
Ademetionina butanodissulfonato
Transmetil

FORMULAÇÃO

Tábua:
Cada comprimido com revestimento entérico contém 949 mg de butanodissulfonato de ademetionina equivalente a 500 mg de ademetionina.

Pó liofilizado para injeção: Cada 
frasco contém:
Ademetionina (Sulfo-Adenosil-L-Metionina) 1,4-butanodissulfonato 949 mg equivalente a 500 mg de Ademetionina

Solução para injeção: 
Cada ampola contém:
L-lisina ………………………………………………….. 428 mg Hidróxido 
de sódio ………………………………………… 14,4 mg Água para 
injeção ……………………………................ qs 5 mL

DESCRIÇÃO

Ademetionina ou S-adenosil-L-metionina, é um derivado do aminoácido metionina. Devido à instabilidade estrutural, são necessárias formas salinas estáveis   
de ademetionina para seu uso como droga oral. O ingrediente ativo é o sal, ademetionina 1,4-butanodissulfonato (ademetionina SD4). INDICAÇÕES

Ademetionina é indicada para o tratamento de adultos (≥ 18 anos) com:

• Colestase intra-hepática em estados pré-cirróticos e cirróticos

• Colestase intra-hepática na gravidez

DOSAGEM E ADMINISTRAÇÃO

O tratamento pode ser iniciado com administração parenteral e continuado por via oral ou iniciado por via oral.

Pó Liofilizado

O pó liofilizado de ademetionina e o solvente (solução aquosa para injeção, L-lisina, hidróxido de sódio) estão disponíveis em frascos de 500 mg/5 mL para 
injeção intravenosa e intramuscular. O pó liofilizado deve ser dissolvido usando o solvente que acompanha no momento do uso. Descarte a porção não 
utilizada.

A ademetionina não deve ser misturada com uma solução alcalina ou contendo íons de cálcio. Se o pó liofilizado tiver uma cor diferente de branco a amarelado 
(devido a uma rachadura no frasco ou exposição ao calor), o produto não deve ser usado.

A ademetionina intravenosa deve ser administrada por via intravenosa lenta.

Comprimidos

Os comprimidos de ademetionina estão disponíveis na dosagem de 500 mg. Os comprimidos de ademetionina devem ser engolidos inteiros e não mastigados.

Para melhor absorção do princípio ativo e efeito terapêutico completo, os comprimidos de ademetionina não devem ser tomados com as refeições.

Os comprimidos de ademetionina devem ser extraídos do blister imediatamente antes da utilização. Se os comprimidos apresentarem coloração diferente de branco a 
amarelado (devido à presença de furos no invólucro de alumínio), recomenda-se que o produto não seja utilizado..

Colestase intra-hepática

Terapia inicial:

IV ou IM: A dosagem recomendada é de 5-12 mg/kg/dia IV ou IM. A dose inicial usual é de 500 mg/dia IV ou IM, dose diária total não superior a 800 mg, por 2 
semanas.

Oral: A dosagem recomendada é de 10-25 mg/kg/dia por via oral. A dose inicial usual é de 800 mg/dia, a dose diária total não deve exceder 1600 mg.

Terapia de manutenção:

Oral: 800 a 1.600 mg/dia.

Pediátrico

A segurança e eficácia da ademetionina para uso em crianças não foram estabelecidas.

TITLE - ADEMETIONINE / SAME MEDICATION PATIENT INFORMATION IN PORTUGUESE

Source : Abbott

www.911globalmeds.com/buy-ademetionine-same-online
https://www.medicine.abbott/content/dam/bss/divisionalsites/epd/productpdf/Transmetil%20500mg.pdf


Geriátrico

Os estudos clínicos de ademetionina não incluíram um número suficiente de indivíduos com 65 anos ou mais para determinar se eles respondem de forma diferente dos 
indivíduos mais jovens. A experiência clínica relatada não identificou diferenças nas respostas entre os pacientes idosos e os mais jovens. Em geral, a seleção da dose para 
um paciente idoso deve ser cautelosa, geralmente começando na extremidade inferior da faixa de dosagem, refletindo a maior frequência de diminuição da função 
hepática, renal ou cardíaca e de doença concomitante ou outra terapia medicamentosa.

Insuficiência renal

Não foram realizados estudos em pacientes com insuficiência renal. Portanto, recomenda-se cautela ao administrar ademetionina a esses pacientes.

Insuficiência hepática

Os parâmetros farmacocinéticos são semelhantes em voluntários saudáveis   e pacientes com doença hepática crônica.

CONTRA-INDICAÇÕES

A ademetionina é contraindicada em pacientes com defeitos genéticos que afetem o ciclo da metionina e/ou causem homocistinúria e/ou hiper-
homocisteinemia (por exemplo, deficiência de cistationina beta-sintase, vitamina B12defeito do metabolismo).

A ademetionina é contraindicada em pacientes com hipersensibilidade conhecida à substância ativa ou a qualquer um dos ingredientes inativos.

AVISOS E PRECAUÇÕES

A ademetionina intravenosa deve ser administrada por via intravenosa lenta (verDOSAGEM E ADMINISTRAÇÃO).

Os níveis de amônia devem ser monitorados em pacientes com estados pré-cirróticos e cirróticos de hiperamonemia tomando ademetionina oral.

Porque a vitamina B12e deficiências de folato podem diminuir os níveis de ademetionina, pacientes de risco (anemia, doença hepática, gravidez ou potencial para 
deficiências de vitaminas devido a outras doenças ou hábitos alimentares, como veganos) devem fazer exames de sangue de rotina para verificar os níveis plasmáticos. Se 
for encontrada uma deficiência, o tratamento com B12e/ou folato é recomendado antes ou concomitantemente com a administração de ademetionina. (ver PROPRIEDADES 
FARMACOLÓGICAS - Metabolismo).

Alguns pacientes podem sentir tontura com o uso de ademetionina. Os pacientes devem ser aconselhados a não dirigir ou operar máquinas durante o 
tratamento até que tenham certeza razoável de que a terapia com ademetionina não afeta sua capacidade de realizar tais atividades. (VejoEFEITOS NA 
CAPACIDADE DE CONDUZIR OU USAR MÁQUINAS).

Ademetionina não é recomendada para uso em pacientes com doença bipolar. Houve relatos de pacientes que mudaram de depressão para 
hipomania ou mania quando tratados com ademetionina.

Houve um único relato na literatura de síndrome serotoninérgica em um paciente tomando ademetionina e clomipramina. Embora uma interação 
potencial seja postulada, recomenda-se cautela ao administrar ademetionina concomitantemente com inibidores seletivos da recaptação de 
serotonina (ISRS), antidepressivos tricíclicos (como clomipramina) e suplementos de ervas contendo triptofano. (VejoINTERAÇÕES 
MEDICAMENTOSAS).

A eficácia da ademetionina no tratamento da depressão foi estudada em ensaios clínicos de curta duração (3-6 semanas de duração). A eficácia da 
ademetionina no tratamento da depressão por períodos mais longos é desconhecida. Existem muitos medicamentos para tratar a depressão, e os pacientes 
devem consultar seus médicos para determinar a terapia ideal. Os pacientes devem ser encorajados a informar seus médicos se seus sintomas não diminuirem 
ou piorarem durante a terapia com ademetionina.

Pacientes com depressão estão em risco de suicídio e outros eventos graves e, portanto, devem receber suporte psiquiátrico contínuo durante a terapia com 
ademetionina para garantir que os sintomas de depressão sejam abordados e tratados adequadamente.

Houve relatos de ansiedade transitória ou piora em pacientes tratados com ademetionina. Na maioria dos casos, a interrupção da terapia não foi necessária. 
Em alguns casos, a ansiedade foi resolvida após uma redução na dosagem ou descontinuação da terapia.

Interferência com imunoensaios de homocisteína

A ademetionina interfere com os imunoensaios de homocisteína, que podem mostrar níveis falsamente elevados de homocisteína plasmática em pacientes 
tratados com ademetionina. Em pacientes tratados com ademetionina, recomenda-se, portanto, o uso de métodos não imunológicos para medir a 
homocisteína plasmática.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

A síndrome serotoninérgica foi relatada em um paciente tomando ademetionina e clomipramina. Portanto, embora uma interação 
potencial seja postulada, recomenda-se cautela ao administrar ademetionina concomitantemente com inibidores seletivos da recaptação 
de serotonina (ISRS), antidepressivos tricíclicos (como clomipramina) e suplementos de ervas contendo triptofano. (VejoAVISOS E 
PRECAUÇÕES).

GRAVIDEZ E LACTAÇÃO

Gravidez



O uso de altas doses de ademetionina em mulheres nos últimos três meses de gravidez não levou a nenhum efeito adverso. É aconselhável administrar 
ademetionina nos primeiros três meses de gravidez apenas se for absolutamente necessário.

Lactação
A ademetionina deve ser usada durante a amamentação apenas se o benefício potencial justificar o risco potencial para o lactente.

EFEITOS NA CAPACIDADE DE CONDUZIR E USAR MÁQUINAS

Alguns pacientes podem sentir tontura com o uso de ademetionina. Os pacientes devem ser aconselhados a não dirigir ou operar máquinas durante 
o tratamento até que tenham certeza razoável de que a terapia com ademetionina não afeta sua capacidade de realizar tais atividades (verAVISOS E 
PRECAUÇÕES).

REAÇÕES ADVERSAS

Testes clínicos

A ademetionina foi estudada em 2.434 pacientes, dos quais 1.983 foram expostos a ademetionina com doença hepática e 817 pacientes com depressão, em 
estudos controlados e abertos por até 2 anos.

A tabela é baseada em 1.667 pacientes em 22 ensaios clínicos tratados com ademetionina, dos quais 121 (7,2%) apresentaram um total de 188 reações 
adversas. Náusea, dor abdominal e diarreia foram as reações adversas mais frequentemente relatadas. A relação causal do evento adverso com o 
medicamento nem sempre foi avaliável.

Classe de Sistema de Órgãos (SOC) Prazo preferido

Infecções e infestações Infecção do trato urinário

Confusão
InsôniaDistúrbios psiquiátricos

Tontura
Dor de cabeça

Parestesia
Distúrbios do Sistema Nervoso

Distúrbios cardíacos Distúrbio cardiovascular

Afrontamento

Flebite superficialDistúrbios vasculares

Distensão abdominal
Dor abdominal
Diarréia
Boca seca
Dispepsia
Esofagite
Flatulência
Dor gastrointestinal
Distúrbio gastrointestinal 
Hemorragia gastrointestinal 
Náusea
Vômito

Problemas gastrointestinais

Cólica biliar
Cirrose hepáticaDistúrbios hepatobiliares

Hiperidrose
prurido
Reações cutâneas

Distúrbios da pele e tecido subcutâneo

Distúrbios musculoesqueléticos e do tecido 
conjuntivo

Artralgia
Espasmos musculares

Astenia
Arrepios

Reações no local da injeção 

Doença semelhante à gripe

Mal-estar
Edema periférico
Pirexia

Distúrbios gerais e condições do local de 
administração

Experiência pós-marketing

Distúrbios do sistema imunológico

Hipersensibilidade, reações anafilactóides ou reações anafiláticas (por exemplo, rubor, dispneia, broncoespasmo, dor nas costas, desconforto torácico, 
alterações na pressão arterial [hipotensão, hipertensão] ou na pulsação [taquicardia, bradicardia]).



Distúrbios psiquiátricos
Ansiedade

Distúrbios respiratórios, torácicos e mediastinais 
Edema de laringe

Distúrbios da pele e tecido subcutâneo
Reação no local da injeção (muito raramente com necrose da pele), angioedema, reações alérgicas na pele (por exemplo, erupção cutânea, prurido, urticária, eritema).

SUPERDOSAGEM

Casos de superdosagem com ademetionina parecem ser raros. Os médicos devem entrar em contato com os centros locais de controle de envenenamento. Em geral, os pacientes devem ser 

monitorados e cuidados de suporte devem ser fornecidos.

PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS

Propriedades Farmacodinâmicas

S-adenosil-L-metionina (ademetionina) é um aminoácido natural presente em praticamente todos os tecidos e fluidos do corpo. A ademetionina funciona 
principalmente como uma coenzima e a transferência do doador do grupo metil (transmetilação) é um processo metabólico essencial em humanos e animais. 
A transferência de metila também é essencial para o desenvolvimento da bicamada fosfolipídica das membranas celulares e contribui para a fluidez da 
membrana. A ademetionina pode penetrar na barreira hematoencefálica e a transmetilação mediada por ademetionina é crítica na formação de 
neurotransmissores no sistema nervoso central, incluindo catecolaminas (dopamina, noradrenalina, adrenalina), serotonina, melatonina e histamina.

A ademetionina também é precursora na formação de compostos sulfurados fisiológicos (cisteína, taurina, glutationa, CoA, etc.) via transsulfuração. 
A glutationa, o antioxidante mais potente no fígado, é importante na desintoxicação hepática. Ademetionina aumenta os níveis de glutationa 
hepática em pacientes com doença hepática alcoólica e não alcoólica. Tanto o folato quanto a vitamina B12são co-nutrientes essenciais no 
metabolismo e reposição de ademetionina.

Propriedades farmacocinéticas

Absorção

Em humanos, após administração intravenosa, o perfil farmacocinético da ademetionina é biexponencial e composto por uma fase de distribuição aparente rápida nos 
tecidos e uma fase de eliminação terminal caracterizada por uma meia-vida de aproximadamente 1,5 horas. Quando administrada por via intramuscular, a absorção da 
ademetionina é praticamente completa (96%); as concentrações plasmáticas máximas de ademetionina são atingidas após aproximadamente 45 minutos. Após a 
administração oral de ademetionina, as concentrações plasmáticas máximas são alcançadas 3 a 5 horas após a ingestão de comprimidos com revestimento entérico 
(400-1000 mg). A biodisponibilidade oral é aumentada quando a ademetionina é administrada em condições de jejum. As concentrações plasmáticas máximas obtidas após 
a administração de comprimidos com revestimento entérico estão relacionadas com a dose, com concentrações plasmáticas máximas de 0. 5 a 1 mg/L alcançado 3 a 5 
horas após doses únicas variando de 400 mg a 1000 mg. As concentrações plasmáticas caem para valores basais em 24 horas.

Distribuição

Volumes de distribuição de 0,41 e 0,44 L/kg foram relatados para doses de 100 mg e 500 mg de ademetionina, respectivamente. A ligação às proteínas 
plasmáticas é negligenciável sendo ≤ 5%.

Metabolismo

As reações que produzem, consomem e regeneram a ademetionina são chamadas de ciclo da ademetionina. Na primeira etapa deste ciclo, as metilases 
dependentes de ademetionina usam ademetionina como substrato e produzem S-adenosil-homocisteína. A S-adenosil-homocisteína é então hidrolisada em 
homocisteína e adenosina pela hidrolase de S-adenosil-homocisteína. A homocisteína é então reciclada de volta para metionina com a transferência de um 
grupo metil do 5-metiltetrahidrofolato. Finalmente, a metionina pode ser convertida novamente em ademetionina, completando o ciclo.

Excreção

Em estudos de equilíbrio de traçador usando administrado por via oral, radioativos (metil14C) SAMe em voluntários normais, a excreção urinária de radioatividade foi de 
15,5 ± 1,5% após 48 horas e a excreção fecal foi de 23,5 ± 3,5% após 72 horas, deixando aproximadamente 60% incorporado em pools estáveis.

DADOS DE SEGURANÇA PRÉ-CLÍNICA

Os estudos toxicológicos foram realizados como dose única e dose repetida em várias espécies animais, incluindo camundongo, rato, hamster e cão de ambos 
os sexos por via oral, subcutânea, intravenosa e intramuscular.

Testes de toxicidade de dose repetida indicaram que o rim é o órgão alvo no rato e hamster e, em muito menor grau, no cão. Possivelmente, o testículo é mais um órgão 
alvo no rato. Não foram observadas outras alterações significativas nos órgãos do corpo. Toxicidade de dose única, toxicidade de dose repetida por 104 semanas, 
toxicidade reprodutiva e estudos de mutagenicidade não demonstraram quaisquer outros sinais notáveis   de efeitos tóxicos.

DESCRIÇÃO DOS ESTUDOS CLÍNICOS

Numerosos estudos científicos indicam que a ademetionina pode ser útil no tratamento de depressão e distúrbios hepáticos. Uma revisão da eficácia 
clínica da ademetionina para o tratamento da depressão, osteoartrite e doença hepática foi publicada em 2002 pela Agência para Pesquisa e 
Qualidade em Saúde (AHRQ). Este relatório foi baseado na literatura sobre o uso de ademetionina para o tratamento de depressão, osteoartrite e 
doença hepática publicada até 2000. Foram identificados 102 estudos relevantes: 47 estudos para depressão, 14 estudos para osteoartrite e 41 
estudos para doença hepática. A meta-análise desses estudos conclui que a ademetionina é mais eficaz que o placebo no alívio dos sintomas de



depressão, dor de osteoartrite, prurido na colestase da gravidez e colestase intra-hepática. A ademetionina é mais eficaz do que o placebo na 
redução da bilirrubina sérica na colestase da gravidez e na colestase intra-hepática. O tratamento com ademetionina foi equivalente à terapia 
padrão para depressão e osteoartrite.

Colestase intra-hepática

A experiência acumulada com o uso oral e parenteral da ademetionina por mais de 20 anos mostrou que esta droga é eficaz no tratamento da 
colestase intra-hepática da doença hepática e da gravidez e outras doenças crônicas do fígado.

A colestase intra-hepática é uma complicação de doenças hepáticas crônicas e outras causas de dano hepatocelular. Na doença hepática, a função normal dos 
hepatócitos, como a regulação e a depuração dos ácidos biliares, é comprometida, resultando em colestase.

O uso de ademetionina tem sido estudado em pacientes com doenças hepáticas crônicas que envolvem colestase intra-hepática, incluindo cirrose biliar 
primária, colangite esclerosante primária, lesão hepática induzida por drogas, hepatite viral, colestase induzida por nutrição parenteral total, doença hepática 
alcoólica e não alcoólica doença hepática.

Mais de 2.700 pacientes afetados por colestase intra-hepática e/ou doenças crônicas do fígado foram incluídos nos ensaios clínicos com 
ademetionina e 1.983 foram tratados com esta droga. Na maioria desses estudos, a ademetionina foi comparada com placebo devido à quase total 
ausência de terapias alternativas. Em quase 90% dos casos um componente colestático foi associado a doenças crônicas do fígado. Os demais 
pacientes sofriam de hepatopatia alcoólica, hepatite aguda e crônica ou colestase intra-hepática da gravidez. Os parâmetros de eficácia 
considerados nos estudos clínicos incluíram os principais sintomas subjetivos de colestase (coceira, icterícia, fadiga, retorno ao bem-estar) e 
marcadores bioquímicos de colestase e lesão hepática, como bilirrubina total e conjugada, fosfatase alcalina, sais biliares , transaminases, γ-
glutamiltransferase. O tratamento com ademetionina por via intravenosa, IM ou oral melhorou a colestase intra-hepática por doença hepática 
crônica ou gravidez e cirrose alcoólica. Os efeitos do tratamento IV ou IM são evidentes após 1-2 semanas de terapia, enquanto o tratamento oral é 
adequado para terapia de manutenção.

Um estudo de longo prazo, duplo-cego, controlado por placebo de 123 homens e mulheres com cirrose hepática alcoólica descobriu que 1.200 mg/dia de ademetionina por 
2 anos pode melhorar as taxas de sobrevivência e retardar a necessidade de transplantes de fígado de forma mais eficaz do que o placebo. A mortalidade geral/transplante 
de fígado no final do estudo diminuiu de 30% no grupo placebo para 16% no grupo ademetionina, embora a diferença não tenha sido estatisticamente significativa. O 
tratamento a longo prazo com ademetionina reduziu a mortalidade geral/transplante de fígado, especialmente em pacientes com doença hepática menos avançada.

Depressão

Ademetionina tem sido administrada por via oral ou parenteral no tratamento da depressão. Os resultados de vários artigos de revisão sobre a eficácia da 
ademetionina no tratamento de transtornos depressivos e da meta-análise dos estudos clínicos mostram que a ademetionina, em doses de 200-1600 mg/dia, 
possui uma atividade antidepressiva pronunciada em pacientes sofrem de diferentes tipos de depressão (perturbações endógenas uni e bipolares, neuróticas, 
distímicas). Vários estudos duplo-cegos descobriram a eficácia da ademetionina no tratamento de transtornos depressivos superior ao placebo e semelhante 
aos antidepressivos tricíclicos. A ação antidepressiva é rápida e se manifesta dentro de 5 a 7 dias de tratamento na ausência de efeitos colaterais, em particular, 
reações anticolinérgicas. A ademetionina é compatível com outras drogas antidepressivas, em particular, antidepressivos tricíclicos e inibidores da 
monoaminoxidase. (VejoAVISOS E PRECAUÇÕES; INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS)

Colestase intra-hepática da gravidez

A eficácia do tratamento com Ademetionina foi avaliada em 7 ensaios clínicos, incluindo 264 mulheres com colestase intra-hepática da gravidez. 
Destes, 156 foram tratados com ademetionina, 21 receberam placebo, 60 um controle ativo (ácido ursodesoxicólico) e 27 ademetionina mais ácido 
ursodesoxicólico. O tratamento com ademetionina por via intravenosa, IM ou oral foi eficaz no tratamento da colestase intra-hepática da gravidez 
com melhora do prurido e dos parâmetros bioquímicos.

CUIDADO

A Lei de Alimentos, Medicamentos, Dispositivos e Cosméticos proíbe a dispensação sem receita médica.

ARMAZENAR

Armazenar a temperaturas não superiores a 30°C.

VALIDADE

24 meses

DISPONIBILIDADE

Comprimido: Alu/Alu blister de 10 em uma caixa

Solução injetável: Uma (1) caixa contém: Frasco de vidro transparente Tipo 1 (como ativo) x 5's + EP Ampola de vidro transparente Tipo 1 em 5 mL (conteúdo líquido) (como 
diluentes) x 5's

Ademetionina butanodissulfonato (Transmetil) 500mg 
comprimido: Fabricado por:
AbbVie SrL
SR 148 Pontina Km. 52 SNC
04011 Campoverde di Aprilia, Aprilia (LT) 
Itália



Ademetionina butanodissulfonato (Transmetil) 500mg pó para solução injetável: 
Fabricado por:
Famar L'Aigle
Rue de I'Isle
28380 Saint-Remy sur Avre 
França

Importado por:
Laboratórios Abbott
Venice Corporate Center, 8 Turin St. 
Mckinley Town Center, Fort Bonifacio 
Taguig City, Filipinas

CCDS03650512


