
FICHA DE DADOS DA NOVA ZELÂNDIA

1. Concentrado de injeção SIMDAX 2,5mg/mL

2.COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA Cada 
mL contém 2,5 mg de levosimendan.

O levosimendan é um agente inotrópico com um modo de ação único. É um 
sensibilizador de cálcio, que aumenta a contratilidade cardíaca, aumentando a 
sensibilidade do miocárdio ao cálcio. Como resultado, levosimendan produz efeitos 
inotrópicos positivos que são independentes de beta-receptores ou AMP cíclico.

Também tem efeito vasodilatador, ao abrir canais de potássio sensíveis ao ATP na 
musculatura lisa vascular, o que resulta em relaxamento da musculatura lisa.
A combinação de ações inotrópicas e vasodilatadoras resulta em um aumento da 
força de contração com diminuição da pré-carga e pós-carga no miocárdio.

Levosimendan é quimicamente nomeado como (-)-(R)-[[4-(1,4,5,6-tetra-hidro-4-
metil-6-oxo-3-piridazinil)-fenil]hidrazono]-propanodinitrilo. É um pó amarelo a 
amarelo acastanhado com um peso molecular de 280,3, uma fórmula empírica de C
14H12N6O e a seguinte estrutura:
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O levosimendan é um composto moderadamente lipofílico. Sua solubilidade em água 
destilada é 0,04mg/mL, em etanol 7,8mg/mL e em pH 8 em tampão fosfato (67 mM) 
0,9mg/Ml.

Para uma lista completa de excipientes, ver secção 6.1.

3.FORMA FARMACEUTICA
O concentrado é uma solução límpida, amarela ou laranja para diluição antes da 
administração.

4.INFORMAÇÕES CLÍNICAS
4.1 Indicações terapêuticas

Simdax é indicado para o tratamento de curto prazo da insuficiência cardíaca crônica 
agudamente descompensada (ADHF) em situações em que a terapia convencional não é 
suficiente e em casos em que o suporte inotrópico é considerado apropriado (ver seção 
5.1, Farmacodinâmica).
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4.2 Dose e modo de administração 
Método de administração
Simdax é apenas para uso hospitalar. Deve ser administrado em ambiente hospitalar 
onde estejam disponíveis instalações de monitoramento adequadas e experiência com 
o uso de agentes inotrópicos.

O concentrado para injeção de Simdax 2,5mg/mL deve ser diluído antes da administração.

O concentrado de injeção Simdax 2,5mg/mL destina-se apenas a uso único. Como para 
todos os medicamentos parenterais, inspecione visualmente a solução diluída para 
partículas e descoloração antes da administração.

A cor do concentrado pode ficar laranja durante o armazenamento, mas não há perda 
de potência, e o produto pode ser usado até a data de validade indicada se as 
instruções de armazenamento forem seguidas.

A infusão é apenas para uso intravenoso e pode ser administrada por via 
periférica ou central.

Cronograma de Dosagem

A dose e a duração do tratamento devem ser individualizadas de acordo com a 
condição clínica e a resposta do paciente.

O tratamento pode ser iniciado com uma dose de ataque de 6-12 μg/kg 
infundida durante 10 minutos seguida de uma infusão contínua de 0,1 μg/kg/
min (ver secção 5.1, Farmacodinâmica). A dose de carga mais baixa de 6 μg/kg 
é recomendada para pacientes em uso concomitante de vasodilatadores 
intravenosos ou inotrópicos ou ambos no início da infusão. Doses de carga 
mais altas dentro dessa faixa produzirão uma resposta hemodinâmica mais 
forte, mas podem estar associadas a um aumento transitório da incidência de 
reações adversas. A resposta do paciente deve ser avaliada com a dose de 
ataque ou dentro de 30 a 60 minutos após o ajuste da dose e conforme 
indicação clínica. Se a resposta for considerada excessiva (hipotensão, 
taquicardia), a velocidade de perfusão pode ser reduzida para 0,05 μg/kg/min 
ou descontinuada (ver secção 4.4, Advertências e precauções especiais de 
utilização).

A duração recomendada da infusão em pacientes com descompensação aguda de 
insuficiência cardíaca crônica grave é de 24 horas. Não foram observados sinais de 
desenvolvimento de tolerância ou fenômenos de rebote após a descontinuação da 
infusão de Simdax. Os efeitos hemodinâmicos persistem por pelo menos 24 horas e 
podem ser observados até 9 dias após a descontinuação de uma infusão de 24 horas (ver 
seção 5.1, Farmacodinâmica; seção 4.4, Advertências e precauções especiais de uso; 
seção 4.5, Interação com outros medicamentos e outras formas de interação).

A experiência de administração repetida de Simdax é limitada. A experiência com o uso 
concomitante de agentes vasoativos, incluindo agentes inotrópicos (exceto digoxina), é 
limitada. No programa REVIVE, foi administrada uma dose de carga mais baixa (6 μg/kg) 
com agentes vasoativos concomitantes na linha de base.
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Idoso
Não é necessário ajuste de dose para pacientes idosos.

Insuficiência renal
Simdax deve ser usado com cautela em pacientes com insuficiência renal leve a 
moderada. Simdax não deve ser utilizado em doentes com insuficiência renal grave 
(depuração da creatinina <30mL/min) (ver secção 5.2, Farmacocinética; secção 4.3, 
Contra-indicações; secção 4.4, Advertências e precauções especiais de utilização).

Insuficiência hepática
Simdax deve ser usado com cautela em pacientes com insuficiência hepática leve a 
moderada. Simdax não deve ser utilizado em doentes com insuficiência hepática grave 
(ver secção 5.2, Farmacocinética; secção 4.3, Contra-indicações; secção 4.4, Advertências 
e precauções especiais de utilização).

Crianças
Simdax não deve ser administrado a crianças e adolescentes com idade inferior a 18 anos 
(ver secção 5.2, Farmacocinética; secção 4.4, Advertências e precauções especiais de 
utilização).

Preparação e Cronograma de Infusão
Para preparar a infusão de 0,05mg/mL, misture 10mL de concentrado de injeção Simdax 
2,5mg/mL com 500mL de solução de glicose (dextrose) a 5%.

A Tabela 1 fornece taxas de infusão detalhadas para as doses de infusão de carga e 
manutenção de uma preparação de 0,05 mg/mL de infusão de Simdax:

Tabela 1:
A dose de carga é administrada como 
uma infusão durante 10 minutos com 
a taxa de infusão (mL/h) abaixo

Taxa de infusão contínua (mL/h)
Pacientes
peso

(kg) Carregando

dose
6 μg/kg

Carregando dose
12 μg/kg

0,05
µg/kg/min

0,1
µg/kg/min

0,2
µg/kg/min

40 29 58 2 5 10
50 36 72 3 6 12
60 43 86 4 7 14
70 50 101 4 8 17
80 58 115 5 10 19
90 65 130 5 11 22

100 72 144 6 12 24
110 79 158 7 13 26
120 86 173 7 14 29

Para preparar a infusão de 0,025mg/mL, misture 5mL de concentrado de injeção Simdax 
2,5mg/mL com 500mL de solução de glicose (dextrose) a 5%.

A Tabela 2 fornece taxas de infusão detalhadas para as doses de infusão de carga e 
manutenção para uma preparação de 0,025 mg/mL de infusão de Simdax:
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Mesa 2:
A dose de carga é administrada como 

uma infusão durante 10 minutos com a 
taxa de infusão (mL/h) abaixo

Pacientes
peso

(kg)

Taxa de infusão contínua (mL/h)

Carregando
Carregando dose

12 μg/kg
0,05

µg/kg/min
0,1

µg/kg/min
0,2

µg/kg/mindose
6 μg/kg

40 58 115 5 10 19
50 72 144 6 12 24
60 86 173 7 14 29
70 101 202 8 17 34
80 115 230 10 19 38
90 130 259 11 22 43

100 144 288 12 24 48
110 158 317 13 26 53
120 173 346 14 29 58

Compatibilidades
Não foram observadas incompatibilidades com Simdax e os seguintes 
medicamentos em linhas intravenosas conectadas:
•
•
•

Fursemida 10mg/mL
Digoxina 0,25mg/mL
Trinitrato de glicerila 0,1mg/mL

Incompatibilidades
Este medicamento não deve ser misturado com outros medicamentos ou 
diluentes, exceto aqueles indicados em Posologia e Administração – Preparação 
e Horário da Infusão; Dosagem e Administração – Compatibilidades.

Após diluição
A estabilidade química e física em uso foi demonstrada por 24 horas a 25oC.

Do ponto de vista microbiológico, o produto deve ser usado imediatamente. Para reduzir o 
risco microbiológico, use assim que possível após a diluição. Se o armazenamento for 
necessário, mantenha em 2o-8oC por não mais de 24 horas. Se não for usado imediatamente, 
os tempos de armazenamento em uso e as condições antes do uso são de responsabilidade 
do usuário.
O tempo de armazenamento e uso após a diluição nunca deve exceder 24 horas.

Não contém agente antimicrobiano. O produto é para uso único em apenas um paciente. 
Descarte qualquer resíduo.

Monitoramento do Tratamento
De acordo com a prática médica atual, ECG, pressão arterial e frequência cardíaca devem ser 
monitorados durante o tratamento e o débito urinário medido. Recomenda-se a 
monitorização destes parâmetros durante pelo menos 3 dias após o fim da perfusão ou até 
que o doente esteja clinicamente estável (ver secção 4.4, Advertências e precauções especiais 
de utilização). Em pacientes com insuficiência renal leve a moderada ou insuficiência hepática 
leve a moderada é recomendado o monitoramento por pelo menos 5 dias.

Simdax 4 de 14



4.3 Contra-indicações
Hipersensibilidade ao Simdax ou a qualquer um dos excipientes.

Hipotensão grave e taquicardia (ver secção 5.1, Farmacodinâmica; secção 4.4, 
Advertências e precauções especiais de utilização). Obstruções mecânicas significativas 
que afetam o enchimento ou a saída ventricular ou ambos. Insuficiência renal grave 
(clearance de creatinina <30 mL/min) e insuficiência hepática grave. História de Torsades 
de Pointes.

4.4 Advertências e precauções especiais de uso
Um efeito hemodinâmico de Simdax, que pode ser mais pronunciado no início da 
terapia, pode ser uma diminuição da pressão arterial sistólica e diastólica, 
portanto, Simdax deve ser usado com cautela em pacientes com baixa pressão 
arterial sistólica ou diastólica basal ou naqueles em risco para um episódio 
hipotensivo. Regimes de dosagem mais conservadores são recomendados para 
esses pacientes. Os médicos devem adaptar a dose e a duração da terapia à 
condição e resposta do paciente (ver seção 5.1, Farmacodinâmica; seção 4.2, Dose 
e modo de administração – Esquema de dosagem; seção 4.5, Interação com outros 
medicamentos e outras formas de interação).

Como a diminuição excessiva da pressão de enchimento cardíaco pode limitar a resposta a 
Simdax, a hipovolemia grave deve ser corrigida antes da infusão de Simdax pela 
administração de fluidos parenterais. Se forem observadas alterações excessivas na pressão 
arterial ou na frequência cardíaca, a velocidade de infusão deve ser reduzida ou a infusão 
descontinuada.

Os efeitos hemodinamicamente favoráveis   no débito cardíaco e na pressão 
capilar pulmonar persistem por pelo menos 24 horas após a descontinuação 
da infusão (24 horas). A duração exata de todos os efeitos hemodinâmicos 
não foi determinada, no entanto, os efeitos sobre a pressão arterial 
geralmente duram 3-4 dias e os efeitos sobre a frequência cardíaca por 7-9 
dias. Isso se deve em parte à presença de metabólitos ativos, que atingem 
suas concentrações plasmáticas máximas cerca de 48 horas após a 
interrupção da infusão. As interações com a eliminação dos metabólitos ativos 
podem levar a efeitos hemodinâmicos mais pronunciados e prolongados. 
Recomenda-se o monitoramento não invasivo por pelo menos 3 dias após o 
término da infusão ou até que o paciente esteja clinicamente estável.

Simdax deve ser usado com cautela em pacientes com insuficiência renal leve a moderada ou 
insuficiência hepática leve a moderada. Apenas dados limitados estão disponíveis em pacientes 
com função renal comprometida. O comprometimento da função hepática ou renal pode levar ao 
aumento das concentrações do metabólito, o que pode resultar em efeitos hemodinâmicos mais 
pronunciados e prolongados.

A perfusão de Simdax pode causar uma diminuição da concentração sérica de potássio. Assim, 
as baixas concentrações séricas de potássio devem ser corrigidas antes da administração de 
Simdax e o potássio sérico deve ser monitorado durante o tratamento. Tal como acontece com 
outros medicamentos para insuficiência cardíaca, as perfusões de Simdax podem ser 
acompanhadas de diminuição da hemoglobina e do hematócrito.
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e deve-se ter cautela em pacientes com doença cardiovascular isquêmica 
e anemia concomitante.

A infusão de Simdax deve ser usada com cautela em pacientes com taquicardia, 
fibrilação atrial com resposta ventricular rápida ou arritmias potencialmente fatais

A experiência com a administração repetida de Simdax é limitada. A experiência com o 
uso concomitante de agentes vasoativos, incluindo agentes inotrópicos (exceto digoxina), 
é limitada. O benefício e o risco devem ser avaliados para cada paciente. De acordo com a 
prática médica atual, Simdax deve ser usado com cautela quando usado com outros 
medicamentos vasoativos intravenosos devido a um risco potencialmente aumentado de 
hipotensão.

Simdax deve ser utilizado com precaução e sob monitorização rigorosa do ECG em doentes com 
isquemia coronária em curso, intervalo QTc longo independentemente da etiologia ou quando 
administrado concomitantemente com medicamentos que prolongam o intervalo QTc (ver secção 
4.9, Sobredosagem).

O uso de Simdax no choque cardiogênico não foi estudado. Não há informações 
disponíveis sobre o uso de Simdax nas seguintes doenças: cardiomiopatia restritiva, 
cardiomiopatia hipertrófica, insuficiência valvar mitral grave, ruptura do miocárdio, 
tamponamento cardíaco e infarto do ventrículo direito.

Simdax não deve ser administrado a crianças, pois a experiência de utilização de 
Simdax em crianças e adolescentes com idade inferior a 18 anos é muito limitada (ver 
secção 5.2, Farmacocinética).

Existe experiência limitada no uso de Simdax para insuficiência cardíaca grave em 
pacientes que aguardam transplante cardíaco.

Este medicamento contém 3925 mg de álcool (etanol anidro) em cada frasco de 5 ml, o que equivale a 
aproximadamente 98 vol %. A quantidade em um frasco de 5 ml deste medicamento é equivalente a 99,2 
ml de cerveja ou 41,3 ml de vinho. Prejudicial para aqueles que sofrem de alcoolismo.
A ter em conta em mulheres grávidas ou a amamentar, crianças e grupos de alto risco, 
como doentes com doença hepática ou epilepsia.

Carcinogênese, Mutagênese, Prejuízo da Fertilidade
Estudos convencionais sobre toxicidade geral e genotoxicidade não revelaram riscos especiais 
para humanos em uso de curto prazo.

Em estudos com animais, o levosimendan não foi teratogênico, mas causou uma 
redução generalizada no grau de ossificação em fetos de ratos e coelhos com 
desenvolvimento anômalo do osso supraoccipital no coelho. Quando administrado 
antes e durante o início da gravidez, o levosimendan diminuiu o número de corpos 
lúteos, implantações e filhotes por ninhada e aumentou o número de reabsorções 
precoces e perdas pós-implantação em ratas. Os efeitos foram observados em níveis 
de exposição clínica.

Em estudos em animais, o levosimendan foi excretado no leite materno.
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4.5 Interação com outros medicamentos e outras formas de interação
Estudos in vitro utilizando microssomas hepáticos humanos demonstraram que é improvável 
que o levosimendano cause interações medicamentosas significativas com agentes 
metabolizados pelas enzimas do citocromo P450 (CYP), devido à sua aparente baixa afinidade 
para várias isoformas CYP (ver secção 5.2, Farmacocinética).

O levosimendan demonstrou ser um inibidor do CYP2C8 in vitro e, portanto, não pode 
ser excluído que o levosimendan possa aumentar a exposição de medicamentos 
administrados concomitantemente que são metabolizados principalmente pelo 
CYP2C8. Portanto, a coadministração de levosimendan com substratos sensíveis do 
CYP2C8, como loperamida, pioglitazona, repaglinida e enzalutamida, deve ser evitada 
sempre que possível.

Uma possível interação entre os metabólitos ativos OR-1855 e OR-1896 e outros 
medicamentos com efeitos hemodinâmicos pode levar a efeitos hemodinâmicos mais 
pronunciados e prolongados. A duração deste efeito pode ser superior aos 7-9 dias 
normalmente observados após uma perfusão de Simdax.

Não foram observadas interações farmacocinéticas em uma análise populacional de 
pacientes recebendo digoxina e infusão de Simdax. A infusão de Simdax pode ser usada 
em pacientes recebendo agentes betabloqueadores sem perda de eficácia. A 
coadministração de mononitrato de isossorbida e levosimendan em voluntários 
saudáveis   resultou na potencialização significativa da resposta hipotensora ortostática. 
O tratamento concomitante com captopril não afetou a farmacocinética ou 
hemodinâmica de Simdax.

A quantidade de álcool neste medicamento pode alterar os efeitos de outros medicamentos. 
Como este medicamento geralmente é administrado lentamente ao longo de 24 horas, os 
efeitos do álcool podem ser reduzidos.

De acordo com a prática médica atual, o levosimendan deve ser usado com cautela quando 
usado com outros medicamentos vasoativos intravenosos devido a um risco potencialmente 
aumentado de hipotensão.

4.6 Fertilidade, gravidez e lactação 
Fertilidade

Nenhum dado disponível.

Gravidez
Não há experiência de uso de Simdax em mulheres grávidas. Os estudos em animais 
demonstraram efeitos tóxicos na reprodução (ver secção 4.4, Advertências e 
precauções especiais de utilização: Carcinogénese, mutagénese e diminuição da 
fertilidade). Portanto, Simdax deve ser usado em mulheres grávidas somente se os 
benefícios para a mãe superarem os possíveis riscos para o feto.

Lactação
Não se sabe se Simdax é excretado no leite humano, portanto, mulheres 
recebendo Simdax não devem amamentar.

4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas 
Nenhum dado disponível.

4.8 Efeitos indesejáveis
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Em ensaios clínicos controlados por placebo para ICAD (programa REVIVE), 
53% dos doentes apresentaram reações adversas, sendo as mais frequentes 
taquicardia ventricular, hipotensão e cefaleias.

Em um ensaio clínico controlado por dobutamina ADHF (SURVIVE), 18% dos 
pacientes apresentaram reações adversas, sendo as mais frequentes 
taquicardia ventricular, fibrilação atrial, hipotensão, extrassístoles 
ventriculares, taquicardia e cefaleia.

A tabela a seguir descreve as reações adversas observadas em 1% ou mais dos 
pacientes durante os ensaios clínicos REVIVE I, REVIVE II, SURVIVE, LIDO, 
RUSSLAN, 300105 e 3001024. Se a incidência de qualquer evento específico em 
um estudo individual foi maior do que a observada nos outros estudos, a 
incidência mais alta é relatada na tabela.
Os eventos considerados pelo menos possivelmente relacionados ao levosimendan são 
exibidos por classe de sistema de órgãos e frequência, usando a seguinte convenção: 
muito comum (≥ 1/10), comum (≥ 1/100, < 1/10).

Tabela 3
de AdversoResumo

Estudo Clínico SURVIVE, Programa REVIVE e Estudos 
Clínicos LIDO/RUSSLAN/300105/3001024 combinados

Reações

Sistema do corpo Frequência Prazo preferido
Distúrbios do metabolismo e 
da nutrição

Comum Hipocalemia

Distúrbios psiquiátricos Comum Insônia
Distúrbios do sistema nervoso Muito comum

Comum
Dor de cabeça

Tontura
Distúrbios cardíacos Muito comum Taquicardia ventricular

Comum Isquemia do miocárdio
Insuficiência cardíaca

Fibrilação atrial
Taquicardia
Ventricular
extra-sístoles
Extra-sístoles

Distúrbios vasculares Muito comum Hipotensão
Problemas gastrointestinais Comum Diarréia

Vômito
Náusea
Constipação

Investigações Comum Hemoglobina
Reduzido

Reações adversas pós-comercialização:
Na experiência pós-comercialização, foi relatada fibrilação ventricular em 
pacientes que receberam Simdax.
Notificação de suspeitas de reações adversas
A notificação de suspeitas de reações adversas após a autorização do medicamento é 
importante. Permite a monitorização contínua da relação benefício/risco do medicamento. 
Pede-se aos profissionais de saúde que notifiquem quaisquer suspeitas de reações adversas
https://nzphvc.otago.ac.nz/reporting/
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4.9Sobredosagem
A superdosagem de Simdax pode induzir hipotensão e taquicardia. Em ensaios clínicos 
com Simdax, a hipotensão foi tratada com sucesso com vasopressores (por exemplo, 
dopamina em doentes com insuficiência cardíaca congestiva e noradrenalina em doentes 
após cirurgia cardíaca). Diminuições excessivas nas pressões de enchimento cardíaco 
podem limitar a resposta ao Simdax e podem ser tratadas com fluidos parenterais. Doses 
altas (a ou acima de 0,4 μg/kg/min) e infusões durante 24 horas aumentam a frequência 
cardíaca e às vezes estão associadas ao prolongamento do intervalo QTc. Em caso de 
superdosagem de Simdax, monitoramento contínuo de ECG, determinações repetidas de 
eletrólitos séricos e
deve ser realizada monitorização hemodinâmica. A superdosagem de Simdax leva a 
concentrações plasmáticas aumentadas do metabólito ativo, o que pode levar a um efeito 
mais pronunciado e prolongado na frequência cardíaca, exigindo uma extensão 
correspondente do período de observação.

Para aconselhamento sobre a gestão da sobredosagem, contacte o Centro Nacional de 
Venenos através do número 0800 POISON (0800 764766).

5.PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS
5.1 Propriedades farmacodinâmicas

O levosimendan aumenta a sensibilidade ao cálcio das proteínas contráteis ao 
se ligar à troponina C cardíaca de maneira dependente do cálcio. O 
levosimendan aumenta a força de contração, mas não prejudica o 
relaxamento ventricular. Além disso, o levosimendan abre canais de potássio 
sensíveis ao ATP no músculo liso vascular, induzindo assim a vasodilatação 
dos vasos arteriais sistêmicos e coronários e vasos venosos sistêmicos. O 
levosimendan demonstrou propriedades inibidoras seletivas da 
fosfodiesterase III in vitro. A relevância disso em concentrações terapêuticas 
não é clara. Em pacientes com insuficiência cardíaca, as ações inotrópicas e 
vasodilatadoras dependentes de cálcio positivas do levosimendan resultam 
em um aumento da força contrátil e uma redução tanto na pré-carga quanto 
na pós-carga, sem afetar adversamente a função diastólica.

Estudos hemodinâmicos em voluntários saudáveis   e em pacientes com insuficiência 
cardíaca estável e instável mostraram um efeito dependente da dose de levosimendan 
administrado por via intravenosa como dose de ataque (3 μg/kg a 24 μg/kg) e infusão 
contínua (0,05 a 0,2 μg/kg por minuto). Comparado ao placebo, o levosimendan 
aumentou o débito cardíaco, o volume sistólico, a fração de ejeção e a frequência 
cardíaca e reduziu a pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica, pressão capilar 
pulmonar, pressão atrial direita e resistência vascular periférica.

A infusão de levosimendan aumenta o fluxo sanguíneo coronariano em pacientes em recuperação 
de cirurgia coronária e melhora a perfusão miocárdica em pacientes com insuficiência cardíaca. 
Esses benefícios são alcançados sem um aumento significativo no consumo de oxigênio do 
miocárdio. O tratamento com infusão de levosimendan diminui significativamente os níveis 
circulantes de endotelina-1 em pacientes com insuficiência cardíaca congestiva. Não aumenta os 
níveis plasmáticos de catecolaminas nas taxas de infusão recomendadas.

5.2 Propriedades 
farmacocinéticas Geral
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A farmacocinética do levosimendan é linear na faixa de dose terapêutica de 
0,05-0,2 μg/kg/min.

Distribuição
O volume de distribuição de levosimendan (Vss) é de aproximadamente 0,2 L/kg. O 
levosimendan liga-se 97-98% às proteínas plasmáticas, principalmente à albumina. Para 
OR-1855 e OR-1896, os valores médios de ligação às proteínas foram de 39% e 42%, 
respectivamente, em pacientes.

Metabolismo
A maior parte da dose de levosimendano é metabolizada por conjugação com 
conjugados cíclicos ou N-acetilados de cisteinilglicina e cisteína. Apenas cerca de 5% 
do levosimendan é metabolizado no intestino por redução a
aminofenilpiridazinona (OR-1855), que após reabsorção na circulação sistêmica é 
metabolizada no plasma pela N-acetiltransferase no metabólito ativo OR-1896. O 
nível de acetilação é determinado geneticamente. Nos acetiladores rápidos, as 
concentrações do metabólito OR-1896 são ligeiramente maiores do que nos 
acetiladores lentos. No entanto, isso não tem implicações para o efeito 
hemodinâmico clínico nas doses recomendadas.

Na circulação sistêmica, os únicos metabólitos significativos detectáveis   após a 
administração de levosimendan são OR-1855 e OR-1896. Esses metabólitos in vivo 
atingem o equilíbrio como resultado das vias metabólicas de acetilação e 
desacetilação, que são governadas por N-acetil
transferase-2, uma enzima polimórfica. Nos acetiladores lentos predomina o metabólito 
OR-1855, enquanto nos acetiladores rápidos predomina o metabólito OR-1896. A soma 
das exposições para os dois metabólitos é semelhante entre os acetiladores lentos e 
rápidos, e não há diferença nos efeitos hemodinâmicos entre os dois grupos. Os efeitos 
hemodinâmicos prolongados (com duração de até 7-9 dias após a descontinuação de 
uma infusão de levosimendan de 24 horas) são atribuídos a esses metabólitos.

Estudos in vitro mostraram que levosimendan, OR-1855 e OR-1896 não inibem 
CYP1A2, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 ou CYP3A4 nas concentrações 
alcançadas pela dosagem recomendada. Além disso, levosimendan não inibe 
CYP1A1 e nem OR-1855 nem OR-1896 inibem CYP2C8 ou CYP2C9. O levosimendan 
demonstrou ser um inibidor do CYP2C8 in vitro (ver secção 4.5 – Interações com 
outros medicamentos e outras formas de interação). Os resultados dos estudos de 
interação medicamentosa em humanos com varfarina, felodipina e itraconazol 
confirmaram que o levosimendan não inibe o CYP3A ou CYP2C9, e o metabolismo 
do levosimendan não é afetado pelos inibidores do CYP3A.

Eliminação e excreção
A depuração é de cerca de 3,0 mL/min/kg e uma meia-vida de cerca de 1 hora. 54% da 
dose é excretada na urina e 44% nas fezes. Mais de 95% da dose é excretada em uma 
semana. Quantidades insignificantes (<0,05% da dose) são excretadas como 
levosimendana inalterada na urina. Os metabólitos circulantes OR-1855 e OR-1896 são 
formados e eliminados lentamente. As concentrações plasmáticas máximas para OR-1855 
e OR-1896 são atingidas cerca de 2 dias após o término de uma infusão de levosimendan. 
As meias-vidas dos metabólitos são cerca de 75-80 horas. Os metabólitos ativos do 
levosimendan, OR-1855 e OR-1896, sofrem conjugação ou filtração renal e são excretados 
predominantemente na urina.
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As interações potenciais não podem ser previstas.

Populações Especiais:
Crianças:Simdax não deve ser administrado a crianças, uma vez que a experiência 
de utilização de Simdax em crianças e adolescentes com idade inferior a 18 anos é 
muito limitada. Dados limitados indicam que a farmacocinética de Simdax após uma 
dose única em crianças (3 meses a 6 anos) é semelhante à dos adultos. A 
farmacocinética dos metabólitos ativos não foi investigada em crianças. (ver secção 
5.2, Farmacocinética; secção 4.4, Advertências e precauções especiais de utilização).

Insuficiência renal: A farmacocinética de Simdax foi estudada em indivíduos com vários 
graus de insuficiência renal que não apresentavam insuficiência cardíaca. A exposição a 
Simdax foi semelhante em indivíduos com insuficiência renal leve a moderada e em 
indivíduos submetidos à hemodiálise, enquanto a exposição a Simdax pode ser 
ligeiramente menor em indivíduos com insuficiência renal grave.

Em comparação com indivíduos saudáveis, a fração não ligada de Simdax pareceu 
estar ligeiramente aumentada, e as AUCs dos metabólitos (OR-1855 e OR-1896) 
foram até 170% maiores em indivíduos com insuficiência renal grave e pacientes 
submetidos à hemodiálise. Espera-se que os efeitos da insuficiência renal leve e 
moderada na farmacocinética do OR-1855 e OR-1896 sejam menores do que os da 
insuficiência renal grave.

Simdax não é dialisável. Embora OR-1855 e OR-1896 sejam dialisáveis, as depurações de 
diálise são baixas (aproximadamente 8-23 mL/min) e o efeito líquido de uma sessão de 
diálise de 4 horas na exposição geral a esses metabólitos é pequeno. (ver secção 5.2, 
Farmacocinética; secção 4.4, Advertências e precauções especiais de utilização; secção 
4.3, Contra-indicações).

Insuficiência hepática:Não foram encontradas diferenças na farmacocinética ou na 
ligação proteica de Simdax em indivíduos com cirrose leve ou moderada versus indivíduos 
saudáveis. A farmacocinética de Simdax, OR-1855 e OR-1896 é semelhante entre 
indivíduos saudáveis   e indivíduos com insuficiência hepática moderada (Child-Pugh 
Classe B), com exceção de que as meias-vidas de eliminação de OR-1855 e OR-1896 são 
ligeiramente prolongadas em indivíduos com insuficiência hepática moderada. (ver 
secção 5.2, Farmacocinética; secção 4.4, Advertências e precauções especiais de utilização; 
secção 4.3, Contra-indicações).

Análises Farmacocinéticas da População:A análise populacional não mostrou 
efeitos de idade, origem étnica ou sexo na farmacocinética de Simdax. No entanto, 
a mesma análise revelou que o volume de distribuição e a depuração total são 
dependentes do peso.

5.3 Dados de segurança pré-clínica
Simdax foi avaliado em ensaios clínicos envolvendo mais de 2.800 pacientes com insuficiência 
cardíaca. A eficácia e a segurança de Simdax para o tratamento da ICAD foram avaliadas nos 
seguintes ensaios clínicos multinacionais, randomizados, duplo-cegos:

Programa REVIVE

REVIVER I
Em um estudo piloto duplo-cego, controlado por placebo em 100 pacientes com ICAD que
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receberam uma infusão de Simdax por 24 horas, uma resposta benéfica medida pelo 
desfecho clínico composto em relação ao placebo mais o padrão de tratamento foi 
observada nos pacientes tratados com Simdax.

REVIVER II
Um estudo duplo-cego, controlado por placebo, em 600 pacientes que receberam 
uma dose de carga de 10 minutos de 6-12 μg/kg seguido por um protocolo-
especificaram titulação escalonada de levosimendan para 0,05-0,2 μg/kg/minuto por até 24 
horas que proporcionou um benefício no estado clínico em pacientes com ICAD que 
permaneceram dispneicos após terapia diurética intravenosa.

O programa clínico REVIVE foi projetado para comparar a eficácia do 
levosimendan mais o tratamento padrão com o placebo mais o tratamento 
padrão no tratamento da ICAD.

Os critérios de inclusão incluíram pacientes internados com ICAD, fração de ejeção do 
ventrículo esquerdo menor ou igual a 35% nos últimos 12 meses e dispneia em 
repouso. Todas as terapias basais foram permitidas, com exceção da milrinona 
intravenosa. Os critérios de exclusão incluíram obstrução grave das vias de saída 
ventriculares, choque cardiogênico, pressão arterial sistólica ≤ 90 mmHg ou 
frequência cardíaca ≥ 120 batimentos por minuto (persistente por pelo menos cinco 
minutos) ou necessidade de ventilação mecânica.

Os resultados do endpoint primário demonstraram que uma proporção maior de 
pacientes foi categorizada como melhorada com uma proporção menor de pacientes 
categorizada como piorada (p-valor 0,015) conforme medido por um endpoint clínico 
composto refletindo benefícios sustentados para o estado clínico ao longo de três pontos 
de tempo: seis horas, 24 horas e cinco dias. O peptídeo natriurético tipo B foi 
significativamente reduzido versus placebo e padrão de atendimento em 24 horas e 
durante cinco dias (pvalue = 0,001).

O grupo Simdax teve uma taxa de mortalidade ligeiramente maior, embora não 
estatisticamente significativa, em comparação com o grupo controle em 90 dias (15% vs. 12%). 
Análises post hoc identificaram pressão arterial sistólica < 100 mmHg ou pressão arterial 
diastólica < 60 mmHg na linha de base como fatores que aumentam o risco de mortalidade.

SOBREVIVER
Um estudo duplo-cego, duplo simulado, de grupos paralelos, multicêntrico comparando 
levosimendan vs. dobutamina avaliou a mortalidade em 180 dias em 1.327 pacientes com 
ICAD que necessitaram de terapia adicional após uma resposta inadequada a diuréticos 
ou vasodilatadores intravenosos. A população de pacientes foi geralmente semelhante 
aos pacientes no estudo REVIVE II. No entanto, foram incluídos pacientes sem história 
prévia de insuficiência cardíaca (por exemplo, infarto agudo do miocárdio), assim como 
pacientes que necessitavam de ventilação mecânica. Aproximadamente 90% dos 
pacientes entraram no estudo devido à dispneia em repouso.
Os resultados do SURVIVE não demonstraram uma diferença estatisticamente significativa 
entre levosimendan e dobutamina na mortalidade por todas as causas em 180 dias 
{Hazard Ratio = 0,91 (IC 95% [0,74, 1,13] p-valor 0,401)}. No entanto, houve uma vantagem 
numérica na mortalidade no Dia 5 (4%   de levosimendan vs. 6% de dobutamina) para 
levosimendan. Essa vantagem persistiu durante o período de 31 dias (12% de 
levosimendan vs. 14% de dobutamina) e foi mais proeminente naqueles indivíduos que 
receberam terapia com betabloqueador basal. Em ambos os grupos de tratamento, os 
pacientes com pressão arterial basal baixa apresentaram taxas mais altas de
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mortalidade do que aqueles com pressão arterial basal mais alta.

LIDO
O levosimendan demonstrou levar a aumentos dose-dependentes do débito cardíaco e do 
volume sistólico, bem como à diminuição dose-dependente da pressão pulmonar.

pressão capilar, pressão arterial média e resistência periférica total.

Em um estudo multicêntrico duplo-cego, 203 pacientes com insuficiência cardíaca grave de 
baixo débito (fração de ejeção≤0,35, índice cardíaco < 2,5 L/min/m2, pressão capilar pulmonar 
(PCWP) > 15 mmHg) e com necessidade de suporte inotrópico recebeu levosimendan (dose de 
carga 24 μg/kg em 10 minutos seguido por uma infusão contínua de 0,1-0,2 μg/kg/min) ou 
dobutamina (5- 10 μg/kg/min) por 24 horas. A etiologia da insuficiência cardíaca foi isquêmica 
em 47% dos pacientes; 45% tinham cardiomiopatia dilatativa idiopática. 76 % dos doentes 
apresentavam dispneia em repouso. Os principais critérios de exclusão incluíram pressão 
arterial sistólica abaixo de 90 mmHg e frequência cardíaca acima de 120 batimentos por 
minuto. O desfecho primário foi um aumento do débito cardíaco por≥30% e uma diminuição 
simultânea de PCWP por ≥25% em 24 horas. Isso foi alcançado em 28% dos pacientes tratados 
com levosimendan em comparação com 15% após o tratamento com dobutamina (p= 0,025). 
Sessenta e oito por cento dos pacientes sintomáticos tiveram uma melhora em seus escores de 
dispneia após o tratamento com levosimendan, em comparação com 59% após o tratamento 
com dobutamina. A melhora nos escores de fadiga foi de 63% e 47% após o tratamento com 
levosimendan e dobutamina, respectivamente. A mortalidade em 31 dias por todas as causas 
foi de 7,8% para levosimendan e 17% para pacientes tratados com dobutamina.

RUSSLAN
Em outro estudo multicêntrico duplo-cego realizado principalmente para avaliar a 
segurança, 504 pacientes com insuficiência cardíaca descompensada após infarto 
agudo do miocárdio que foram avaliados para necessitar de suporte inotrópico foram 
tratados com levosimendan ou placebo por 6 horas. Não houve diferenças 
significativas na incidência de hipotensão e isquemia entre os grupos de tratamento.

Nenhum efeito adverso na sobrevida até 6 meses foi observado em uma análise 
retrospectiva dos estudos LIDO e RUSSLAN.

6.INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS
6.1 Lista de excipientes

Povidona, ácido cítrico e etanol anidro.

6.2 Incompatibilidades
Nenhum dado disponível.

6.3 Prazo de validade

24 meses a partir da data de fabricação.

6.4 Precauções especiais de conservação Armazenar 
em 2o-8oC. Refrigere. Não congele.

A cor do concentrado pode ficar laranja durante o armazenamento, mas não há perda 
de potência, e o produto pode ser usado até a data de validade indicada se as 
instruções de armazenamento forem seguidas.
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6.5 Natureza e conteúdo do recipiente
O concentrado de levosimendan 2,5 mg/mL está disponível em frascos de 5 mL e 10 mL.

- Frascos de vidro Tipo I de 8 ou 10 mL contendo 2,5 mg de levosimendan/mL.
- Fechamento de borracha de clorobutila ou bromobutila com revestimento de fluoropolímero

Tamanhos de embalagem

- 1, 4, 10 frascos de 5 mL
- 1, 4, 10 frascos de 10 mL

Nem todos os tamanhos de embalagem podem ser comercializados.

6.6 Precauções especiais de eliminação (e manuseamento) Nenhum 
dado disponível.

7.CRONOGRAMA DE MEDICAMENTOS

Medicamento de prescrição.

8.PATROCINADOR

Pharmacy Retailing (NZ) Limited 
negociando como Healthcare 
Logistics 58 Richard Pearse Drive
Carvalhos do Aeroporto

Auckland, Nova Zelândia

9.DATA DA PRIMEIRA APROVAÇÃO 29 de 

março de 2010

10.DATA DA REVISÃO DO TEXTO 10 de 

dezembro de 2021

TABELA DE RESUMO DE ALTERAÇÕES

Seção alterada Resumo das novas informações
Todas as seções revisadas Atualização para o formato estilo SPC
4,5 Adição de interação de medicamentos vasoativos 

intravenosos
4,5, 5,2 Adição de informações sobre 

citocromos
4.9 Erro tipográfico ao substituir “adrenalina” 

por “noradrenalina”
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