco difere pela dose diária ou duração do uso. Use EMFLAZA com cautela em pacientes 
que têm ou podem estar predispostos a distúrbios tromboembólicos.
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5,15 Anafilaxia
Raros casos de anafilaxia ocorreram em pacientes recebendo terapia com corticosteroides, 
incluindo EMFLAZA.

6 REAÇÕES ADVERSAS

As seguintes reações adversas graves são discutidas em mais detalhes em outras seções:
-
-

Alterações na Função Endócrina[veja Advertências e Precauções (5.1)] 
Imunossupressão e aumento do risco de infecção[veja Advertências e Precauções 
(5.2)]
Alterações na Função Cardiovascular/Renal[veja Advertências e Precauções (5.3)] 
Perfuração Gastrointestinal[veja Advertências e Precauções (5.4)] Distúrbios 
Comportamentais e de Humor[veja Advertências e Precauções (5.5)] Efeitos nos ossos[veja 
Advertências e Precauções (5.6)] Efeitos oftálmicos[veja Advertências e Precauções (5.7)] 
Vacinação[veja Advertências e Precauções (5.8)] Erupções cutâneas graves[veja 
Advertências e Precauções 5.9)]

Efeitos sobre o crescimento e desenvolvimento[veja Advertências e Precauções 
(5.10)] Miopatia[veja Advertências e Precauções (5.11)] Sarcoma de Kaposi[veja 
Advertências e Precauções (5.12)]
Risco de reações adversas graves em bebês devido ao conservante de álcool benzílico 
[ver Advertências e Precauções (5.13)]
Eventos tromboembólicos[veja Advertências e Precauções (5.14)] 
Anafilaxia[veja Advertências e Precauções 5.15)]

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

6.1 Experiência de Ensaios Clínicos

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.

No Estudo 1[ver Estudos Clínicos (14)],as reações adversas associadas à interrupção do 
tratamento com deflazacort, em ordem decrescente de frequência, foram aumento de peso, 
obesidade, catarata e distúrbios do sono.

Reações Adversas Mais Comuns em Estudos Clínicos
A Tabela 1 lista as reações adversas que ocorreram em ≥ 5% dos pacientes no grupo tratado com 
deflazacort 0,9 mg/kg/dia e que ocorreram com mais frequência do que em pacientes com placebo no 
Estudo 1, que incluiu pacientes com DMD com idades entre 5 e 15 anos.

Tabela 1: Reações Adversas que Ocorreram em> 5% dos pacientes tratados com deflazacort e 
ocorreram com mais frequência do que em pacientes placebo com DMD (Estudo 1)
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Reação adversa Deflazacort
0,9 mg/kg/d (N=51)

Placebo (N=50)
% em 12 semanas1

% em 12 semanas

Aparência Cushingóide 33 12
Peso aumentado 20 6
Aumento do apetite 14 2
Infecção do trato respiratório 
superior

12 10
Tosse 12 6
Pollaciúria 12 2
Nasofaringite 10 6
Hirsutismo 10 2
Obesidade central 10 4
Eritema 8 6
Irritabilidade 8 4
Rinorreia 8 0
Desconforto abdominal 6 2

1Em 12 semanas, os pacientes com placebo foram re-randomizados para receber deflazacort ou um comparador ativo.

Reações adversas comuns (≥ 5% dos pacientes tratados com deflazacort) que ocorreram ao longo de 52 
semanas de exposição ao deflazacort 0,9 mg/kg/dia no Estudo 1 e em uma taxa mais alta do que 
deflazacort 0,9 mg/kg/dia no placebo de 12 semanas A fase controlada do estudo inclui aparência 
cushingoide (60%), hirsutismo (35%), aumento de peso (28%), eritema (28%), obesidade central (25%), 
dor abdominal/dor abdominal superior (18% combinada ), polaciúria (15%), constipação (10%), 
irritabilidade (10%), comportamento anormal (9%), pirexia (9%), dor nas costas (7%), erupção cutânea 
(7%), contusão (6% ), náuseas (6%), hiperatividade psicomotora (6%), epistaxe (6%) e estrias cutâneas 
(6%).

O estudo 1 também avaliou uma dosagem maior de deflazacort (1,2 mg/kg/dia). Comparado com a 
dosagem de 0,9 mg/kg/dia, deflazacort 1,2 mg/kg/dia durante 52 semanas foi associado a uma 
maior incidência de certas reações adversas, incluindo aparência cushingoide (69%), eritema (49%), 
hirsutismo (37% ), dor de cabeça (34%), aumento de peso (32%), constipação (15%), dor abdominal 
superior (14%), estrias na pele (11%), acne (11%) e desconforto abdominal (8%). Como não houve 
benefício adicional com a dose de 1,2 mg/kg/dia de deflazacort, o uso de EMFLAZA 1,2 mg/kg/dia não 
é recomendado para o tratamento da DMD[veja Dosagem e Administração (2.1)]

Em um estudo clínico adicional de dois anos de duração com seguimento prolongado (Estudo 2), muitas das 
mesmas reações adversas foram observadas. Além disso, eventos musculoesqueléticos associados ao uso 
prolongado de esteroides também foram observados, incluindo fraqueza muscular, distúrbios nos tendões e 
osteopenia.

Reações adversas menos comuns observadas em estudos clínicos
Outras reações adversas (frequência ≥ 1% em qualquer grupo de tratamento com deflazacort e maior que 
placebo) que foram observadas durante a fase de 12 semanas controlada por placebo do Estudo 1 são 
mostradas abaixo.

ID de referência: 4053971



Distúrbios oculares:Lacrimação aumentada

Problemas gastrointestinais:Dispepsia, náuseas, distúrbios gastrointestinais 
Distúrbios Gerais e Condições do Local de Administração:Sede
Infecções:Hordéolo, impetigo, gripe, otite externa, faringite, abscesso dentário, infecção do 
trato urinário, infecção viral
Lesões, Intoxicações e Complicações do Procedimento:Lesão nas costas, contusão, lesão facial, fratura da fíbula, 
fratura em galho verde, exaustão pelo calor

Investigações:Glicose na urina presente, frequência cardíaca irregular

Distúrbios musculoesqueléticos e do tecido conjuntivo:Dor nas costas, espasmos musculares, mialgia, massa no 
pescoço, dor no pescoço, dor nas extremidades

Distúrbios do sistema nervoso:Tonturas, hiperatividade psicomotora
Distúrbios psiquiátricos:Afeta labilidade, agressividade, depressão, distúrbio emocional, insônia média, 
humor alterado, alterações de humor, distúrbio do sono

Distúrbios Renais e Urinários:Cromatúria, disúria, bexiga hipertônica 
Distúrbios do sistema reprodutor e da mama:Dor testicular
Distúrbios respiratórios, torácicos e mediastinais:Hipoventilação, rinorreia Distúrbios 
da Pele e Tecidos Subcutâneos:Acne, alopecia, dermatite acneiforme Distúrbios 
Vasculares:Afrontamento

6.2 Experiência pós-marketing

As seguintes reações adversas foram relatadas durante o uso pós-aprovação de deflazacort em todo o mundo 
ou durante o uso pós-aprovação de outros corticosteróides. Essas reações são relatadas voluntariamente por 
uma população de tamanho incerto; portanto, nem sempre é possível estimar sua frequência ou estabelecer 
uma relação causal com a exposição ao medicamento.

Distúrbios do Sangue e do Sistema Linfático:Leucocitose Distúrbio 
Cardíaco:Insuficiência cardíaca
Distúrbios oculares:Coriorretinopatia, afinamento da córnea ou esclera
Problemas gastrointestinais:Pancreatite aguda (especialmente em crianças), hemorragia, ulceração 
péptica, perfuração de úlcera péptica
Distúrbios Gerais e Condições do Local de Administração:Edema, cicatrização prejudicada 
Distúrbios do sistema imunológico:Hipersensibilidade incluindo anafilaxia
Distúrbios do Metabolismo e Nutrição:Tolerância a carboidratos prejudicada com necessidade 
aumentada de terapia antidiabética, balanço negativo de proteína e cálcio, perda de potássio e alcalose 
hipocalêmica quando coadministrado com beta 2-agonista e xantinas Distúrbios musculoesqueléticos e 
do tecido conjuntivo:Necrose avascular, perda de massa muscular, balanço negativo de nitrogênio, 
tendinite e ruptura de tendão quando coadministrado com quinolonas, fraturas vertebrais e de ossos 
longos
Distúrbios do sistema nervoso:Agravamento da epilepsia, aumento da pressão intracraniana com 
papiledema em crianças (pseudotumor cerebral) geralmente após a retirada do tratamento, vertigem 
Distúrbios psiquiátricos:Ansiedade, disfunção cognitiva incluindo confusão e amnésia, delírios, 
alucinações, mania, pensamentos suicidas
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Distúrbios da Pele e Tecidos Subcutâneos:Necrólise epidérmica tóxica
Distúrbios Vasculares:Tromboembolismo, em particular em pacientes com condições subjacentes 
associadas a aumento da tendência trombótica, hipertensão intracraniana benigna

7 INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

7.1 Inibidores e indutores de CYP3A4

Inibidores moderados ou fortes de CYP3A4:
O metabólito ativo do deflazacort, 21-desDFZ, é um substrato do CYP3A4 [ver Farmacologia Clínica 
(12.3)]. A coadministração de deflazacort com claritromicina, um forte inibidor do CYP3A4, 
aumentou a exposição total ao 21-desDFZ em cerca de 3 vezes. Portanto, dê um terço da dose 
recomendada de EMFLAZA quando inibidores moderados ou fortes do CYP3A4 (por exemplo, 
claritromicina, fluconazol, diltiazem, verapamil, suco de toranja) são usados   concomitantemente 
com EMFLAZA[veja Dosagem e Administração (2.4) e Farmacologia Clínica (12.3)].

Indutores moderados ou fortes de CYP3A4:
A coadministração de deflazacort com rifampicina, um forte indutor do CYP3A4, diminuiu 
significativamente a exposição de 21-desDFZ. Evitar o uso concomitante de indutores fortes (por 
exemplo, efavirenz) ou moderados (por exemplo, carbamazepina, fenitoína) indutores de CYP3A4 com 
EMFLAZA[veja Dosagem e Administração (2.4) e Farmacologia Clínica (12.3)].

7.2 Bloqueadores neuromusculares

Pacientes recebendo corticosteroides, incluindo EMFLAZA, e terapia concomitante 
com bloqueadores neuromusculares (p.[veja Advertências e Precauções (5.11)].

8 USO EM POPULAÇÕES ESPECÍFICAS

8.1 Gravidez
Resumo do risco
Os corticosteroides devem ser usados   durante a gravidez apenas se o benefício potencial justificar o risco 
potencial para o feto. Bebês nascidos de mães que receberam doses substanciais de corticosteroides durante 
a gravidez devem ser cuidadosamente observados quanto a sinais de hipoadrenalismo. Não existem estudos 
adequados e bem controlados com EMFLAZA em mulheres grávidas para informar os riscos associados ao 
medicamento.

Os corticosteróides, incluindo o EMFLAZA, atravessam facilmente a placenta. Resultados adversos de 
desenvolvimento, incluindo fissuras orofaciais (lábio leporino, com ou sem fissura palatina) e restrição de 
crescimento intrauterino e diminuição do peso ao nascer, foram relatados com o uso materno de 
corticosteróides, incluindo EMFLAZA, durante a gravidez. Alguns estudos epidemiológicos relatam um risco 
aumentado de fissuras orofaciais de cerca de 1 por 1.000 bebês para 3 a 5 por 1.000 bebês; entretanto, o risco 
de fissuras orofaciais não foi observado em todos os estudos. A restrição do crescimento intrauterino e a 
diminuição do peso ao nascer parecem estar relacionadas com a dose; no entanto, o fundamento
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condição materna também pode contribuir para esses riscos(veja Dados).O risco de fundo 
estimado de grandes defeitos congênitos e aborto para as populações indicadas é desconhecido. 
Na população geral dos EUA, o risco de fundo estimado de grandes defeitos congênitos e aborto 
em gestações clinicamente reconhecidas é de 2-4% e 15-20%, respectivamente.

Não foram realizados estudos de reprodução animal com deflazacort. Estudos de reprodução em animais 
conduzidos com outros corticosteroides em camundongos, ratos, hamsters e coelhos prenhes, usando 
doses clinicamente relevantes, mostraram um aumento na incidência de fenda palatina. Um aumento na 
morte embriofetal, retardo do crescimento intrauterino e constrição do canal arterial foram observados 
em algumas espécies animais.

Dados

Dados humanos
Vários estudos de coorte e casos controlados em humanos sugerem que o uso materno de corticosteróides 
durante o primeiro trimestre aumenta a taxa de lábio leporino com ou sem fenda palatina de cerca de 
1/1.000 lactentes para 3-5/1.000 lactentes. Dois estudos prospectivos caso-controlados mostraram 
diminuição do peso ao nascer em bebês expostos a corticosteróides maternos no útero.

8.2 Lactação

Resumo do risco
Os corticosteroides administrados sistemicamente aparecem no leite humano e podem suprimir o 
crescimento, interferir na produção endógena de corticosteroides ou causar outros efeitos adversos. Os 
benefícios do aleitamento materno para o desenvolvimento e para a saúde devem ser considerados 
juntamente com a necessidade clínica da mãe de EMFLAZA e quaisquer potenciais efeitos adversos no lactente 
amamentado por EMFLAZA. Não há dados sobre os efeitos na produção de leite.

8.4 Uso Pediátrico

A segurança e a eficácia de EMFLAZA para o tratamento da DMD foram estabelecidas em pacientes 
com 5 anos de idade ou mais. O uso de EMFLAZA em pacientes pediátricos é apoiado por um 
estudo multicêntrico, randomizado, duplo-cego, controlado por placebo e ativo em 196 homens 
[ver Estudos Clínicos (14)].

A segurança e a eficácia de EMFLAZA não foram estabelecidas em pacientes pediátricos com menos de 
5 anos de idade.

EMFLAZA Suspensão Oral contém álcool benzílico e não está aprovado para uso em pacientes pediátricos 
com menos de 5 anos de idade. Reações adversas graves, incluindo reações fatais e “síndrome de 
gasping”, ocorreram em recém-nascidos prematuros e recém-nascidos de baixo peso na unidade de 
terapia intensiva neonatal que receberam medicamentos contendo álcool benzílico como conservante. 
Nesses casos, doses de álcool benzílico de 99 a 234 mg/kg/dia produziram altos níveis de álcool benzílico e 
seus metabólitos no sangue e na urina (os níveis sanguíneos de álcool benzílico foram de 0,61 a 1,378 
mmol/L). As reações adversas adicionais incluíram deterioração neurológica gradual, convulsões, 
hemorragia intracraniana, anormalidades hematológicas, ruptura da pele, insuficiência hepática e renal, 
hipotensão, bradicardia e colapso cardiovascular. Pré-termo, bebês com baixo peso ao nascer podem ser 
mais propensos a desenvolver essas reações porque eles podem ser menos capazes de metabolizar o 
álcool benzílico. A quantidade mínima de álcool benzílico em que
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reações adversas podem ocorrer não é conhecido (EMFLAZA Suspensão Oral contém 10,45 mg de 
álcool benzílico por mL; EMFLAZA comprimidos não contém álcool benzílico)[veja Advertências e 
Precauções (5.13)].

Dados de toxicidade de animais juvenis

A administração oral de deflazacort (0, 0,1, 0,3 e 1,0 mg/kg/dia) a ratos juvenis do dia pós-natal (PND) 21 
a 80 resultou em diminuição do ganho de peso corporal e efeitos adversos no desenvolvimento 
esquelético (incluindo diminuição da celularidade da placa de crescimento e distribuição óssea alterada) 
e no tecido linfóide (celularidade diminuída). Uma dose sem efeito não foi identificada. Além disso, 
anormalidades neurológicas e neurocomportamentais foram observadas na dose média e/ou alta. A 
exposição plasmática de 21-desDFZ (AUC) na dose mais baixa testada (0,1 mg/kg/dia) foi menor do que 
em humanos na dose humana recomendada de EMFLAZA (0,9 mg/kg/dia).

8,5 Uso Geriátrico

A DMD é em grande parte uma doença de crianças e adultos jovens; portanto, não há 
experiência geriátrica com EMFLAZA.

8.6 Insuficiência renal

Não é necessário ajuste de dose em pacientes com insuficiência renal leve, moderada ou grave 
[ver Farmacologia Clínica (12.3)].

8,7 Insuficiência hepática

Não é necessário ajuste de dose em pacientes com insuficiência hepática leve ou moderada[ver 
Farmacologia Clínica (12.3)]. Não há experiência clínica em pacientes com insuficiência hepática grave, 
e uma recomendação de dosagem não pode ser fornecida para pacientes com insuficiência hepática 
grave.

10 SUPERDOSAGEM

O tratamento da superdosagem aguda é por lavagem gástrica imediata ou vômito seguido de terapia de 
suporte e sintomática. Para superdosagem crônica em face de doença grave que requer terapia contínua 
com esteroides, a dosagem de EMFLAZA pode ser reduzida temporariamente, ou pode ser introduzido 
tratamento em dias alternados.

11 DESCRIÇÃO

O ingrediente ativo do EMFLAZA é o deflazacort (um corticosteroide). Os corticosteróides 
são esteróides adrenocorticais, naturais e sintéticos. A fórmula molecular do deflazacort 
é C25H31NÃO6. O nome químico do deflazacort é (11β,16β)-21-(acetiloxi) 11-hidroxi-2'-
metil-5'H-pregna-1,4-dieno[17,16-d]oxazol-3,20- diona, e a fórmula estrutural é:
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Deflazacort é um pó fino branco a esbranquiçado, inodoro e com peso molecular de 
441,517. Deflazacort é livremente solúvel em ácido acético e diclorometano e solúvel em 
metanol e acetona.

O EMFLAZA para administração oral está disponível como comprimido de liberação imediata nas 
dosagens de 6, 18, 30 e 36 mg e suspensão oral de liberação imediata na dosagem de 22,75 mg/mL. 
Cada comprimido contém deflazacort e os seguintes ingredientes inativos: dióxido de silício coloidal, 
lactose monohidratada, estearato de magnésio e amido de milho pré-gelatinizado. A suspensão oral 
contém deflazacort e os seguintes ingredientes inativos: ácido acético, silicato de alumínio e 
magnésio, álcool benzílico, carboximetilcelulose sódica, polissorbato 80, água purificada e sorbitol.

12 FARMACOLOGIA CLÍNICA

12.1 Mecanismo de ação

O deflazacort é um pró-fármaco corticosteroide, cujo metabólito ativo, 21-desDFZ, atua através do 
receptor de glicocorticoide para exercer efeitos anti-inflamatórios e imunossupressores. O mecanismo 
preciso pelo qual o deflazacort exerce seus efeitos terapêuticos em pacientes com DMD é desconhecido.

12.3 Farmacocinética

Absorção
Após administração oral em jejum, a mediana de Tmáximocom comprimidos ou suspensão de deflazacort 
é de cerca de 1 hora (intervalo de 0,25 a 2 horas).

Efeito alimentar:A coadministração de comprimidos de deflazacort com uma refeição rica em gordura 
reduziu a Cmáximoem cerca de 30% e atrasou Tmáximopor uma hora, em relação à administração em 
condições de jejum, mas não houve efeito na absorção sistêmica global medida pela AUC. o
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a biodisponibilidade dos comprimidos de deflazacort foi semelhante à da suspensão oral. A administração 
de deflazacort com alimentos ou triturado em compota de maçã não afetou a absorção e 
biodisponibilidade do deflazacort.

Distribuição
A ligação às proteínas do metabólito ativo do deflazacort é de cerca de 40%.

Eliminação
Metabolismo
O deflazacort é rapidamente convertido no metabólito ativo 21-desDFZ por esterases após 
administração oral. 21-desDFZ é ainda metabolizado pelo CYP3A4 em vários outros metabólitos 
inativos.

Excreção
A excreção urinária é a via predominante de eliminação do deflazacorte (cerca de 68% da 
dose), e a eliminação é quase completada 24 horas após a dose. O 21-desDFZ é responsável 
por 18% da droga eliminada na urina.

Populações Específicas
Pacientes pediátricos
O Cmáximovalores (média geométrica, %CV) de 21-desDFZ em crianças (5-11 anos, N=16) e 
adolescentes (12-16 anos, N=8) foi de 206 ng/mL (95,6%) e 381 ng/mL (37,7%), respectivamente, 
no Dia 1 após a administração de 0,9 mg/kg de deflazacort. A AUCinf(média geométrica, %CV) de 
21-desDFZ em crianças (5-11 anos, N=16) e adolescentes (12-16 anos, N=8) foi de 400 ng-h/mL 
(87,5%) e 655 ng- h/mL (58,1%) no Dia 1 após administração de 0,9 mg/kg de deflazacort.

Pacientes Masculinos e Femininos
Não há diferenças na farmacocinética de 21-desDFZ entre homens e mulheres.

Grupos raciais ou étnicos
Não há diferenças na farmacocinética de 21-desDFZ entre caucasianos e não 
caucasianos.

Pacientes com Insuficiência Renal
Em um estudo (N=16) comparando indivíduos com doença renal em estágio terminal (clearance de 
creatinina inferior a 15 mL/min) com controles saudáveis, a exposição ao 21-desDFZ foi semelhante entre 
os grupos.

Pacientes com Insuficiência Hepática
Em um estudo (N=16) comparando indivíduos com insuficiência hepática moderada (Child-Pugh Classe 
B) com controles pareados saudáveis, a exposição ao 21-desDFZ foi semelhante entre os grupos. Não há 
experiência em pacientes com insuficiência hepática grave.

Estudos de interação medicamentosa
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Avaliação In Vivo de Interações Medicamentosas

Em comparação com a administração de deflazacort isoladamente, a administração de 
deflazacort após múltiplas doses de um forte inibidor de CYP3A4 e Pgp (claritromicina) 
resultou em Cmáximo, AUCúltimo, e AUCinfvalores de 21-desDFZ. Exposição média geométrica (C
máximo, AUCúltimo, e AUCinf) de 21-desDFZ variou de 2,3 a 3,4 vezes maior após a administração 
de claritromicina[consulte Dosagem e Administração (2.4)].

Em comparação com a administração de deflazacort isoladamente, a administração de deflazacort após 
múltiplas doses de um forte indutor de CYP3A4 (rifampicina) resultou em C.máximo, AUCúltimo, e AUCinf

valores de 21-desDFZ. Exposições médias geométricas (Cmáximo, AUCúltimo, e AUCinf) de 21-desDFZ foram 
aproximadamente 95% menores após a administração de rifampicina [ver Interações Medicamentosas 
(7.1)].

Avaliação in vitro de interações medicamentosas

Inibição de enzimas metabolizadoras de drogas
21-desDFZ em concentrações de até 100 μM não inibiu CYP1A2, 2C9, 2C19, 3A4, UGT1A1, 
UGT1A4, UGT1A6, UGT1A9 ou UGT2B7 e exibiu uma inibição fraca e provavelmente não 
clinicamente significativa para 2B6, 2C8, 2D6 e 3A4, UGT1A3 e UGT2B15.

Indução de enzimas metabolizadoras de drogas
Deflazacort em concentrações de até 10 μM não causou resposta de indução significativa 
para CYP1A2, 2B6 ou 3A4.

Transportadores
Tanto o deflazacort quanto o 21-desDFZ são substratos de Pgp. 21-desDFZ não é um substrato para 
BCRP. Nem deflazacort nem 21-desDFZ inibiram Pgp ou BCRP in vitro. 21-desDFZ não foi um 
substrato para os transportadores SLC OATP1B1 ou OATP1B3, e não inibiu os transportadores SLC 
OATP1B1, OATP1B3, OAT1, OAT3 ou OCT2.

13 TOXICOLOGIA NÃO CLÍNICA

13.1 Carcinogênese, Mutagênese, Prejuízo da Fertilidade

Carcinogênese
Em um estudo de carcinogenicidade de 2 anos publicado em ratos, a administração oral de deflazacort (0, 
0,03, 0,06, 0,12, 0,25, 0,50 ou 1,0 mg/kg/dia) resultou em tumores ósseos (osteossarcoma e osteoma) da 
cabeça em 0,25 mg/kg/dia, a maior dose avaliável. Doses superiores a 0,25 mg/kg/dia não puderam ser 
avaliadas para tumores devido a uma diminuição acentuada na sobrevida.

Mutagênese
Deflazacort e 21-desDFZ foram negativos emem vitro(mutação reversa bacteriana e aberração 
cromossômica de linfócitos humanos) e deflazacort foi negativo em umna Vivo(micronúcleo 
de rato).

Prejuízo da Fertilidade
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Não foram realizados estudos de fertilidade em animais com deflazacort. Não foram observados efeitos 
no sistema reprodutor masculino após a administração oral de deflazacort a macacos (0, 1,0, 3,0 ou 6,0 
mg/kg/dia) por 39 semanas ou ratos (0, 0,05, 0,15 ou 0,5 mg/kg/dia ) por 26 semanas. As exposições de 
plasma 21-desDFZ (AUC) nas doses mais altas testadas em macacos e ratos foram 4 e 2 vezes, 
respectivamente, que em humanos na dose humana recomendada de EMFLAZA (0,9 mg/kg/dia).

14 ESTUDOS CLÍNICOS

A eficácia do EMFLAZA para o tratamento da DMD foi estabelecida no Estudo 1, um estudo 
multicêntrico, randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, de 52 semanas, realizado nos EUA 
e Canadá. A população do estudo consistiu de 196 pacientes pediátricos do sexo masculino de 5 a 15 
anos de idade com mutação documentada do gene da distrofina, início de fraqueza antes dos 5 anos 
de idade e atividade de creatinina quinase sérica pelo menos 10 vezes o limite superior do normal 
(LSN) em algum estágio de sua doença. Os pacientes foram randomizados para terapia com 
deflazacort (0,9 ou 1,2 mg/kg/dia), um comparador ativo ou placebo. Uma comparação com placebo 
foi feita após 12 semanas de tratamento. Após 12 semanas, os pacientes placebo foram re-
randomizados para receber deflazacort ou o comparador ativo; todos os pacientes continuaram o 
tratamento por mais 40 semanas.

No Estudo 1, a eficácia foi avaliada avaliando a mudança entre a Linha de Base e a Semana 12 na força 
média de 18 grupos musculares. A força muscular individual foi graduada usando uma escala modificada 
de 11 pontos do Medical Research Council (MRC), com pontuações mais altas representando maior força.

A alteração na pontuação média da força muscular entre a linha de base e a semana 12 foi significativamente 
maior para o grupo de dose de deflazacort 0,9 mg/kg/dia do que para o grupo placebo (ver Tabela 2).

Tabela 2: Análise da Mudança da Linha de Base na Semana 12 na Pontuação Média de Força Muscular 
(Estudo 1)

Tratamento N Alterar de
Linha de base

Valor P

LS Média (IC 95%)

Deflazacort 0,9 mg/kg/dia 51 0,15 (0,01, 0,28) 0,017

Placebo 50 - 0,10 (-0,23, 0,03)

Comparado com o grupo de deflazacort 0,9 mg/kg/dia, o grupo de deflazacort 1,2 mg/kg/dia 
demonstrou um pequeno benefício adicional em comparação ao placebo na Semana 12, mas teve uma 
maior incidência de reações adversas. Portanto, o uso de uma dosagem de 1,2 mg/kg/dia de EMFLAZA 
não é recomendado[veja Dosagem e Administração (2.1)].

Embora não seja uma análise estatística pré-especificada, em comparação com placebo, o grupo de dose de 
deflazacort 0,9 mg/kg/dia demonstrou na Semana 52 a persistência do efeito do tratamento
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observada na Semana 12 e a pequena vantagem da dose de 1,2 mg/kg/dia que foi observada na Semana 12 não estava 
mais presente. Também não controlados estatisticamente para comparações múltiplas, os resultados em várias 
medidas cronometradas da função do paciente (ou seja, tempo para levantar da posição supina, tempo para subir 4 
escadas e tempo para caminhar ou correr 30 pés) favoreceram numericamente o deflazacort 0,9 mg/kg/dia em Semana 
12, em comparação com placebo.

Um ensaio clínico adicional de 104 semanas, randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, avaliou o 
deflazacort em comparação ao placebo (Estudo 2). A população do estudo consistiu de 29 crianças do sexo 
masculino de 6 a 12 anos de idade com diagnóstico de DMD confirmado pela presença documentada de 
distrofina anormal ou mutação confirmada do gene da distrofina. Os resultados da análise do desfecho 
primário dos escores médios de força muscular no Estudo 2 (classificado em uma escala de 0-5) em 2 anos 
não foram estatisticamente significativos, possivelmente devido a um número limitado de pacientes que 
permaneceram no braço placebo (os indivíduos foram descontinuado do julgamento quando eles 
perderam a deambulação). Embora não controlado estatisticamente para comparações múltiplas, 
pontuações médias de força muscular nos meses 6 e 12, bem como o tempo médio até a perda da 
deambulação,

16 COMO FORNECIDO/ARMAZENAGEM E MANUSEIO

16.1 Como fornecido

Comprimidos EMFLAZA

- 6 mg são brancos, redondos com “6” gravado em um lado. São fornecidos da seguinte forma: 
NDC 42998-501-01 Frasco de 100 comprimidos

- 18 mg são brancos, redondos com “18” gravado em um lado. São fornecidos da seguinte forma: 
NDC 42998-502-03 Frasco de 30 comprimidos

- 30 mg são brancos, ovais com “30” gravado de um lado. São fornecidos da seguinte forma: NDC 
42998-503-03 Frasco de 30 comprimidos

- 36 mg são brancos, ovais com “36” gravado em um lado. São fornecidos da seguinte forma: NDC 
42998-504-03 Frasco de 30 comprimidos

Suspensão Oral EMFLAZA
- 22,75 mg/mL é uma suspensão de cor esbranquiçada. Fornecido como 13 mL em um frasco de 20 mL 

embalado com dois dispensadores orais de 1 mL.

NDC 42998-505-21

16.2 Armazenamento e Manuseio

Armazenar a 20°C a 25°C (68°F a 77°F). Excursão permitida entre 15°C a 30°C (59°F a 86°F). Consulte 
temperatura ambiente controlada pela USP.

Descarte qualquer EMFLAZA Suspensão Oral não utilizada restante após 1 mês da primeira abertura 
do frasco.
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17 INFORMAÇÕES DE ACONSELHAMENTO DO PACIENTE

Aconselhe os pacientes e/ou cuidadores a lerem o rótulo do paciente aprovado pela FDA 
se a Suspensão Oral EMFLAZA for prescrita (Instruções de Uso).

Administração
- Avisar os pacientes e/ou cuidadores para não interromperem o uso de EMFLAZA abruptamente ou 

sem primeiro consultar seus profissionais de saúde, pois pode haver necessidade de redução 
gradual da dose para diminuir o risco de insuficiência adrenal[veja Dosagem e Administração (2.2) 
e Advertências e Precauções (5.1)]. EMFLAZA pode ser tomado com ou sem alimentos.

-
Comprimidos

- Os comprimidos de EMFLAZA podem ser tomados inteiros ou triturados e tomados imediatamente após a mistura com 

compota de maçã.

Suspensão oral
- A Suspensão Oral EFLAZA deve ser bem agitada antes de medir cada dose com o 

dispensador oral incluso.
A dose de Suspensão Oral de EMFLAZA pode ser colocada em 3-4 onças de suco ou leite, 
bem misturada e administrada imediatamente. Não tome com sumo de toranja. Descarte 
qualquer EMFLAZA Suspensão Oral não utilizada restante após 1 mês da primeira abertura 
do frasco.

-

-

Aumento do risco de infecção
Diga aos pacientes e/ou cuidadores para informar seu médico se o paciente teve infecções recentes ou em 
andamento ou se recebeu recentemente uma vacina. Aconselhamento médico deve ser procurado 
imediatamente se o paciente desenvolver febre ou outros sinais de infecção. Pacientes e/ou cuidadores 
devem estar cientes de que algumas infecções podem ser potencialmente graves e fatais.

Avisar os pacientes que estão em uso de corticosteróides para evitar a exposição à varicela ou 
sarampo e alertar seu médico imediatamente se forem expostos[veja Advertências e Precauções 
(5.2)].

Alterações na Função Cardiovascular/Renal
Informe os pacientes e/ou cuidadores que o EFLAZA pode causar aumento da pressão arterial e 
retenção de água. Se isso ocorrer, pode ser necessária restrição de sal na dieta e suplementação 
de potássio[veja Advertências e Precauções (5.3)].

Distúrbios Comportamentais e de Humor
Aconselhar os pacientes e/ou cuidadores sobre o potencial de alterações comportamentais e de humor graves 
com EMFLAZA e encorajá-los a procurar atendimento médico se os sintomas psiquiátricos se desenvolverem[
veja Advertências e Precauções (5.5)].

Diminuição da Densidade Mineral Óssea
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Orientar pacientes e/ou cuidadores sobre o risco de osteoporose com o uso prolongado de 
EMFLAZA, que pode predispor o paciente a fraturas vertebrais e de ossos longos[veja 
Advertências e Precauções (5.6)].

Efeitos oftálmicos
Informar os pacientes e/ou cuidadores que EMFLAZA pode causar catarata ou glaucoma e aconselhar o 
monitoramento se a terapia com corticosteroides for continuada por mais de 6 semanas[veja Advertências e 
Precauções (5.7)].

Vacinação
Avise os pacientes e/ou cuidadores que a administração de vacinas vivas ou atenuadas não é 
recomendada. Informe que vacinas mortas ou inativadas podem ser administradas, mas as 
respostas não podem ser previstas[veja Advertências e Precauções (5.8)].

Erupções cutâneas graves

Instruir os pacientes e/ou cuidadores a procurar atendimento médico ao primeiro sinal de erupção cutânea[veja 

Advertências e Precauções (5.9)].

Interações medicamentosas

Certos medicamentos podem causar uma interação com EMFLAZA. Aconselhe os pacientes e/ou 
cuidadores a informar seu médico sobre todos os medicamentos que o paciente está tomando, 
incluindo medicamentos de venda livre (como insulina, aspirina ou outros AINEs), suplementos 
dietéticos e produtos fitoterápicos. Informe os pacientes e/ou cuidadores que terapia alternativa, ajuste 
de dose e/ou teste(s) especial(is) podem ser necessários durante o tratamento.

Fabricado para:
Marathon Pharmaceuticals, LLC 
Northbrook, IL, 60062 EUA

Suspensão Oral EMFLAZA fabricada na Espanha

PC####X fevereiro de 2017

EMFLAZAMTé uma marca comercial da Marathon Pharmaceuticals, LLC.
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Instruções de uso
EMFLAZA™ (em fla' zah)

(deflazacorte)
suspensão oral

Leia estas Instruções de Uso antes de começar a usar a suspensão oral EMFLAZA e sempre que receber uma recarga. 
Pode haver novas informações. Esta informação não substitui a conversa com seu médico sobre sua condição médica ou 
tratamento.

Informações importantes antes de usar EMFLAZA suspensão oral:
-
-
-
-
-

Utilize apenas o dispensador oral (ver Figura A abaixo) que vem na embalagem de EMFLAZA quando utilizar este medicamento. A 
suspensão oral EMFLAZA pode ser tomada com ou sem alimentos.
Tome a sua dose de EMFLAZA suspensão oral com sumo ou leite.Não façatome EMFLAZA com sumo de toranja. Deite fora 
(descarte) qualquer suspensão oral de EMFLAZA não utilizada após 1 mês da primeira abertura do frasco.
Não façapare de tomar EMFLAZA suspensão oral sem falar primeiro com o seu médico.

Preparação para a sua dose de suspensão oral de EMFLAZA: Você 
vai precisar dos seguintes suprimentos:Veja a Figura A.

-
-

1 frasco de suspensão oral EMFLAZA
1 dispensador oral (Dois dispensadores orais estão incluídos na embalagem de suspensão oral EMFLAZA. Um deve ser usado para administrar 
[administrar] o produto e um dispensador oral extra é incluído como sobressalente, se necessário)
1 copo doméstico cheio de 3 a 4 onças de suco ou leite-

Figura A

Como preparar a sua dose de EMFLAZA suspensão oral:
Passo 1.Retire o frasco de suspensão oral EFLAZA e um dos dispensadores orais da embalagem.
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Passo 2.Certifique-se de que a tampa do frasco está bem colocada e agite bem antes de cada utilização.Veja a Figura B.

Figura B

Etapa 3.Retire a tampa da garrafa.

Passo 4.Verifique sua dose em mililitros (mL) conforme prescrito pelo seu médico. Encontre este número no barril do 
dispensador oral.Veja a Figura C.

Figura C

O dispensador oral contém apenas 1 mL de medicamento de cada vez. Se a sua dose for superior a 1 mL, você precisará repetir as 
etapas 5 a 8 usando o mesmo dispensador oral até que toda a dose tenha sido retirada do frasco.
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Etapa 5.Empurre o êmbolo do dispensador oral totalmente para baixo. Insira o dispensador oral no frasco vertical.Veja a Figura 
D.

Figura D

Etapa 6.Com o dispensador oral no frasco, puxe o êmbolo para o número de mL necessário.Veja a Figura E.Meça o medicamento 
em mL usando a parte mais larga do êmbolo com as linhas marcadas na parte externa do dispensador oral.Não faça use a ponta 
estreita na extremidade do êmbolo para medir a dose.

Figura E

Etapa 7.Retire o dispensador oral do frasco.
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Etapa 8.Empurre lentamente o êmbolo no dispensador oral para adicionar a dose de suspensão oral EFLAZA a um copo doméstico 
cheio de 3 a 4 onças de suco ou leite e misture bem.Veja a Figura F.

Figura F

Etapa 9.Beba imediatamente o sumo ou leite misturado com a suspensão oral EMFLAZA.

Passo 10.Recoloque a tampa firmemente no frasco.Veja a Figura G.

Figura G

ID de referência: 4053971



Passo 11.Lave o dispensador oral após cada utilização. O dispensador oral deve ser separado puxando o êmbolo para 
trás e removendo-o do cilindro do dispensador oral.Veja a Figura H.

Figura H

Passo 12.Depois que o cano e o êmbolo estiverem secos, junte-os novamente empurrando o êmbolo de volta para dentro do cano.

Como devo armazenar EMFLAZA suspensão oral?
-
-

Armazene a garrafa na posição vertical à temperatura ambiente entre 68°F a 77°F (20°C a 25°C).
Deite fora (descarte) qualquer suspensão oral de EMFLAZA não utilizada após 1 mês da primeira abertura do frasco.

Quais são os ingredientes da suspensão oral EMFLAZA? 
Ingrediente ativo:deflazacort (um corticosteroide)
Ingredientes inativos:ácido acético, silicato de alumínio e magnésio, álcool benzílico, carboximetilcelulose sódica, 
polissorbato 80, água purificada e sorbitol.

Fabricado para: Marathon Pharmaceuticals, LLC, Northbrook, IL 60062, EUA

Estas Instruções de Uso foram aprovadas pela Food and Drug Administration dos EUA. EMFLAZA™ é uma marca comercial da Marathon Pharmaceuticals, LLC.

Emitido: 02/2017 PCXXXX

ID de referência: 4053971


