
1. Cápsulas de URSOFALK

2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA Ursofalk 
Capsule contém ácido ursodesoxicólico 250mg

O ácido ursodesoxicólico (UDCA) é um pó branco ou quase branco. É 
praticamente insolúvel em água, facilmente solúvel em álcool, pouco solúvel 
em acetona, clorofórmio e éter. Derrete a 200 - 204ºC. O nome químico 
IUPAC de UDCA é ácido 3α, 7ß-dihidroxi-5-colan-24-óico. Seu número CAS é 
128-13-2.

Para a lista completa de excipientes, ver secção 6.1.

3. FORMA FARMACÊUTICA

As Cápsulas Ursofalk são apresentadas como cápsulas de gelatina dura, brancas, opacas.

4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS
4.1 Indicações terapêuticas

URSOFALK é indicado no tratamento de doenças hepáticas colestáticas crônicas.

4.2 Dose e modo de administração 
Adultos e idosos:
10 - 15mg de UDCA por kg por dia em duas a quatro doses divididas são 
recomendados para PBC (cirrose biliar primária) e doenças hepáticas crônicas 
colásticas que não FC (fibrose cística). Esta dose pode ser aproximada da seguinte 
forma:

Para a cápsula:

peso corporal (kg)
(cápsulas)

34 - 50 2
51 - 65 3
66 – 85 4
86 - 110
Mais de 110

dose diária
manhã

Número de cápsulas
meio-dia à noite
11

1
1

-
1
1

1
2

5
6

1
2

2
2

2
2

Para FC, a dose geral recomendada é de até 20 mg/kg/dia. Esta dose 
demonstrou melhorar a histologia em pacientes com CEP.

Crianças:
Os dados sobre o uso em crianças são muito limitados. Nos poucos estudos disponíveis, as 
dosagens utilizadas foram geralmente até 15 - 20 mg/kg/dia.

Em doentes com cirrose biliar primária, pode, em casos raros, ocorrer uma 
deterioração inicial dos sintomas, por exemplo, comichão. Se este for o caso, a terapia 
pode ser continuada com 1 cápsula de URSOFALK diariamente e a dose diária 
aumentada gradualmente até que a dose diária recomendada seja atingida.
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4.3 Contra-indicações
URSOFALK não deve ser usado na presença de inflamação aguda da vesícula 
biliar e dos ductos biliares; e obstrução do trato biliar (ducto biliar comum).

4.4 Advertências e precauções especiais de uso
Durante os primeiros três meses de terapia, é aconselhável monitorar os 
parâmetros hepáticos de AST (SGOT), ALT (SGPT) e GGT a cada 4 semanas, 
posteriormente a cada 3 meses.

Cálculos biliares radiolúcidos pré-existentes podem ocasionalmente tornar-se 
calcificados. O significado clínico desta observação não é claro.

O efeito de URSOFALK em pacientes com insuficiência renal não foi 
estudado.

Carcinogenicidade/mutagenicidade e Prejuízo da Fertilidade
Em dois estudos de carcinogenicidade oral de 24 meses em camundongos, o ácido 
ursodesoxicólico em doses de até 1.000 mg/kg/dia não foi tumorigênico. Com base na área 
de superfície corporal (ASC), esta dose representa 5 vezes a dose clínica máxima 
recomendada de 16 mg/kg/dia.
Em dois estudos de carcinogenicidade oral de 2 anos em ratos, o ácido 
ursodesoxicólico em doses de até 300 mg/kg/dia (3 vezes a dose humana máxima 
recomendada com base na BSA) não foi tumorigênico.

Em estudos de carcinogenicidade oral de 103 semanas de ácido litocólico, um metabólito do 
ácido ursodesoxicólico, doses de até 250 mg/kg/dia em camundongos e 500 mg/kg/dia em ratos 
não produziram nenhum tumor.

URSOFALK não foi genotóxico nos seguintes estudos: ensaios de mutação genética (teste de 
Ames in vitro, ensaio de mutação genética no locus TK em células L5178Y de linfoma de 
camundongo), ensaios de aberrações cromossômicas (análise de aberrações 
cromossômicas em medula óssea de hamster chinês e em espermatogônias de 
camundongos e teste de micronúcleo em hamsters) e ensaio de trocas de cromátides irmãs 
em linfócitos humanos cultivados.

Em um estudo de fertilidade em ratos Sprague-Dawley com doses orais de até 2700 mg/kg/
dia (27 vezes a dose humana máxima recomendada com base na BSA), não foram 
observados efeitos adversos na fertilidade masculina ou feminina ou no resultado da 
gravidez. No entanto, em um estudo de fertilidade oral em ratos Wistar, houve evidência de 
redução no comportamento de acasalamento das fêmeas em doses ≥ 250 mg/kg/dia (2,5 
vezes a dose humana máxima recomendada com base na BSA) e da embrioletalidade 
(resultando em uma redução em número de fetos vivos) em doses ≥ 1000 mg/kg/dia.

4.5 Interação com outros medicamentos e outras formas de interação Alguns 
medicamentos, como colestiramina, carvão, colestipol e certos antiácidos (por 
exemplo, hidróxido de alumínio) ligam-se aos ácidos biliares in vitro. Eles podem, 
portanto, ter um efeito semelhante in vivo e podem interferir na absorção de 
URSOFALK.

UDCA pode aumentar a absorção de ciclosporina em transplantes e não
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pacientes transplantados. Portanto, recomenda-se monitorar as concentrações plasmáticas 
de ciclosporina.

UDCA foi relatado para diminuir a absorção de ciprofloxacina em alguns 
casos.

4.6 Fertilidade, gravidez e lactação 
Fertilidade

Nenhum dado disponível.

Gravidez (Categoria B3)
URSOFALK demonstrou atravessar a placenta em ratos. Não houve evidência 
de efeito teratogênico de URSOFALK após administração oral a ratos, 
camundongos ou coelhos em doses de até 4.000, 1.500 e 300 mg/kg/dia, 
respectivamente. Em um dos dois estudos em ratos, houve evidência de 
embrioletalidade, com redução do número de fetos vivos e nascidos vivos 
em doses orais de 2.000 mg/kg/dia.

Não existem estudos adequados ou bem controlados em mulheres grávidas. 
URSOFALK não deve ser utilizado durante os primeiros três meses de gravidez. 
As mulheres com potencial para engravidar devem ser aconselhadas a evitar 
engravidar durante o tratamento com URSOFALK.

Lactação
Não se sabe se URSOFALK é excretado no leite humano, mas pequenas quantidades 
de UDCA ou seus metabólitos foram excretados no leite de ratas lactantes após 
administração oral de 30 mg/kg. Em um estudo oral peri-pós-natal em ratos, houve 
uma ligeira redução transitória no ganho de peso corporal pós-natal de filhotes com 
2.000 mg/kg/dia. A possibilidade de reações adversas no lactente deve ser 
considerada se URSOFALK for administrado a uma mãe que amamenta. 
Alternativamente, a amamentação pode ser descontinuada.

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

4.8 Efeitos indesejáveis
O UDCA é geralmente bem tolerado com poucos efeitos colaterais. A diarreia é o principal 
efeito colateral relatado. A incidência de diarreia em estudos controlados foi de até 3%.

Alguns pacientes podem apresentar prurido aumentado nas primeiras semanas de 
tratamento. Nesses casos, uma redução da dose e, posteriormente, um aumento lento 
(semanal) da dose para a dose recomendada, pode ajudar.

Reações alérgicas foram relatadas em alguns pacientes.

Outras reações adversas relatadas incluem aumento da colestase, náuseas, 
vômitos e distúrbios do sono.
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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 ahttps://nzphvc.otago.ac.nz/reporting/ .

4.9 Sobredosagem
Efeitos adversos graves são improváveis   de ocorrer em superdosagem. No entanto, a função 
hepática deve ser monitorada. Se necessário, resinas de troca iônica podem ser usadas para ligar 
os ácidos biliares nos intestinos.

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 mecanismo de ação do UDCA nos distúrbios hepáticos e colestáticos ainda não foi 
totalmente explicado. No entanto, o UDCA altera a composição dos ácidos biliares, 
resultando em aumentos na concentração de UDCA e diminuições nas concentrações 
dos ácidos biliares mais hidrofóbicos e potencialmente tóxicos, os ácidos cólico e 
quenodesoxicólico. O UDCA também tem um efeito colerético, resultando em aumento 
da produção de ácidos biliares e fluxo biliar. Existem algumas evidências de efeitos 
imunológicos, incluindo uma redução da expressão anormal de antígenos HLA Classe I 
nos hepatócitos e uma supressão da produção de imunoglobulinas e citocinas.

5.2 Propriedades farmacocinéticas
UDCA ocorre naturalmente no corpo. Após a administração oral de uma dose única de 500 
mg de UDCA a voluntários saudáveis, as concentrações plasmáticas máximas foram de 7 a 
16 µM. Tmax ocorre aos 60 minutos e um segundo pico de concentração plasmática ocorre 
aos 180 minutos. Após administração oral de doses únicas de 250 mg, 500 mg, 1000 mg e 
2000 mg, as respectivas taxas de absorção foram de 60,3%, 47,7%, 30,7% e 20,7% com base 
na recuperação da bile em 24 horas em pacientes com drenagem biliar externa.

No plasma, a ligação às proteínas é de 96 a 98%.

A extração de primeira passagem de UDCA da veia porta pelo fígado varia de 50
– 70%. O UDCA é conjugado com glicina e taurina e então excretado na bile e passa 
para o intestino delgado. No intestino, alguns conjugados são desconjugados e 
reabsorvidos no íleo terminal. Os conjugados também podem ser desidroxilados a 
ácido litocólico, parte do qual é absorvido, sulfatado pelo fígado e excretado pelas 
vias biliares. Em voluntários saudáveis   que receberam UDCA 500 mg com 
marcador 14C, 30 – 44% da dose foi excretada nas fezes nos primeiros três dias 
como UDCA (2 – 4%), ácido litocólico (37%) e ácido 7-cetolitocólico (5% ).

A meia-vida biológica do UDCA administrado por via oral é de 3,5 a 5,8 dias.

Em pacientes com doença hepática grave, a excreção renal torna-se a principal via de 
eliminação dos ácidos biliares.
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5.3 Dados de segurança pré-clínica 
Cirrose Biliar Primária
Cinco estudos de controle randomizados e duplo-cegos principais examinaram a eficácia do ácido 
ursodesoxicólico no tratamento da cirrose biliar primária. Todos os 5 estudos foram de pelo 
menos 2 anos de acompanhamento. Quatro dos cinco estudos usaram uma dosagem na faixa de 
10 – 15 mg/kg/dia; o quinto ensaio utilizou uma dose significativamente menor de 7,7 + 0,2 mg/
kg/dia.
Melhora significativa em alguns ou todos os testes bioquímicos de função hepática foi 
mostrado em indivíduos que receberam UDCA durante o período de tratamento. Melhoria 
dos sintomas ou melhora na histologia não foram consistentemente relatadas com UDCA, 
mas a sobrevida mais longa sem transplante de fígado foi relatada em dois estudos de 
longo prazo. Um dos estudos relatou que a eficácia do UDCA em pacientes com cirrose 
biliar primária foi maior em pacientes com doença menos avançada (bilirrubina de entrada 
< 2mg/dL; estágio histológico I ou II) em comparação com pacientes com doença mais 
avançada.

Colangite esclerosante primária
A colangite esclerosante primária (CEP) é uma doença hepática colestática crônica 
caracterizada por inflamação, fibrose e destruição dos grandes ductos biliares intra e 
extra-hepáticos. Um estudo principal randomizado, duplo-cego controlado por placebo 
examina a eficácia do UDCA no tratamento de PSC em 105 pacientes ao longo de 2 
anos. A dosagem utilizada estava na faixa de 13 – 15 mg/kg/dia. Independentemente 
do estágio histológico inicial, o UDCA não teve efeito sobre o tempo de falha do 
tratamento e sobrevida, sem transplante de fígado. A bilirrubina sérica, ALP e AST 
melhoraram, mas o UDCA não foi associado a uma melhora significativa nos sintomas 
ou no escore histológico.
Em três estudos menores, randomizados, duplo-cegos e controlados por placebo, o UDCA 
também mostrou melhora significativa na bioquímica hepática (em 2 dos estudos) quando 
comparado ao placebo, mas não melhorou significativamente os escores de sintomas. Um 
estudo encontrou melhora significativa em algumas características histológicas do fígado 
nos pacientes tratados com UDCA. Esses estudos usaram doses de UDCA variando de 10 a 
15 mg/kg/dia.

Colestase relacionada à fibrose cística
A fibrose cística (FC) é uma doença hereditária com envolvimento de múltiplos órgãos. A 
doença hepática clínica é rara, embora muitos pacientes possam apresentar evidências 
bioquímicas de cirrose.

Um estudo duplo-cego, controlado por placebo, randomizou 55 pacientes com FC para 
UDCA 900 mg/dia ou placebo por um ano. Além disso, suplementos de taurina ou 
placebo foram distribuídos aleatoriamente. A eficácia foi avaliada por melhorias em 
parâmetros clinicamente relevantes e nutricionais e bioquímica hepática. Após um ano, 
o grupo UDCA teve melhora significativa em GGT e 5'-nucleosidase, mas não em AST ou 
ALT. No entanto, houve uma deterioração da condição clínica geral, conforme medido 
pela pontuação Shwachman-Kulcycki naqueles que receberam placebo em comparação 
com o grupo UDCA.

Em um estudo de comparação de dose, UDCA 20 mg/kg/dia por 12 meses resultou em 
uma melhora mais pronunciada na GGT e ALT em comparação com UDCA 10 mg/kg/
dia.
Melhorias em AST e ALP foram comparáveis. Embora este estudo tenha 
sugerido um possível benefício com doses mais altas de drogas na resolução
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bioquímica, se o UDCA melhora a qualidade de vida, histologia ou sobrevida é 
desconhecido.

6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS 
Estrutura química

Ursodesoxicólico
Ácido

6.1 Lista de excipientes
Ursofalk cápsulas contém os seguintes excipientes: etanol, água purificada, amido 
de milho, dióxido de silício coloidal, estearato de magnésio, gelatina e dióxido de 
titânio.

6.2 Incompatibilidades
Nenhum dado disponível.

6.3 Prazo de validade

5 anos a partir da data de fabricação armazenado em temperatura igual ou inferior a 25°C.

6.4 Precauções especiais de conservação 
Armazenar abaixo de 25°C.

6.5 Natureza e conteúdo do recipiente
É fornecido em tiras de blister de PVC transparente com suporte de folha de alumínio embaladas 
em caixas de papelão. Cada embalagem contém 100 cápsulas.

6.6 Precauções especiais de eliminação e manuseamento Nenhum 
dado disponível.

7. CRONOGRAMA DE MEDICAMENTOS

Medicamento prescrito

8. PATROCINADOR
Nome e Endereço do Titular da Autorização de Introdução no 
Mercado Orphan Australia Pty Ltd 34-36 Chandos Street

St Leonards NSW 2065 
Austrália
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Nome e endereço do agente na Nova Zelândia
Pharmacy Retailing Limited negociando como Healthcare Logistics (em nome da 
Orphan Australia Pty Ltd)
58 Richard Pearse Drive Aeroporto Oaks 
Auckland Nova Zelândia

9. DATA DA PRIMEIRA APROVAÇÃO 25 de 
junho de 2015

10.DATA DE REVISÃO DO TEXTO abril 
de 2019

TABELA DE RESUMO DE ALTERAÇÕES

Seção
mudado

Resumo das novas informações

Tudo
Seções
revisado

Atualização para o formato estilo SPC
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