
ALFUSINA D Comprimidos(Cloridrato de Alfuzosina + Dutasterida)

Composição

ALFUSINA D Comprimidos

Cada comprimido revestido por lm contém: 

Cloridrato de Alfuzosina BP... 10 mg (como 

liberação prolongada)

Dutasterida......... 0,5 mg Cor: 
Dióxido de Titânio IP

Descrição

ALFUSINA DOs comprimidos contêm os ingredientes ativos, cloridrato de 
alfuzosina e dutasterida. O cloridrato de alfuzosina é um agente bloqueador 
seletivo dos receptores alfa1-adrenérgicos e exibe seletividade para os 
receptores alfa1-adrenérgicos no trato urinário inferior. O bloqueio desses 
adrenoreceptores pode causar relaxamento dos músculos lisos do colo da 
bexiga e da próstata, resultando em melhora do fluxo urinário e redução dos 
sintomas de hiperplasia prostática benigna (HPB).

A dutasterida é um composto sintético de 4 azasteróides que é um inibidor 
seletivo das isoformas tipo I e tipo II da esteróide 5 alfa-redutase (5AR), uma 
enzima intracelular que converte a testosterona em 5 alfadi-
hidrotestosterona (DHT). DHT é o principal andrógeno responsável pelo 
desenvolvimento inicial e subsequente aumento da próstata. A isoenzima 
tipo II é principalmente ativa nos tecidos reprodutivos, enquanto a isoenzima 
tipo I também é responsável pela conversão de testosterona na pele e no 
fígado.ALFUSINA Dos comprimidos atuam nos componentes dinâmico e 
estático da HBP.

Destaque
Contente

Impacto de
Brivaracetam em
Níveis de raiva de
Epilepsia...
(https://www.ciplamed.c 
of-brivaracetam-on-
os-níveis-de-raiva-de-
pacientes com epilepsia)

om/conte

Forma de dosagem

Comprimido oral revestido por película Os resultados clínicos
com Repetido
Administração de...
(https://www.ciplamed.c 
resultados-com-
repetido-
administração de-
budesonidaformoterol-
asma)

Farmacologia om/conte

Farmacodinâmica

Mecanismo de ação do 

Cloridrato de Alfuzosina

Alfuzosina é um
Tadalal 5 mg uma vez ao 
dia 12 semanas
Monoterapia
Eficaz...

seletivo antagonista do pós-sináptico alfa1-
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adrenorreceptores, que estão localizados na próstata, base da bexiga, colo da 

bexiga, cápsula prostática e uretra prostática.

(https://www.ciplamed.c 5-
mg-once-daily-12-
semana-monoterapia-
eficaz e seguro em
homens-com-lutsbph)

om/conte

A alfuzosina exibe seletividade para receptores alfa adrenérgicos no trato 

urinário inferior. O bloqueio desses adrenoreceptores pode causar relaxamento 

da musculatura lisa do colo vesical e da próstata, resultando em melhora do fluxo 

urinário e redução dos sintomas da HBP.

Eletrofisiologia Cardíaca
O efeito de 10 mg e 40 mg de alfuzosina no intervalo QT foi avaliado em um estudo 

duplo-cego, randomizado, placebo e controlado por ativo (moxioxacina 400 mg), de 

dose única cruzado de 4 vias em 45 indivíduos saudáveis   do sexo masculino, brancos, 

com idades entre 19 e 45 anos. anos. O intervalo QT foi medido no momento do pico 

das concentrações plasmáticas de alfuzosina. A dose de 40 mg de alfuzosina foi 

escolhida porque esta dose atinge níveis sanguíneos mais elevados do que os 

alcançados com a coadministração de alfuzosina e cetoconazol 400 mg. A Tabela 1 

resume o efeito no QT não corrigido e intervalo QT corrigido médio (QTc) com 

diferentes métodos de correção (Fridericia, métodos de correção específicos da 

população e específicos do indivíduo) no momento do pico das concentrações 

plasmáticas de alfuzosina. Nenhuma dessas metodologias de correção é conhecida 

por ser mais válida. A alteração média da frequência cardíaca associada a uma dose de 

10 mg de alfuzosina neste estudo foi de 5,2 batimentos/minuto e 5,8 batimentos/

minuto com 40 mg de alfuzosina. A alteração da frequência cardíaca com moxioxacina 

foi de 2,8 batimentos/minuto.

Tabela 1. Mudanças médias de QT e QTc em ms (IC 95%) desde a linha de base em Tmax (relativo

ao placebo) com diferentes metodologias para corrigir o efeito da frequência cardíaca.

Droga/Dose QT Friderícia
método

População-
específico

método

Sujeito-
específico

método

Alfuzosina

10 mg
- 5,8

(-10,2, -1,4)
4.9
(0,9, 8,8)

1,8
(-1,4, 5,0)

1,8
(-1,3, 5,0)

Alfuzosina

40 mg
- 4.2

(-8,5, 0,2)
7,7
(1,9, 13,5)

4.2
(-0,6, 9,0)

4.3
(-0,5, 9,2)

Moxioxacina*
400 mg

6.9
(2,3, 11,5)

12,7
(8,6, 16,8)

11,0
(7,0, 15,0)

11.1
(7,2, 15,0)

* Controle ativo

O efeito QT pareceu maior para 40 mg em comparação com 10 mg de alfuzosina. 

O efeito da dose mais alta de alfuzosina (quatro vezes a dose terapêutica) 

estudada não pareceu tão grande quanto o do controle ativo moxioxacino em 

sua dose terapêutica. Este estudo, no entanto, não foi projetado para fazer 

comparações estatísticas diretas entre os medicamentos ou os níveis de dose. 

Não houve sinal de Torsade de Pointes na extensa experiência pós-

comercialização com alfuzosina fora dos Estados Unidos. Um estudo QT pós-

comercialização separado avaliou o efeito da coadministração de 10 mg
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alfuzosina com uma droga de tamanho de efeito QT semelhante. Neste estudo, o aumento 

médio do QTcF subtraído do placebo de 10 mg de alfuzosina isoladamente foi de 1,9 ms (IC 

de 95% do limite superior, 5,5 ms). A administração concomitante das duas drogas mostrou 

um efeito QT aumentado quando comparado com qualquer uma das drogas isoladamente. 

Este aumento de QTcF não foi mais do que aditivo. Embora este estudo não tenha sido 

projetado para fazer comparações estatísticas diretas entre os medicamentos, o aumento 

do QT com ambos os medicamentos administrados em conjunto pareceu ser menor do que 

o aumento do QTcF observado com o controle positivo moxioxacina 400 mg. O impacto 

clínico dessas alterações do QTc é desconhecido.

Dutasterida

Mecanismo de ação
A dutasterida é um composto sintético de 4-azasteróides que é um inibidor 
competitivo e específico das isoformas tipo I e tipo II do esteróide 5 
alfaredutase (5AR). A testosterona é convertida em DHT pela enzima 5 alfa 
redutase, que existe como 2 isoformas, tipo I e tipo II. A isoenzima tipo II é 
principalmente ativa nos tecidos reprodutivos, enquanto a isoenzima tipo I 
também é responsável pela conversão de testosterona na pele e no fígado. A 
dutasterida inibe a conversão da testosterona em 5 alfadi-hidrotestosterona 
(DHT). DHT é o principal andrógeno responsável pelo desenvolvimento inicial 
e subsequente aumento da próstata.

Efeito sobre 5 Alfa-Dihidrotestosterona e Testosterona
O efeito máximo de doses diárias de dutasterida na redução de DHT é dose-

dependente e é observado em 1-2 semanas. Após 1 e 2 semanas de 

administração diária de 0,5 mg de dutasterida, as concentrações séricas 

medianas de DHT foram reduzidas em 85% e 90%, respectivamente. Em pacientes 

com HBP tratados com dutasterida 0,5 mg/dia por 4 anos, a diminuição mediana 

da DHT sérica foi de 94% em 1 ano, 93% em 2 anos e 95% em 3 e 4 anos. O 

aumento médio da testosterona sérica foi de 19% em 1 e 2 anos, 26% em 3 anos 

e 22% em 4 anos, mas os níveis médios e medianos permaneceram dentro da 

faixa fisiológica.

Em pacientes com HBP tratados com 5 mg/dia de dutasterida ou placebo por até 12 

semanas antes da ressecção transuretral da próstata, as concentrações médias de 

DHT no tecido prostático foram significativamente menores no grupo dutasterida em 

comparação com placebo (784 e 5.793 pg/g , respectivamente; (p<0,001).

Homens adultos com deficiência de 5 alfa-redutase tipo II geneticamente herdada 

também têm níveis reduzidos de DHT. Esses machos deficientes em 5 alfa-redutase 

têm uma pequena próstata ao longo da vida e não desenvolvem HBP. Exceto pelos 

defeitos urogenitais associados presentes ao nascimento, nenhuma outra 

anormalidade clínica relacionada à deciência da 5 alfa-redutase foi observada nesses 

indivíduos.

Efeitos sobre outros hormônios

Em voluntários saudáveis, 52 semanas de tratamento com dutasterida 0,5 mg/dia 

(n=26) não resultou em alteração clinicamente significativa, em comparação com 

placebo (n=23), na globulina ligadora de hormônios sexuais, estradiol, hormônio 

luteinizante, hormônio folículo-estimulante ,tiroxina (T4 livre)
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e dehidroepiandrosterona. Foram observados aumentos médios estatisticamente 

significativos ajustados na linha de base em comparação com o placebo para a 

testosterona total em 8 semanas (97,1 ng/dL, (p <0,001).

Outros efeitos

O painel lipídico plasmático e a densidade mineral óssea foram avaliados após 52 

semanas de dutasterida 0,5 mg uma vez ao dia em voluntários saudáveis. Não houve 

alteração na densidade mineral óssea medida por absorciometria de raios X de dupla 

energia (DEXA) em comparação com placebo ou linha de base. Além disso, o perfil 

lipídico plasmático (isto é, colesterol total, lipoproteínas de baixa densidade, 

lipoproteínas de alta densidade e triglicerídeos) não foi afetado pela dutasterida. Não 

foram observadas alterações clinicamente significativas nas respostas do hormônio 

adrenal à estimulação com ACTH em um subconjunto da população (n=13) do estudo 

de voluntários saudáveis   de 1 ano.

Farmacocinética

Cloridrato de Alfuzosina
Absorção:A biodisponibilidade absoluta dos comprimidos de cloridrato de alfuzosina 

10 mg sob condições de alimentação é de 49%. Após administração múltipla de 10 mg 

de cloridrato de alfuzosina sob condições de alimentação, o tempo até a concentração 

máxima foi de 8 horas. A Cmax e AUC0-24 foram 13,6 (SD = 5,6) ng/mL e 194 (SD = 75) 

ng.h/mL, respectivamente. O cloridrato de alfuzosina exibe cinética linear após 

administração única e múltipla de até 30 mg. Os níveis plasmáticos em estado 

estacionário são alcançados com a administração da segunda dose de cloridrato de 

alfuzosina. As concentrações plasmáticas de cloridrato de alfuzosina no estado 

estacionário são 1,2 a 1,6 vezes maiores do que as observadas após uma única 

administração.

Efeito dos Alimentos:A extensão da absorção é 50% menor em condições de 

jejum. Portanto, o cloridrato de alfuzosina deve ser tomado com alimentos e com 

a mesma refeição todos os dias.

Distribuição:

a administração em voluntários saudáveis   do sexo masculino de meia-idade foi de 3,2 

L/kg. Os resultados de estudos in vitro indicam que o cloridrato de alfuzosina se liga 

moderadamente às proteínas plasmáticas humanas (82-90%), com ligação linear em 

uma ampla faixa de concentração (5 a 5.000 ng/mL).

o volume do distribuição Segue intravenoso

Metabolismo:O cloridrato de alfuzosina sofre extenso metabolismo pelo 
fígado, com apenas 11% da dose administrada excretada inalterada na urina. 
O cloridrato de alfuzosina é metabolizado por três vias metabólicas: 
oxidação, O-desmetilação e N-desalquilação. Os metabólitos não são 
farmacologicamente ativos. A CYP3A4 é a principal isoforma da enzima 
hepática envolvida no seu metabolismo.

Excreção:Após a administração oral de solução de cloridrato de alfuzosina 
marcada com 14C, a recuperação da radioatividade após 7 dias (expressa 
como porcentagem da dose administrada) foi de 69% nas fezes e 24% na 
urina. Após administração oral de 10 mg de cloridrato de alfuzosina, a meia-
vida de eliminação aparente é de 10 horas.
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Farmacocinética em populações especiais

Uso pediátrico: Alfuzosina comprimidos não é indicado para uso na população 

pediátrica.

Uso geriátrico: Em uma avaliação farmacocinética durante os estudos clínicos de fase 3 

em pacientes com HBP, não houve relação entre as concentrações plasmáticas 

máximas de alfuzosina e a idade. No entanto, os níveis mínimos foram positivamente 

correlacionados com a idade. As concentrações em indivíduos de ?75 anos de idade 

foram aproximadamente 35% maiores do que naqueles abaixo de 65 anos de idade.

Insuficiência renal: Os proles farmacocinéticos de alfuzosina 10 mg comprimidos em

indivíduos com função renal normal (CLCR>80 mL/min), comprometimento leve (CLCR 60 a

80 mL/min), comprometimento moderado (CLCR 30 a 59 mL/min) e comprometimento grave

(Os valores de CLCR max e AUC foram aumentados em aproximadamente 50% em pacientes com

insuficiência renal leve, moderada ou grave.

Insuficiência hepática: A farmacocinética da alfuzosina não foi estudada em 

pacientes com insuficiência hepática leve. Em pacientes com insuficiência 

hepática moderada ou grave (categorias Child-Pugh B e C), a depuração aparente 

plasmática (CL/F) foi reduzida para aproximadamente um terço a um quarto da 

observada em indivíduos saudáveis. Esta redução na depuração resulta em 

concentrações plasmáticas de alfuzosina três a quatro vezes mais elevadas nestes 

doentes em comparação com indivíduos saudáveis. Portanto, a alfuzosina é 

contraindicada em pacientes com insuficiência hepática moderada a grave.

Dutasterida

Absorção:Após a administração de uma dose única de 0,5 mg de dutasterida, o tempo 

para atingir o pico das concentrações séricas (Tmax) ocorre dentro de 2-3 horas. A 

biodisponibilidade absoluta em 5 indivíduos saudáveis   foi de aproximadamente 60% 

(intervalo: 40% a 94%). Quando o medicamento é administrado com alimentos, as 

concentrações séricas máximas foram reduzidas em 10-15%. Esta redução não tem 

significância clínica.

Distribuição:Os dados farmacocinéticos após doses orais únicas e repetidas mostram que

A dutasterida tem um grande volume de distribuição (300-500 L). A dutasterida é altamente

ligado à albumina plasmática (99,0%) e alfa1-glicoproteína ácida (96,6%). Em um estudo de

indivíduos saudáveis   (n = 26) recebendo dutasterida 0,5 mg/dia por 12 meses, sêmen

as concentrações de dutasterida foram em média 3,4 ng/mL (intervalo: 0,4 a 14 ng/mL) em 12

meses e, semelhante ao soro, atingiram as concentrações no estado de equilíbrio aos 6 meses. Sobre

média, aos 12 meses, 11,5% das concentrações séricas de dutasterida divididas em

sêmen.

Metabolismo:A dutasterida é extensivamente metabolizada em humanos. 

Estudos in vitro mostraram que a dutasterida é metabolizada pelas isoenzimas 

CYP3A4 e CYP3A5. Ambas estas isoenzimas produziram os metabolitos 4'-

hidroxidutasterida, 6-hidroxidutasterida e 6,4'-dihidroxidutasterida. Além disso, o 

metabólito 15-hidroxidutasterida foi formado pelo CYP3A4. No soro humano após 

dosagem até um estado de equilíbrio, dutasterida inalterada, três metabólitos 

principais (4'-hidroxidutasterida, 1,2-diidrodutasterida e 6-hidroxidutasterida) e 

dois metabólitos menores (6,4-diidroxidutasterida e 15-hidroxidutasterida), 

conforme avaliado por resposta espectrométrica de massa, foram detectados. In 

vitro, o 4-
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Os metabólitos hidroxidutasterida e 1,2-diidrodutasterida são muito menos 
potentes que a dutasterida contra ambas as isoformas da 5 alfa-redutase 
humana. A atividade da 6 beta-hidroxidutasterida é comparável à da 
dutasterida.

Excreção:A dutasterida e os seus metabolitos foram excretados principalmente 

nas fezes. Como porcentagem da dose, havia aproximadamente 5% de 

dutasterida inalterada (~1% a ~15%) e 40% como metabólitos relacionados à 

dutasterida (~2% a ~90%). Apenas vestígios de dutasterida inalterada foram 

encontrados na urina (<1%). Portanto, em média, a dose não contabilizada foi de 

aproximadamente 55% (intervalo: 5% a 97%). A meia-vida de eliminação terminal 

da dutasterida é de aproximadamente 5 semanas no estado de equilíbrio. A 

concentração média de dutasterida sérica no estado de equilíbrio foi de 40 ng/mL 

após 0,5 mg/dia por 1 ano. Após a administração diária, as concentrações séricas 

de dutasterida atingem 65% da concentração no estado de equilíbrio após 1 mês 

e aproximadamente 90% após 3 meses. Devido à longa meia-vida da dutasterida, 

as concentrações séricas permanecem detectáveis   (superiores a 0.

Farmacocinética em populações especiais

Pediátrico:A farmacocinética da dutasterida não foi investigada em 
indivíduos com menos de 18 anos de idade.

Geriátrico:Não é necessário ajuste de dose em idosos. A farmacocinética e

farmacodinâmica da dutasterida foi avaliada em 36 indivíduos saudáveis   do sexo masculino com idade

entre 24 e 87 anos após a administração de uma dose única de 5 mg de

dutasterida. Neste estudo de dose única, a meia-vida da dutasterida aumentou com a idade

(aproximadamente 170 horas em homens de 20 a 49 anos, aproximadamente 260 horas em

homens de 50 a 69 anos e aproximadamente 300 horas em homens com mais de 70 anos).

Dos 2.167 homens tratados com dutasterida nos três ensaios principais, 60% tinham 65 anos

anos e mais, e 15% tinham 75 anos ou mais. Nenhuma diferença geral na segurança

ou ecácia foram observadas entre esses pacientes e pacientes mais jovens.

Gênero:A dutasterida é contraindicada na gravidez e em mulheres com 
potencial para engravidar e não é indicada para uso em outras mulheres. A 
farmacocinética da dutasterida em mulheres não foi estudada.

Corrida:O efeito da raça na farmacocinética da dutasterida não foi estudado.

Insuficiência renal:O efeito da insuficiência renal na farmacocinética da 

dutasterida não foi estudado. No entanto, menos de 0,1% de uma dose de 0,5 mg 

de dutasterida no estado de equilíbrio é recuperada na urina humana, portanto, 

nenhum ajuste de dose é esperado para pacientes com insuficiência renal.

Insuficiência hepática:O efeito da insuficiência hepática na dutasterida

farmacocinética não foi estudada. Como a dutasterida é amplamente

metabolizado, a exposição pode ser maior em pacientes com insuficiência hepática.

Indicações
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ALFUSINA DOs comprimidos são indicados para o tratamento dos sinais e 

sintomas da hiperplasia benigna da próstata (HBP) em homens com próstata 

aumentada.

Os comprimidos não se destinam ao uso como medicamento anti-hipertensivo.

A dutasterida não é aprovada para a prevenção do câncer de próstata.

Dosagem e Administração

A dosagem recomendada deALFUSINA Dé um comprimido por dia, a ser tomado 

imediatamente após a mesma refeição todos os dias. O comprimido deve ser engolido 

inteiro e não deve ser mastigado ou esmagado.

Populações Especiais

Insuficiência renal

Deve-se ter cautela quando a alfuzosina é administrada em pacientes com 

insuficiência renal grave (depuração de creatinina Não é necessário ajuste de 

dose para dutasterida em pacientes com insuficiência renal).

Insuficiência hepática

A alfuzosina é contraindicada para uso em pacientes com insuficiência hepática 

moderada ou grave. Embora a farmacocinética da alfuzosina não tenha sido 

estudada em pacientes com insuficiência hepática leve, deve-se ter cautela 

quando a alfuzosina é administrada a esses pacientes.

O efeito da insuficiência hepática na farmacocinética da dutasterida não foi 

estudado. Como a dutasterida é extensivamente metabolizada, a exposição pode 

ser maior em pacientes com insuficiência hepática.

Contra-indicações

ALFUSINA DOs comprimidos são contraindicados para uso em mulheres com potencial para 

engravidar e durante a gravidez.

ALFUSINA Dcomprimidos são contraindicados para uso em pacientes pediátricos.

ALFUSINA DOs comprimidos não devem ser usados   em pacientes com insuficiência 

hepática moderada ou grave (categorias B e C de Childs-Pugh), uma vez que os níveis 

sanguíneos de cloridrato de alfuzosina estão aumentados nesses pacientes.

ALFUSINA DOs comprimidos não devem ser administrados concomitantemente com inibidores 

potentes do CYP3A4, como cetoconazol, itraconazol e ritonavir, uma vez que os níveis sanguíneos 

de cloridrato de alfuzosina estão aumentados.

ALFUSINA Dcomprimidos são contraindicados em pacientes com hipersensibilidade conhecida a

cloridrato de alfuzosina (por exemplo, urticária e angioedema) ou dutasterida (por exemplo,

reações cutâneas graves, angioedema) ou qualquer componente deALFUSINA Dcomprimidos.

Avisos e Precauções

Avaliação para outras doenças urológicas
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Antes de iniciar o tratamento com ALFUSIN D, deve-se considerar outras 
condições urológicas que possam causar sintomas semelhantes. Além disso, 
HBP e câncer de próstata podem coexistir.

Hipotensão postural

Hipotensão postural com ou sem sintomas (p.ALFUSINA Dcomprimidos. 
Existe potencial para síncope. Os pacientes devem ser alertados sobre a 
possível ocorrência de tais eventos e devem evitar situações em que possam 
ocorrer lesões, caso ocorra síncope. Pode haver um risco aumentado de 
hipotensão/hipotensão postural e síncope ao tomarALFUSINA D 
comprimidos concomitantemente com medicação anti-hipertensiva e 
nitratos. Deve-se ter cuidado quandoALFUSINA DOs comprimidos são 
administrados a pacientes com hipotensão sintomática ou pacientes que 
tiveram uma resposta hipotensiva a outros medicamentos.

Priapismo

Raramente (provavelmente menos de 1 em 50.000), o cloridrato de alfuzosina, como 

outros antagonistas alfa-adrenérgicos, foi associado ao priapismo (ereção peniana 

dolorosa persistente não relacionada à atividade sexual). Como essa condição pode 

levar à impotência permanente se não for tratada adequadamente, os pacientes 

devem ser alertados sobre a gravidade da doença.

Síndrome de Íris Floppy Intraoperatória (IFIS)

IFIS foi observado durante a cirurgia de catarata em alguns pacientes ou 

previamente tratados com antagonistas alfa-adrenérgicos. Essa variante da 

síndrome da pupila pequena é caracterizada pela combinação de uma íris ácida 

que ondula em resposta às correntes de irrigação intraoperatórias, miose 

intraoperatória progressiva apesar da dilatação pré-operatória com 

medicamentos midriáticos padrão e potencial prolapso da íris em direção às 

incisões de facoemulsificação. O oftalmologista do paciente deve estar preparado 

para possíveis modificações à sua técnica cirúrgica, como a utilização de ganchos 

de íris, anéis dilatadores de íris ou substâncias viscoelásticas. Não parece haver 

benefício em interromper a terapia com antagonistas alfa-adrenérgicos antes da 

cirurgia de catarata.

Aumento do risco de câncer de próstata de alto grau

Em homens de 50 a 75 anos, com biópsia prévia negativa para câncer de próstata 

e PSA basal entre 2,5 ng/mL e 10,0 ng/mL, que estavam tomando dutasterida no 

período de 4 anos Redução por Dutasterida de Eventos de Câncer de Próstata 

(REDUCE) No estudo, houve um aumento da incidência de câncer de próstata com 

pontuação de Gleason 8-10 em comparação com homens que tomaram placebo 

(dutasterida 1,0% versus placebo 0,5%). Em um ensaio clínico controlado por 

placebo de 7 anos com outro inibidor da 5 alfa-redutase (nasterida 5 mg), foram 

observados resultados semelhantes para câncer de próstata com pontuação de 

Gleason 8-10 (nasterida 1,8% versus placebo 1,1%). Os inibidores da 5 alfa-

redutase podem aumentar o risco de desenvolvimento de câncer de próstata de 

alto grau. Não foi estabelecido se o efeito dos inibidores da 5 alfa-redutase na 

redução do volume da próstata, ou fatores relacionados ao estudo,

https://www.ciplamed.com/content/alfusin-d-tablets 22/09



19/04/22, 10h00 ALFUSINA D Comprimidos | CiplaMed

Exposição de Mulheres - Risco para Feto Masculino

ALFUSINA DOs comprimidos não devem ser manuseados por mulheres 
grávidas ou que possam engravidar. A dutasterida é absorvida pela pele e 
pode resultar em exposição fetal não intencional. Se uma mulher grávida ou 
que possa engravidar entrar em contato com comprimidos de ALFUSIN D 
vazando, a área de contato deve ser lavada imediatamente com água e 
sabão.

Doação de sangue

Homens sendo tratados comALFUSINA DOs comprimidos não devem doar 
sangue até pelo menos 6 meses após a última dose, para evitar que as 
mulheres grávidas recebam dutasterida através de transfusão de sangue.

Efeitos sobre o antígeno prostático específico (PSA) e o uso do PSA na detecção 
do câncer de próstata

Em estudos clínicos, a dutasterida reduziu a concentração sérica do antígeno 

prostático específico (PSA) em aproximadamente 50% em 3-6 meses de tratamento. 

Essa diminuição foi previsível em toda a faixa de valores de PSA em pacientes com HBP 

sintomática, embora possa variar em indivíduos. A dutasterida também pode causar 

diminuição do PSA sérico na presença de câncer de próstata. Para interpretar PSAs 

seriados em homens tomando dutasterida, uma nova linha de base de PSA deve ser 

estabelecida pelo menos 3 meses após o início do tratamento e o PSA monitorado 

periodicamente a partir de então. Qualquer aumento confirmado do menor valor de 

PSA durante o uso de dutasterida pode sinalizar a presença de câncer de próstata e 

deve ser avaliado, mesmo se os níveis de PSA ainda estiverem dentro da faixa normal 

para homens que não estejam tomando um inibidor da 5 alfa-redutase. A não 

conformidade com a dutasterida também pode afetar os resultados do teste de PSA.

Para interpretar um valor de PSA isolado em um homem tratado com dutasterida por 

3 meses ou mais, o valor de PSA deve ser dobrado para comparação com valores 

normais em homens não tratados.

A proporção de PSA livre para total (percent-free PSA) permanece constante, mesmo sob a 

influência da dutasterida. Se os médicos optarem por usar a porcentagem livre de PSA como 

auxiliar na detecção de câncer de próstata em homens recebendo dutasterida, nenhum 

ajuste em seu valor parece ser necessário.

Efeito nas características do sêmen

Os efeitos da dutasterida 0,5 mg/dia nas características do sêmen foram avaliados em 

voluntários normais com idades entre 18 e 52 anos (n=27 dutasterida, n=23 placebo) 

durante 52 semanas de tratamento e 24 semanas de acompanhamento pós-tratamento. Às 

52 semanas, a redução percentual média da linha de base na contagem total de 

espermatozóides, volume de sêmen e motilidade dos espermatozóides foi de 23%, 26% e 

18%, respectivamente, no grupo dutasterida quando ajustado para alterações desde a linha 

de base no grupo placebo. A concentração espermática e a morfologia espermática não 

foram afetadas. Após 24 semanas de acompanhamento, a alteração percentual média na 

contagem total de espermatozóides no grupo dutasterida permaneceu 23% menor do que a 

linha de base. Enquanto os valores médios para todos os parâmetros do sêmen em todos os 

momentos permaneceram dentro dos intervalos normais e não atenderam aos critérios 

preestabelecidos para uma alteração clinicamente significativa (30%), 2 indivíduos no
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o grupo dutasterida teve diminuição na contagem de espermatozóides de mais de 90% 

desde o início às 52 semanas, com recuperação parcial no acompanhamento de 24 

semanas. A significância clínica do efeito da dutasterida nas características do sêmen para a 

fertilidade de um paciente individual não é conhecida.

Insuciência Coronariana

Se os sintomas de angina pectoris aparecerem ou piorarem,ALFUSINA D comprimidos 

devem ser descontinuados.

Pacientes com Prolongamento QT Congênito ou Adquirido

Usar com cautela em pacientes com prolongamento QT adquirido ou congênito ou que 

estejam tomando medicamentos que prolongam o intervalo QT.

Interações medicamentosas

Inibidores potentes de CYP3A4:A CYP3A4 é a principal isoforma da enzima 

hepática envolvida no metabolismo do cloridrato de alfuzosina. A administração 

repetida de 400 mg de cetoconazol, um potente inibidor do CYP3A4, aumentou a 

Cmax do cloridrato de alfuzosina em 2,3 vezes e a AUCúltima em 3,2 vezes, após 

uma dose única de 10 mg de cloridrato de alfuzosina. Em outro estudo, a 

administração oral repetida de uma dose menor (200 mg/dia) de cetoconazol 

aumentou a Cmax do cloridrato de alfuzosina em 2,1 vezes e a AUCúltima em 2,5 

vezes, após uma dose única de 10 mg de cloridrato de alfusão. O cloridrato de 

alfuzosina não deve ser coadministrado com inibidores potentes do CYP3A4 (por 

exemplo, cetoconazol, itraconazol ou ritonavir) devido ao aumento da exposição 

ao cloridrato de alfuzosina.

A dutasterida é extensivamente metabolizada em humanos pelas isoenzimas 

CYP3A4 e CYP3A5. Não foram realizados ensaios clínicos de interação 

medicamentosa para avaliar o impacto dos inibidores da enzima CYP3A na 

farmacocinética da dutasterida. No entanto, com base em dados in vitro, as 

concentrações sanguíneas de dutasterida podem aumentar na presença de 

inibidores do CYP3A4/5, como ritonavir, cetoconazol, verapamil, diltiazem, 

cimetidina, troleandomicina e ciprooxacina. Devido ao potencial de interações 

medicamentosas, tenha cuidado ao prescrever dutasterida a pacientes que 

tomam inibidores da enzima CYP3A4 potentes e crônicos.

A dutasterida não inibe o metabolismo in vitro de substratos modelo para as 

principais isoenzimas humanas do CYP450 (CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 e 

CYP3A4) em uma concentração de 1.000 ng/mL, 25 vezes maior do que as 

concentrações séricas em estado de equilíbrio em humanos.

Inibidores moderados de CYP3A4:A coadministração repetida de 240 mg/dia de 

diltiazem, um inibidor moderadamente potente do CYP3A4, com 7,5 mg/dia (2,5 

mg três vezes ao dia) de cloridrato de alfuzosina aumentou a Cmax e AUC0-24 de 

cloridrato de alfuzosina em 1,5 e 1,3 vezes, respectivamente. O cloridrato de 

alfuzosina aumentou a Cmax e a AUC0-12 do diltiazem em 1,4 vezes. Embora não 

tenham sido observadas alterações na pressão arterial neste estudo, o diltiazem 

é um medicamento anti-hipertensivo e a combinação de cloridrato de alfuzosina 

e medicamentos anti-hipertensivos tem o potencial de causar hipotensão em 

alguns pacientes.
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Em microssomas hepáticos humanos, em concentrações que são alcançadas na 

dose terapêutica, a alfuzosina não inibiu as isoenzimas CYP1A2, 2A6, 2C9, 2C19, 

2D6 ou 3A4. Na cultura primária de hepatócitos humanos, a alfuzosina não 

induziu as isoenzimas CYP1A, 2A6 ou 3A4.

Antagonistas alfa-adrenérgicos:As interações farmacocinéticas e farmacodinâmicas 

entre o cloridrato de alfuzosina e outros alfabloqueadores não foram determinadas. 

No entanto, interações podem ser esperadas eALFUSINA DOs comprimidos não devem 

ser usados   em combinação com outros bloqueadores alfa.

A administração de dutasterida em combinação com tansulosina ou terazosina não 

tem efeito sobre a farmacocinética em estado de equilíbrio de nenhum dos 

antagonistas alfa-adrenérgicos. O efeito da administração de tansulosina ou 

terazosina nos parâmetros farmacocinéticos da dutasterida não foi avaliado; a 

alteração percentual nas concentrações de DHT foi semelhante para a dutasterida 

isolada em comparação com o tratamento combinado.

Inibidores da Fosfodiesterase-5 (PDE5):Recomenda-se cautela quando 

antagonistas alfaadrenérgicos, incluindo cloridrato de alfuzosina, são 

coadministrados com inibidores de PDE5. Antagonistas alfa-adrenérgicos e 

inibidores de PDE5 são ambos vasodilatadores que podem reduzir a pressão 

arterial. O uso concomitante dessas duas classes de medicamentos pode causar 

hipotensão sintomática.

Medicação anti-hipertensiva e nitratos:Pode haver um risco aumentado de 

hipotensão/hipotensão postural e síncope ao tomarALFUSINA D comprimidos 

concomitantemente com medicação anti-hipertensiva e nitratos.

Cimetidina:A administração repetida de 1 g/dia de cimetidina aumentou os 

valores de Cmax e AUC do cloridrato de alfuzosina em 20%.

Digoxina:A coadministração repetida de cloridrato de alfuzosina 10 mg e digoxina 0,25 

mg/dia por 7 dias não influenciou a farmacocinética no estado de equilíbrio de 

nenhum dos fármacos. A dutasterida não alterou a farmacocinética no estado de 

equilíbrio da digoxina quando administrada concomitantemente na dose de 0,5 mg/

dia por 3 semanas.

Varfarina:A administração de doses múltiplas de uma formulação de comprimido de 

liberação imediata de cloridrato de alfuzosina 5 mg duas vezes ao dia por 6 dias a 6 

voluntários saudáveis   do sexo masculino não afetou a resposta farmacológica a uma 

dose oral única de 25 mg de varfarina. Dutasterida 0,5 mg/dia por 3 semanas não 

alterou a farmacocinética em estado de equilíbrio dos isômeros S- ou R-varfarina ou 

alterou o efeito da varfarina no tempo de protrombina quando administrado com 

varfarina.

Atenolol:A administração única de 100 mg de atenolol com uma dose única de 2,5 mg 

de um comprimido de cloridrato de alfuzosina de liberação imediata em 8 voluntários 

saudáveis   do sexo masculino aumentou os valores de Cmax e AUC de cloridrato de 

alfuzosina em 28% e 21%, respectivamente. O cloridrato de alfuzosina aumentou os 

valores de Cmax e AUC do atenolol em 26% e 14%, respectivamente. Neste estudo, a 

combinação de cloridrato de alfuzosina com atenolol causou reduções signicativas na 

pressão arterial média e na frequência cardíaca média.
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Hidroclorotiazida:A administração única de 25 mg de hidroclorotiazida não 
modificou os parâmetros farmacocinéticos do cloridrato de alfuzosina. Não 
houve evidência de interação farmacodinâmica entre cloridrato de alfuzosina 
e hidroclorotiazida nos 8 pacientes do estudo.

Antagonistas dos canais de cálcio:Em uma análise de farmacocinética populacional, 

observou-se uma diminuição na depuração da dutasterida quando coadministrada 

com os inibidores da CYP3A4 verapamil (37%, n=6) e diltiazem (44%, n=5). Em 

contraste, nenhuma diminuição na depuração foi observada quando amlodipina, outro 

antagonista do canal de cálcio que não é um inibidor do CYP3A4, foi coadministrado 

com dutasterida (+7%, n=4).

A diminuição da depuração e o subsequente aumento da exposição à 
dutasterida na presença de verapamil e diltiazem não são considerados 
clinicamente significativos. Nenhum ajuste de dose é recomendado.

Colestiramina:A administração de uma dose única de 5 mg de dutasterida 

seguida de 1 hora depois de 12 g de colestiramina não afetou a 

biodisponibilidade relativa da dutasterida.

Outra terapia concomitante:Nenhuma interação adversa clinicamente 

significativa pode ser atribuída à combinação de dutasterida e terapia 

concomitante quando a dutasterida foi coadministrada com anti-

hiperlipidêmicos, inibidores da enzima conversora de angiotensina (ECA), agentes 

bloqueadores beta-adrenérgicos, bloqueadores dos canais de cálcio, 

corticosteroides, diuréticos, anti-inflamatórios não esteróides (AINEs), inibidores 

da PDE-5 e antibióticos quinolonas.

Informações para Pacientes

Os pacientes devem ser informados sobre a possível ocorrência de sintomas 

relacionados à hipotensão postural, como tontura, ao iniciar a alfuzosina que é 

um dos componentes daALFUSINA Dcomprimidos, e eles devem ser advertidos 

sobre dirigir, operar máquinas ou realizar tarefas perigosas durante este período. 

Isso é importante para aqueles com pressão arterial baixa ou que estão tomando 

medicamentos anti-hipertensivos ou nitratos.

Os pacientes devem ser instruídos a informar seu oftalmologista sobre o uso de ALFUSINA D

comprimidos antes da cirurgia de catarata ou outros procedimentos que envolvam os olhos, 

mesmo que o paciente não esteja mais tomando cloridrato de alfuzosina.

Os pacientes devem ser alertados sobre a possibilidade de priapismo 
resultante do tratamento com alfuzosina, que é um dos componentes do
ALFUSINA D comprimidos e medicamentos da mesma classe. Embora esta 
reação seja extremamente rara, se não for levada a atenção médica 
imediata, pode levar à disfunção erétil permanente (impotência).

Os médicos devem informar os pacientes que a dutasterida reduz os níveis séricos de 

PSA em aproximadamente 50% dentro de 3-6 meses de terapia, embora possa variar 

para cada indivíduo. Para pacientes submetidos à triagem de PSA, aumentos nos níveis 

de PSA durante o tratamento com dutasterida podem sinalizar a presença de câncer 

de próstata e devem ser avaliados.
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Os médicos devem informar os pacientes que houve um aumento no câncer de próstata de 

alto grau em homens tratados com inibidores da 5 alfa-redutase (que são indicados para o 

tratamento da HBP), incluindo dutasterida, em comparação com aqueles tratados com 

placebo em estudos que analisaram o uso desses medicamentos para reduzir o risco de 

câncer de próstata.

Os médicos devem informar os pacientes queALFUSINA DOs comprimidos 
contendo dutasterida, uma vez que é um dos componentes, não devem ser 
manuseados por mulheres grávidas ou que possam engravidar devido ao 
potencial de absorção da dutasterida e ao risco potencial subsequente para 
o desenvolvimento do feto masculino. A dutasterida é absorvida pela pele e 
pode resultar em exposição fetal não intencional. Se uma mulher grávida ou 
em idade fértil entrar em contato comALFUSINA Dcomprimido, a área de 
contato deve ser lavada imediatamente com água e sabão.

Os médicos devem informar os homens tratados comALFUSINA Dcomprimidos 

contendo dutasterida por ser um dos componentes, não devem doar sangue até pelo 

menos 6 meses após a última dose, para evitar que mulheres grávidas recebam 

dutasterida por meio de transfusão de sangue. Os níveis séricos de dutasterida são 

detectáveis   por 4-6 meses após o término do tratamento.

Insuficiência renal

Deve-se ter cautela ao administrar cloridrato de alfuzosina em pacientes com 

insuficiência renal grave (clearance de creatinina <30 mL/min). A exposição 

sistêmica foi aumentada em aproximadamente 50% em estudos farmacocinéticos 

de pacientes com insuficiência renal leve, moderada e grave. Nos estudos de fase 

3, o perfil de segurança de pacientes com insuficiência renal leve (n=172) ou 

moderada (n=56) foi semelhante ao dos pacientes com função renal normal 

nesses estudos. Os dados de segurança estão disponíveis apenas em um número 

limitado de pacientes (n=6) com depuração de creatinina abaixo de 30 mL/min.

O efeito da insuficiência renal na farmacocinética da dutasterida não foi estudado. No 

entanto, menos de 0,1% de uma dose de 0,5 mg de dutasterida no estado de equilíbrio 

é recuperada na urina humana, portanto, nenhum ajuste de dose é esperado para 

pacientes com insuficiência renal.

Insuficiência hepática

O cloridrato de alfuzosina é contraindicado para uso em pacientes com 
insuficiência hepática moderada ou grave. Embora a farmacocinética do 
cloridrato de alfuzosina não tenha sido estudada em pacientes com 
insuficiência hepática leve, deve-se ter cautela quando o cloridrato de 
alfuzosina for administrado a esses pacientes.

O efeito da insuficiência hepática na farmacocinética da dutasterida não foi estudado. 

Como a dutasterida é extensivamente metabolizada, a exposição pode ser maior em 

pacientes com insuficiência hepática. No entanto, em um estudo clínico em que 60 

indivíduos receberam 5 mg (10 vezes a dose terapêutica) diariamente por 24 semanas, 

nenhum evento adverso adicional foi observado em comparação com aqueles 

observados na dose terapêutica de 0,5 mg.
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Gravidez

Gravidez Categoria X
ALFUSINA DOs comprimidos são contraindicados para uso em mulheres com potencial 

para engravidar e durante a gravidez. A dutasterida é um inibidor da 5 alfa-redutase 

que impede a conversão da testosterona em DHT, um hormônio necessário para o 

desenvolvimento normal da genitália masculina. Em estudos de reprodução animal e 

toxicidade de desenvolvimento, a dutasterida inibiu o desenvolvimento normal da 

genitália externa em fetos masculinos. Portanto, a dutasterida pode causar danos ao 

feto quando administrada a mulheres grávidas. Se a dutasterida for usada durante a 

gravidez ou se a paciente engravidar enquanto estiver tomando dutasterida, a 

paciente deve ser informada do risco potencial para o feto.

Anormalidades na genitália de fetos masculinos é uma consequência fisiológica 

esperada da inibição da conversão de testosterona em DHT por inibidores da 5 

alfa-redutase. Esses resultados são semelhantes às observações em bebês do 

sexo masculino com deficiência genética de 5 alfa-redutase. A dutasterida é 

absorvida pela pele. Para evitar uma possível exposição fetal, as mulheres 

grávidas ou que possam engravidar não devem manusear a dutasterida. Se o 

contato for feito comALFUSINA Dcomprimido, a área de contato deve ser lavada 

imediatamente com água e sabão. A dutasterida é secretada no sêmen 

masculino. A concentração de sêmen mais alta medida de dutasterida em 

homens tratados foi de 14 ng/mL. Assumindo a exposição de uma mulher de 50 

kg a 5 mL de sêmen e 100% de absorção, a concentração de dutasterida da 

mulher seria de cerca de 0,175 ng/mL. Esta concentração é mais de 100 vezes 

menor do que as concentrações que produzem anormalidades da genitália 

masculina em estudos com animais. A dutasterida é altamente ligada às 

proteínas no sêmen humano (>96%), o que pode reduzir a quantidade de 

dutasterida disponível para absorção vaginal.

Lactação

ALFUSINA Dcomprimidos não são indicados para uso em mães que amamentam. Não 

se sabe se a dutasterida é excretada no leite humano.

Uso Pediátrico

ALFUSINA Dcomprimidos não são indicados para uso na população pediátrica.

A eficácia do cloridrato de alfuzosina não foi demonstrada em um estudo randomizado, 

duplo-cego, controlado por placebo, de eficácia e segurança realizado em 172 pacientes com 

idades entre 2 e 16 anos com pressão elevada no ponto de vazamento do detrusor (LPP ≥40 

cm H2O) de origem neurológica tratada com cloridrato de alfuzosina usando formulações 

pediátricas. O estudo incluiu uma fase de ecácia de 12 semanas seguida por um período de 

extensão de segurança de 40 semanas. Não foi observada diferença estatisticamente 

significativa na proporção de pacientes que atingiram uma pressão no ponto de vazamento 

do detrusor <40 cm H20 entre os grupos alfuzosina e placebo.

Durante o estudo controlado por placebo, as reações adversas relatadas em

# 8805;2% dos pacientes tratados com alfuzosina e com maior incidência do 
que no grupo placebo foram: pirexia, cefaleia, infecção do trato respiratório, 
tosse, epistaxe e diarreia. As reações adversas relatadas para todo o
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O período experimental de 12 meses, que incluiu a extensão aberta, foi 

semelhante em tipo e frequência às reações observadas durante o período de 12 

semanas. O cloridrato de alfuzosina não foi estudado em doentes com idade 

inferior a 2 anos. A segurança e eficácia da dutasterida na população pediátrica 

não foram estabelecidas.

Uso Geriátrico

Do número total de indivíduos em estudos clínicos de cloridrato de 
alfuzosina, 48% tinham 65 anos ou mais, enquanto 11% tinham 75 anos ou 
mais. Não foram observadas diferenças gerais na segurança ou eficácia 
entre esses indivíduos e indivíduos mais jovens, mas a maior sensibilidade de 
alguns indivíduos mais velhos não pode ser descartada.

Dos 2.167 indivíduos do sexo masculino tratados com dutasterida em três ensaios 

clínicos, 60% tinham 65 anos ou mais e 15% tinham 75 anos ou mais. Nenhuma 

diferença geral na segurança ou eficácia foi observada entre esses indivíduos e os 

mais jovens. Outras experiências clínicas relatadas não identificaram diferenças 

nas respostas entre idosos e pacientes mais jovens, mas não se pode descartar 

maior sensibilidade de alguns indivíduos mais velhos.

Efeitos indesejáveis

Cloridrato de Alfuzosina

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 diretamente 

comparadas às taxas nos ensaios clínicos de outro medicamento e podem não refletir as 

taxas observadas na prática clínica.

A incidência de eventos adversos emergentes do tratamento foi determinada a partir de três 

ensaios clínicos controlados por placebo envolvendo 1.608 homens, onde foram avaliadas 

doses diárias de 10 e 15 mg de cloridrato de alfuzosina. Nestes 3 ensaios, 473 homens 

receberam cloridrato de alfuzosina 10 mg comprimidos de liberação prolongada. Nesses 

estudos, 4% dos pacientes que tomaram cloridrato de alfuzosina 10 mg comprimidos de 

liberação prolongada se retiraram do estudo devido a reações adversas, em comparação 

com 3% no grupo placebo.

A Tabela 2 resume as reações adversas que ocorreram em≥2% dos pacientes que 

receberam alfuzosina, e em uma incidência maior do que a do grupo placebo. Em 

geral, as reações adversas observadas no uso a longo prazo foram semelhantes em 

tipo e frequência aos eventos descritos abaixo para os ensaios de 3 meses.

Tabela 2: Reações Adversas Ocorrendo em≥2% de Cloridrato de Alfuzosina Tratado

Pacientes e com mais frequência do que com placebo em 3 meses, controlado por placebo

Testes clínicos
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Reação adversa Placebo
(n=678)

Alfuzosina

Cloridrato
(n=473)

Tontura 19
(2,8%)

27 (5,7%)

Infecção do trato respiratório 

superior

4 (0,6%) 14 (3,0%)

Dor de cabeça 12
(1,8%)

14 (3,0%)

Fadiga 12
(1,8%)

13 (2,7%)

As outras reações adversas, relatadas por entre 1% e 2% dos pacientes recebendo 

cloridrato de alfuzosina e ocorrendo com mais frequência do que com placebo, são 

listadas em ordem alfabética por sistema corporal e por frequência decrescente 

dentro do sistema corporal:

Corpo como um todo:dor

Sistema gastrointestinal:dor abdominal, dispepsia, constipação, náusea 
Sistema reprodutivo:impotência
Sistema respiratório:bronquite, sinusite, faringite

Sinais e Sintomas de Ortostase em Estudos Clínicos:Os eventos adversos 

relacionados à ortostase que ocorreram nos estudos duplo-cegos de Fase 3 com 

cloridrato de alfuzosina 10 mg estão resumidos na tabela 3. Aproximadamente 

20-30% dos pacientes nestes estudos estavam tomando medicação anti-

hipertensiva.

Tabela 3: Número (%) de Pacientes com Sintomas Possivelmente Associados à Ortostase

em Ensaios Clínicos Controlados por Placebo de 3 Meses

Sintomas Placebo
(n=678)

Alfuzosina

Cloridrato
(n=473)

Tontura 19
(2,8%)

27 (5,7%)

Hipotensão ou 
hipotensão postural

0 2 (0,4%)

Síncope 0 1 (0,2%)

Testes para alterações da pressão arterial ou hipotensão ortostática foi realizado 

em três estudos controlados. Diminuição da pressão arterial sistólica (≤90 mmHg, 

com diminuição≥20 mmHg da linha de base) foi observado em nenhum dos 674 

pacientes com placebo e em 1 (0,2%) dos 469 pacientes com cloridrato de 

alfuzosina. Diminuição da pressão arterial diastólica (≤50mmHg,
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com uma diminuição≥15 mmHg da linha de base) foi observada em 3 (0,4%) dos 

pacientes com placebo e em 4 (0,9%) dos pacientes com cloridrato de alfuzosina. Um 

teste ortostático positivo (diminuição da pressão arterial sistólica de≥20 mmHg ao 

levantar da posição supina) foi observada em 52 (7,7%) dos pacientes com placebo e 

em 31 (6,6%) dos pacientes com cloridrato de alfuzosina.

Dutasterida

Experiência de Ensaios Clínicos

Como os ensaios clínicos são conduzidos sob condições muito variadas, as taxas de reações 

adversas observadas nos ensaios clínicos de um medicamento não podem ser diretamente 

comparadas com as taxas no ensaio clínico de outro medicamento e podem não refletir as 

taxas observadas na prática.

As reações adversas mais comuns relatadas em indivíduos que receberam 

dutasterida foram impotência, diminuição da libido, distúrbios mamários 

(incluindo aumento e sensibilidade mamária) e distúrbios da ejaculação.

A retirada do estudo devido a reações adversas ocorreu em 4% dos indivíduos 

que receberam dutasterida e 3% dos indivíduos que receberam placebo em 

estudos controlados por placebo com dutasterida. A reação adversa mais comum 

que levou à retirada do estudo foi impotência (1%).

Monoterapia
Mais de 4.300 indivíduos do sexo masculino com HBP foram aleatoriamente 

designados para receber placebo ou doses diárias de 0,5 mg de dutasterida em três 

ensaios de tratamento idênticos de 2 anos, controlados por placebo, duplo-cegos, de 

Fase 3, cada um seguido por um de 2 anos, aberto extensão. Durante o período de 

tratamento duplo-cego, 2.167 indivíduos do sexo masculino foram expostos à 

dutasterida, incluindo 1.772 expostos por 1 ano e 1.510 expostos por 2 anos. Ao incluir 

as extensões de rótulo aberto, 1.009 indivíduos do sexo masculino foram expostos à 

dutasterida por 3 anos e 812 foram expostos por 4 anos. A população tinha entre 47 e 

94 anos (média de idade: 66 anos) e mais de 90% eram caucasianos. A Tabela 4 resume 

as reações adversas clínicas relatadas em pelo menos 1% dos indivíduos que 

receberam dutasterida e com maior incidência do que os indivíduos que receberam 

placebo.

Tabela 4: Reações Adversas Relatadas em #8805; 1% dos Indivíduos Durante 24 Meses

Período e Mais Freqüência no Grupo Recebendo Dutasterida do que o Placebo

Grupo (Estudos Randomizados, Duplo-Cego, Controlados por Placebo agrupados) por Tempo de

Início

Reação adversa Tempo de Início da Reação Adversa

Meses
0-6

Meses
7-12

Meses
13-18

Meses
19-24

Dutasterida (n)
Placebo (n)

(n=2.167)
(n=2.158)

(n=1.901)
(n=1.922)

(n=1.725)
(n=1.714)

(n=1.605)
(n=1.555)
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Impotência
Dutasterida
Placebo

4,7%
1,7%

1,4%
1,5%

1,0%
0,5%

0,8%
0,9%

Diminuição da libido

Dutasterida
Placebo

3,0%
1,4%

0,7%
0,6%

0,3%
0,2%

0,3%
0,1%

Ejaculação 1,4%
0,5%

0,5%
0,3%

0,5%
0,1%

0,1%
0,0%umadistúrbios

Dutasterida
Placebo

Distúrbios da mamab

Dutasterida
Placebo

0,5%
0,2%

0,8%
0,3%

1,1%
0,3%

0,6%
0,1%

a Estas reações adversas sexuais estão associadas ao tratamento com dutasterida 

(incluindo monoterapia e combinação com tansulosina). Estas reações adversas 

podem persistir após a descontinuação do tratamento. O papel da dutasterida 

nesta persistência é desconhecido.

b Inclui sensibilidade mamária e aumento mamário.

Tratamento a longo prazo (até 4 anos)

Câncer de próstata de alto grau:O estudo REDUCE foi um estudo randomizado, duplo-

cego, controlado por placebo que envolveu 8.231 homens com idade entre 50 e 75 

anos com PSA sérico de 2,5 ng/mL a 10 ng/mL e biópsia de próstata negativa nos 6 

meses anteriores. Os indivíduos foram randomizados para receber placebo (N=4.126) 

ou doses diárias de 0,5 mg de dutasterida (N=4.105) por até 4 anos. A média de idade 

foi de 63 anos e 91% eram caucasianos. Os indivíduos foram submetidos a biópsias de 

próstata programadas exigidas pelo protocolo em 2 e 4 anos de tratamento ou 

tiveram 'biópsias por causa' em horários não programados, se clinicamente indicado. 

Houve uma maior incidência de câncer de próstata com pontuação de Gleason 8-10 ao 

receber dutasterida (1,0%) em comparação com homens que receberam placebo 

(0,5%). Em um ensaio clínico de 7 anos controlado por placebo com outro inibidor da 5 

alfa-redutase (nasterida 5 mg), foram observados resultados semelhantes para câncer 

de próstata com pontuação de Gleason 8-10 (nasterida 1,8% versus placebo 1,1%). 

Nenhum benefício clínico foi demonstrado em pacientes com câncer de próstata 

tratados com dutasterida.

Distúrbios reprodutivos e mamários

Nos três ensaios principais de HBP controlados por placebo com dutasterida, 

cada um com 4 anos de duração, não houve evidência de aumento das reações 

adversas sexuais (impotência, diminuição da libido e distúrbios da ejaculação) ou 

distúrbios da mama com duração aumentada do tratamento. Entre esses três 

ensaios, houve um caso de câncer de mama no grupo dutasterida e um caso no 

grupo placebo. Nenhum caso de câncer de mama foi relatado em nenhum grupo 

de tratamento no estudo CombAT de 4 anos ou no estudo REDUCE de 4 anos. A 

relação entre o uso prolongado de dutasterida e neoplasia de mama masculina é 

atualmente desconhecida.
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Combinação com Terapia Alfa-Bloqueadora

Mais de 4.800 indivíduos do sexo masculino com HBP foram aleatoriamente 

designados para receber 0,5 mg de dutasterida, 0,4 mg de tansulosina ou terapia 

combinada (0,5 mg de dutasterida mais 0,4 mg de tansulosina) administrada uma vez 

ao dia em um estudo duplo-cego de 4 anos. No geral, 1.623 indivíduos receberam 

monoterapia com dutasterida; 1.611 indivíduos receberam monoterapia com 

tansulosina; e 1.610 indivíduos receberam terapia combinada. A população tinha entre 

49 e 88 anos (média de idade: 66 anos) e 88% eram caucasianos.

As reações adversas mais comuns relatadas em indivíduos recebendo terapia 

combinada (dutasterida mais tansulosina) foram impotência, diminuição da 

libido, distúrbios mamários (incluindo aumento e sensibilidade mamária), 

distúrbios da ejaculação e tontura. Distúrbios da ejaculação ocorreram 

significativamente mais em indivíduos que receberam terapia combinada (11%) 

em comparação com aqueles que receberam dutasterida (2%) ou tansulosina 

(4%) como monoterapia.

A retirada do estudo devido a reações adversas ocorreu em 6% dos indivíduos 

que receberam terapia combinada (dutasterida mais tansulosina) e 4% dos 

indivíduos que receberam dutasterida ou tansulosina como monoterapia. A 

reação adversa mais comum em todos os braços de tratamento que levou à 

retirada do estudo foi disfunção erétil (1% a 1,5%).

Insuficiência Cardíaca:Em um estudo com terapia combinada com dutasterida e alfa-

bloqueador, após 4 anos de tratamento, a incidência do termo composto

falha no grupo de terapia combinada (12/1.610; 0,7%) foi maior do que em qualquer um

grupo monoterapia: dutasterida, 2/1.623 (0,1%) e tansulosina, 9/1.611 (0,6%).

A insuficiência cardíaca composta também foi examinada em um estudo separado de 4 anos controlado por placebo.

estudo avaliando dutasterida em homens com risco de desenvolver câncer de próstata. o

a incidência de insuficiência cardíaca em indivíduos tomando dutasterida foi de 0,6% (26/4.105)

comparado com 0,4% (15/4.126) em indivíduos que receberam placebo. A maioria dos sujeitos com

insuficiência cardíaca em ambos os estudos tinham comorbidades associadas a um risco aumentado de

insuficiência cardíaca. Portanto, a significância clínica dos desequilíbrios numéricos na

insuficiência cardíaca é desconhecida. Nenhuma relação causal entre a dutasterida sozinha ou em

combinação com tansulosina e insuficiência cardíaca foi estabelecida. Sem desequilíbrio

foi observada na incidência de eventos adversos cardiovasculares globais em ambos os estudos.

Experiência pós-marketing

Cloridrato de Alfuzosina
As seguintes reações adversas foram identificadas durante o uso pós-aprovação de 

cloridrato de alfuzosina. Como essas reações são relatadas voluntariamente por uma 

população de tamanho incerto, nem sempre é possível estimar com segurança sua 

frequência ou estabelecer uma relação causal com a exposição ao medicamento.

Distúrbios gerais:Edema.
Distúrbios cardíacos:Taquicardia, dor torácica, angina pectoris em pacientes com 

doença arterial coronariana pré-existente, brilho atrial.

Problemas gastrointestinais:Diarréia.
Distúrbios hepatobiliares:Lesão hepática hepatocelular e colestática (incluindo 

casos com icterícia levando à descontinuação do medicamento).

Distúrbios do sistema respiratório:Rinite.
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Distúrbios do sistema reprodutor:Priapismo.

Distúrbios da pele e tecidos subcutâneos:Erupção cutânea, prurido, urticária, 

angioedema.

Distúrbios vasculares:Rubor.
Distúrbios do sangue e do sistema linfático:trombocitopenia

Dutasterida

As seguintes reações adversas foram identificadas durante o uso pós-aprovação 

da dutasterida. Como essas reações são relatadas voluntariamente por uma 

população de tamanho incerto, nem sempre é possível estimar com segurança 

sua frequência ou estabelecer uma relação causal com a exposição ao 

medicamento. Essas reações foram escolhidas para inclusão devido a uma 

combinação de sua gravidade, frequência de notificação ou potencial conexão 

causal com a dutasterida.

Distúrbios do sistema imunológico:Reações de hipersensibilidade, incluindo erupção cutânea, prurido,

urticária, edema localizado, reações cutâneas graves e angioedema.

Neoplasias:Câncer de mama masculino.

Distúrbios psiquiátricos:Humor deprimido.

Distúrbios do sistema reprodutor e da mama:Dor testicular e inchaço testicular.

Superdosagem

Superdosagem comALFUSINA DOs comprimidos podem causar hipotensão 

devido ao componente cloridrato de alfuzosina. Em caso de hipotensão, o 

suporte do sistema cardiovascular é de primeira importância. A restauração da 

pressão arterial e a normalização da frequência cardíaca podem ser conseguidas 

mantendo o paciente em decúbito dorsal. Se esta medida for inadequada, deve-

se considerar a administração de fluidos intravenosos. Se necessário, 

vasopressores devem ser usados   e a função renal deve ser monitorada e 

apoiada conforme necessário. O cloridrato de alfuzosina é 82-90% ligado às 

proteínas; portanto, a diálise pode não ser benéfica.

Em estudos com voluntários, doses únicas de dutasterida de até 40 mg (80 vezes 

a dose terapêutica) por 7 dias foram administradas sem preocupações 

significativas de segurança. Em um estudo clínico, doses diárias de 5 mg (10 vezes 

a dose terapêutica) foram administradas a 60 indivíduos por 6 meses sem efeitos 

adversos adicionais aos observados em doses terapêuticas de 0,5 mg.

Não há antídoto específico para dutasterida. Portanto, em casos de suspeita de 

superdosagem, o tratamento sintomático e de suporte deve ser administrado 

conforme apropriado, levando em consideração a longa meia-vida da 

dutasterida.

Instruções de armazenamento e manuseio

Armazenar em local fresco e seco, protegido da luz.

Informações de embalagem
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