
DESTAQUES DAS INFORMAÇÕES DE PRESCRIÇÃO Esses destaques não 
incluem todas as informações necessárias para usar as cápsulas 
NAMZARIC com segurança e eficácia. Consulte as informações completas 
de prescrição das cápsulas NAMZARIC.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONTRA-INDICAÇÕES ------------------- ----------- NAMZARIC 
é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade conhecida ao cloridrato de 
memantina, cloridrato de donepezila, derivados de piperidina ou a qualquer excipiente 
utilizado na formulação (4)

Cápsulas NAMZARIC (cloridrato de memantina de liberação prolongada e 
cloridrato de donepezila), para uso oral
Aprovação inicial dos EUA: 2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AVISOS E PRECAUÇÕES -----------------------
• É provável que o NAMZARIC exagere o relaxamento muscular do tipo succinilcolina 

durante a anestesia (5.1)
• NAMZARIC pode ter efeitos vagotônicos nos nódulos sinoatrial e 

atrioventricular manifestando-se como bradicardia ou bloqueio cardíaco (5.2)
• Monitorar os pacientes quanto a sintomas de sangramento gastrointestinal ativo ou oculto, 

especialmente aqueles com risco aumentado de desenvolver úlceras (5.3)
• NAMZARIC pode causar diarreia, náusea e vômito (5.4)
• NAMZARIC pode causar obstruções do fluxo da bexiga (5.5)
• Condições que aumentam o pH da urina podem diminuir a eliminação urinária de 

memantina, resultando em níveis plasmáticos aumentados de memantina (5,5, 7,1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INDICAÇÕES E USO----- -------- NAMZARIC é uma 
combinação de cloridrato de memantina de liberação prolongada, um antagonista 
do receptor NMDA, e cloridrato de donepezil, um inibidor da acetilcolinesterase, 
indicado para o tratamento de demência moderada a grave do tipo Alzheimer em 
pacientes estabilizados em:
• cloridrato de memantina (10 mg duas vezes ao dia ou 28 mg de liberação 

prolongada uma vez ao dia) e cloridrato de donepezila 10 mg (1), ou
• cloridrato de memantina (5 mg duas vezes ao dia ou 14 mg de liberação 

prolongada uma vez ao dia) e cloridrato de donepezila 10 mg (1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - REAÇÕES ADVERSAS ------------------ ------------
• As reações adversas mais comuns ocorrendo com uma frequência de pelo menos 

5% e maior do que o placebo com cloridrato de memantina de liberação 
prolongada 28 mg/dia foram cefaleia, diarreia e tontura (6.1)

• As reações adversas mais comuns que ocorrem com uma frequência de pelo 
menos 5% em pacientes que recebem donepezila e com duas ou mais taxas de 
placebo incluem diarreia, anorexia, vômito, náusea e equimose (6.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOSAGEM E ADMINISTRAÇÃO -----------------------
• Pacientes em uso de cloridrato de memantina (10 mg duas vezes ao dia ou 28 mg de 

liberação prolongada uma vez ao dia) e cloridrato de donepezila 10 mg podem ser 
trocados para NAMZARIC 28 mg/10 mg, tomado uma vez ao dia à noite (2.1)

• NAMZARIC pode ser tomado com ou sem alimentos, inteiro ou polvilhado em compota 
de maçã; não divida, mastigue ou esmague (2.2)

• Insuficiência renal grave: pacientes em uso de cloridrato de memantina (5 mg duas vezes ao 
dia ou 14 mg de liberação prolongada uma vez ao dia) e cloridrato de donepezila 10 mg 
podem ser trocados para NAMZARIC 14 mg/10 mg (2.3)

Para relatar REAÇÕES ADVERSAS SUSPEITAS, entre em contato com a Forest 
Laboratories, LLC. em 1-800-678-1605 ou FDA em 1-800-FDA-1088 ou 
www.fda.gov/medwatch .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS------------------ -------------
• Uso combinado com antagonistas de NMDA: use com cautela (7.2)
• NAMZARIC pode interferir com medicamentos anticolinérgicos (7.4)
• A administração concomitante de succinilcolina, agentes bloqueadores neuromusculares 

semelhantes ou agonistas colinérgicos pode levar a efeito sinérgico (7.5)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - FORMAS DE DOSAGEM E FORÇAS ------------ 
Cápsulas NAMZARIC:
• 14 mg de cloridrato de memantina de liberação prolongada e 10 mg de cloridrato 

de donepezila (3)
• 28 mg de cloridrato de memantina de liberação prolongada e 10 mg de cloridrato 

de donepezila (3) Consulte 17 para INFORMAÇÕES DE ACONSELHAMENTO DO PACIENTE e rotulagem 
do paciente aprovada pela FDA.
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INFORMAÇÕES COMPLETAS DE PRESCRIÇÃO

1 INDICAÇÕES E USO

NAMZARIC é indicado para o tratamento de demência moderada a grave do tipo Alzheimer em 
pacientes estabilizados em:

• cloridrato de memantina (10 mg duas vezes ao dia ou 28 mg de liberação prolongada uma vez ao dia) e 
cloridrato de donepezila 10 mg.

• cloridrato de memantina (5 mg duas vezes ao dia ou 14 mg de liberação prolongada uma vez ao 
dia) e cloridrato de donepezil 10 mg (em pacientes com insuficiência renal grave).

2 DOSAGEM E ADMINISTRAÇÃO

2.1 Dosagem Recomendada

Pacientes estabilizados com cloridrato de memantina (10 mg duas vezes ao dia ou 28 mg de liberação 
prolongada uma vez ao dia) e cloridrato de donepezila 10 mg podem ser trocados para NAMZARIC 28 mg/10 mg, 
tomado uma vez ao dia à noite. O paciente deve iniciar NAMZARIC no dia seguinte à última dose de cloridrato de 
memantina e cloridrato de donepezil administrados separadamente.

Se um paciente perder uma única dose de NAMZARIC, a próxima dose deve ser tomada conforme 
programado, sem dobrar a dose.

2.2 Informações de Administração

NAMZARIC pode ser tomado com ou sem alimentos. As cápsulas de NAMZARIC podem ser tomadas intactas ou 
podem ser abertas, polvilhadas com molho de maçã e engolidas sem mastigar. Todo o conteúdo de cada 
cápsula de NAMZARIC deve ser consumido; a dose não deve ser dividida.

Exceto quando aberto e polvilhado com molho de maçã, conforme descrito acima, as cápsulas de NAMZARIC 
devem ser engolidas inteiras. As cápsulas de NAMZARIC não devem ser divididas, mastigadas ou esmagadas.

2.3 Dosagem em Pacientes com Insuficiência Renal Grave

Pacientes com insuficiência renal grave (clearance de creatinina 5-29 mL/min, com base na equação de Cockcroft-
Gault), estabilizados com cloridrato de memantina (5 mg duas vezes ao dia ou 14 mg de liberação prolongada uma vez 
ao dia) e cloridrato de donepezila 10 mg, podem ser trocados para NAMZARIC 14 mg/10 mg, tomado uma vez ao dia.

3 FORMAS DE DOSAGEM E FORÇAS

Cápsulas NAMZARIC:

• As cápsulas de 14 mg de cloridrato de memantina de liberação prolongada/10 mg de cloridrato de 
donepezila são verde-claras, opacas com uma impressão radial preta “FL 14/10”.
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• As cápsulas de 28 mg de cloridrato de memantina de libertação prolongada/10 mg de cloridrato de 
donepezilo são cápsulas azuis e opacas com uma impressão radial preta “FL 28/10”.

4 CONTRA-INDICAÇÕES

NAMZARIC é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade conhecida ao cloridrato de memantina, 
cloridrato de donepezila, derivados de piperidina ou a qualquer excipiente utilizado na formulação..

5 AVISOS E PRECAUÇÕES

5.1 Anestesia

O cloridrato de donepezila, como inibidor da colinesterase, provavelmente exagera o relaxamento muscular do tipo 
succinilcolina durante a anestesia.

5.2 Condições Cardiovasculares

Devido à sua ação farmacológica, os inibidores da colinesterase podem ter efeitos vagotônicos nos 
nódulos sinoatrial e atrioventricular. Este efeito pode se manifestar como bradicardia ou bloqueio 
cardíaco em pacientes com e sem anormalidades de condução cardíaca subjacentes conhecidas. 
Episódios de síncope foram relatados em associação com o uso de cloridrato de donepezila.

5.3 Úlcera Péptica e Sangramento Gastrointestinal

Através de sua ação primária, pode-se esperar que os inibidores da colinesterase aumentem a secreção de ácido 
gástrico devido ao aumento da atividade colinérgica. Estudos clínicos de cloridrato de donepezila na dose de 5 mg/dia a 
10 mg/dia não mostraram aumento, em relação ao placebo, na incidência de úlcera péptica ou sangramento 
gastrointestinal. Os pacientes tratados com NAMZARIC devem ser monitorados de perto quanto a sintomas de 
sangramento gastrointestinal ativo ou oculto, especialmente aqueles com risco aumentado de desenvolver úlceras, por 
exemplo, aqueles com histórico de doença ulcerosa ou aqueles recebendo concomitantemente medicamentos anti-
inflamatórios não esteroides (AINEs).

5.4 Náuseas e Vômitos

O cloridrato de donepezila, quando iniciado, como consequência previsível de suas propriedades farmacológicas, 
demonstrou produzir diarreia, náusea e vômito. Embora, na maioria dos casos, esses efeitos tenham sido leves e 
transitórios, às vezes durando de uma a três semanas, e tenham sido resolvidos durante o uso contínuo de 
cloridrato de donepezila, os pacientes devem ser observados atentamente no início do tratamento.

5.5 Condições geniturinárias

Embora não observado em ensaios clínicos de cloridrato de donepezila, os colinomiméticos podem causar 
obstrução do fluxo da bexiga.
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Condições que elevam o pH da urina podem diminuir a eliminação urinária de memantina, resultando em níveis 
plasmáticos aumentados de memantina.[veja Interações Medicamentosas (7.1)].

5.6 Convulsões

Acredita-se que os colinomiméticos, incluindo o cloridrato de donepezila, tenham algum potencial para causar 
convulsões generalizadas. No entanto, a atividade convulsiva também pode ser uma manifestação da doença de 
Alzheimer.

5.7 Condições Pulmonares

Devido às suas ações colinomiméticas, os inibidores da colinesterase devem ser prescritos com cautela a 
pacientes com histórico de asma ou doença pulmonar obstrutiva.

6 REAÇÕES ADVERSAS

As seguintes reações adversas graves são discutidas abaixo e em outras partes da bula.

• Condições cardiovasculares[veja Advertências e Precauções (5.2)]
• Úlcera Péptica e Hemorragia Gastrointestinal[veja Advertências e Precauções (5.3)]
• Nausea e vomito[veja Advertências e Precauções (5.4)]
• Condições geniturinárias[veja Advertências e Precauções (5.5)]
• Convulsões[veja Advertências e Precauções (5.6)]

• Condições pulmonares[veja Advertências e Precauções (5.7)]

6.1 Experiência em Ensaios Clínicos

Como os ensaios clínicos são conduzidos em condições muito variadas, as taxas de reações adversas observadas nos ensaios 
clínicos de um medicamento não podem ser comparadas diretamente com as taxas nos ensaios clínicos de outro 
medicamento e podem não refletir as taxas observadas na prática.

Cloridrato de Memantina

A liberação prolongada de cloridrato de memantina foi avaliada em um estudo duplo-cego, controlado por 
placebo em 676 pacientes com demência moderada a grave do tipo Alzheimer (341 pacientes tratados com 
memantina 28 mg/dia e 335 pacientes tratados com placebo) para um tratamento período de até 24 semanas. 
Dos pacientes randomizados, 236 tratados com memantina 28 mg/dia e 227 tratados com placebo estavam em 
dose estável de donepezil por 3 meses antes da triagem.

Reações Adversas que Levam à Descontinuação com Cloridrato de Memantina

No ensaio clínico controlado por placebo de liberação prolongada de cloridrato de memantina, a proporção de 
pacientes no grupo de dose de 28 mg/dia de cloridrato de memantina de liberação prolongada e no grupo 
placebo que descontinuou o tratamento devido a reações adversas foi de 10% e 6%, respectivamente. A reação 
adversa mais comum no grupo tratado com cloridrato de memantina de liberação prolongada que levou à 
descontinuação do tratamento foi tontura, a uma taxa de 1,5%.
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Reações Adversas Mais Comuns com Cloridrato de Memantina

As reações adversas mais comuns com cloridrato de memantina de liberação prolongada em pacientes com doença de 
Alzheimer moderada a grave, definida como aquelas que ocorrem com uma frequência de pelo menos 5% no grupo de 
cloridrato de memantina de liberação prolongada e com uma frequência mais alta do que o placebo, foram cefaleia , 
diarréia e tontura.

A Tabela 1 lista as reações adversas que ocorreram com uma incidência ≥ 2% no grupo tratado com 
cloridrato de memantina de liberação prolongada e ocorreram em uma taxa maior do que o placebo.
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Tabela 1: Reações adversas com cloridrato de memantina de liberação prolongada em pacientes com 
doença de Alzheimer moderada a grave

Placebo
(n = 335)

%

Cloridrato de memantina
libertação prolongada

28 mg
(n = 341)

%

Reação adversa

Problemas gastrointestinais

Diarréia 4 5
Constipação 1 3
Dor abdominal 1 2
Vômito 1 2
Infecções e Infestações
Gripe 3 4
Investigações

Peso aumentado 1 3
Distúrbios Musculoesqueléticos e do Tecido Conjuntivo

Dor nas costas 1 3
Distúrbios do Sistema Nervoso

Dor de cabeça 5 6
Tontura 1 5
Sonolência 1 3
Distúrbios psiquiátricos

Ansiedade 3 4
Depressão 1 3
Agressão 1 2
Distúrbios Renais e Urinários

Incontinencia urinaria 1 2
Distúrbios Vasculares

Hipertensão 2 4
Hipotensão 1 2
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Cloridrato de donepezila

Reações Adversas que Levam à Descontinuação com Cloridrato de Donepezila

Em ensaios clínicos controlados de cloridrato de donepezila, a taxa de descontinuação devido a reações adversas para 
pacientes tratados com cloridrato de donepezila foi de aproximadamente 12%, em comparação com 7% para pacientes 
tratados com placebo. As reações adversas mais comuns que levaram à descontinuação, definidas como aquelas que 
ocorreram em pelo menos 2% dos pacientes com cloridrato de donepezila e duas vezes ou mais a incidência observada 
com placebo, foram anorexia (2%), náusea (2%), diarreia (2% ) e infecção do trato urinário (2%).

Reações Adversas Mais Comuns com Cloridrato de Donepezila

As reações adversas mais comuns relatadas com cloridrato de donepezila em ensaios clínicos controlados em 
pacientes com doença de Alzheimer grave, definidas como aquelas que ocorrem com uma frequência de pelo 
menos 5% no grupo de cloridrato de donepezila e com duas ou mais taxas de placebo, foram diarreia, anorexia , 
vômitos, náuseas e equimoses. As reações adversas mais comuns relatadas com cloridrato de donepezila em 
estudos clínicos controlados em pacientes com doença de Alzheimer leve a moderada foram insônia, cãibras 
musculares e fadiga.

A Tabela 2 lista as reações adversas que ocorreram com uma incidência ≥ 2% no grupo do cloridrato de donepezila e 
com uma taxa maior do que o placebo em estudos controlados em pacientes com doença de Alzheimer grave.

Tabela 2: Reações adversas com cloridrato de donepezila em pacientes com Alzheimer grave
doença

Cloridrato de donepezila
10mg/dia
(n = 501)

%

Placebo
(n = 392)

%
Sistema Corporal/Evento Adverso

Porcentagem de pacientes com qualquer evento adverso 73 81

Corpo como um todo

Acidente 12 13

Infecção 9 11

Dor de cabeça 3 4

Dor 2 3

Dor nas costas 2 3
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Tabela 2: Reações adversas com cloridrato de donepezila em pacientes com Alzheimer grave
doença

Febre 1 2

Dor no peito < 1 2

Sistema cardiovascular

Hipertensão 2 3

Hemorragia 1 2

Síncope 1 2

Sistema digestivo

Diarréia 4 10

Vômito 4 8

Anorexia 4 8

Náusea 2 6

Sistema Hemico e Linfático

Equimose 2 5

Sistemas Metabólicos e Nutricionais

Aumento da creatina fosfoquinase 1 3

Desidratação 1 2

Hiperlipemia < 1 2

Sistema nervoso

Insônia 4 5

Hostilidade 2 3

Nervosismo 2 3

Alucinações 1 3

Sonolência 1 2
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Tabela 2: Reações adversas com cloridrato de donepezila em pacientes com Alzheimer grave
doença

Tontura 1 2

Depressão 1 2

Confusão 1 2

Labilidade emocional 1 2

Transtorno de personalidade 1 2

Pele e anexos

Eczema 2 3

Sistema Urogenital

Incontinencia urinaria 1 2

6.2 Experiência pós-comercialização

As seguintes reações adversas foram identificadas durante o uso pós-aprovação de cloridrato de memantina e 
cloridrato de donepezila. 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.

Cloridrato de Memantina

Insuficiência renal aguda, agranulocitose, insuficiência cardíaca congestiva, hepatite, leucopenia 
(incluindo neutropenia), pancreatite, pancitopenia, síndrome de Stevens Johnson. ideação suicida, 
trombocitopenia e púrpura trombocitopênica trombótica.

Cloridrato de donepezila

Dor abdominal, agitação, colecistite, confusão, convulsões, alucinações, bloqueio cardíaco (todos os tipos), 
anemia hemolítica, hepatite, hiponatremia, síndrome neuroléptica maligna, pancreatite e erupção cutânea.

7 INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

7.1 Uso de memantina com drogas que tornam a urina alcalina

A depuração da memantina foi reduzida em cerca de 80% sob condições de urina alcalinas em pH 8. 
Portanto, alterações do pH da urina em direção à condição alcalina podem levar ao acúmulo de
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medicamento com possível aumento de reações adversas. O pH da urina é alterado pela dieta, medicamentos (por 
exemplo, inibidores da anidrase carbônica, bicarbonato de sódio) e estado clínico do paciente (por exemplo, acidose 
tubular renal ou infecções graves do trato urinário). Portanto, a memantina deve ser usada com cautela nessas 
condições.

7.2 Uso de memantina com outros antagonistas de N-metil-D-aspartato (NMDA)

O uso combinado de cloridrato de memantina com outros antagonistas de NMDA (amantadina, 
cetamina e dextrometorfano) não foi sistematicamente avaliado e esse uso deve ser abordado 
com cautela.

7.3 Efeito de outras drogas no metabolismo do donepezila

Inibidores de CYP3A4 (por exemplo, cetoconazol) e CYP2D6 (por exemplo, quinidina), inibem o 
metabolismo do donepezilem vitro. Não se sabe se existe um efeito clínico da quinidina.
Indutores de CYP3A4 (por exemplo, fenitoína, carbamazepina, dexametasona, rifampicina e fenobarbital) podem 
aumentar a taxa de eliminação de donepezila.

7.4 Uso de donepezila com anticolinérgicos

Devido ao seu mecanismo de ação, os inibidores da colinesterase, incluindo o cloridrato de donepezila, têm 
o potencial de interferir na atividade dos medicamentos anticolinérgicos.

7.5 Uso de donepezila com colinomiméticos e outros inibidores da colinesterase

Um efeito sinérgico pode ser esperado quando inibidores da colinesterase, incluindo cloridrato de donepezila, são 
administrados concomitantemente com succinilcolina, agentes bloqueadores neuromusculares semelhantes ou 
agonistas colinérgicos, como betanecol.

8. USO EM POPULAÇÕES ESPECÍFICAS

8.1 Gravidez

Gravidez Categoria C:

Não existem estudos adequados e/ou bem controlados de NAMZARIC ou seus ingredientes ativos 
(cloridrato de memantina e cloridrato de donepezila) em mulheres grávidas. NAMZARIC deve ser usado 
durante a gravidez somente se o benefício potencial justificar o risco potencial para o feto.

Cloridrato de Memantina

A memantina administrada por via oral a ratas grávidas e coelhas grávidas durante o período de 
organogênese não foi teratogênica até as doses mais altas testadas (18 mg/kg/dia em ratos e 30 mg/kg/
dia em coelhos, que são 6 e 21 vezes, respectivamente , a dose de memantina na dose humana máxima 
recomendada [MRHD] de NAMZARIC [28 mg/10 mg por dia] em um mg/m2base).
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Toxicidade materna leve, peso reduzido dos filhotes e aumento da incidência de vértebras cervicais não 
ossificadas foram observados com uma dose oral de 18 mg/kg/dia em um estudo no qual ratos receberam 
memantina oral começando antes do acasalamento e continuando até o pós-parto. período. Ligeira toxicidade 
materna e diminuição do peso dos filhotes também foram observados com esta dose em um estudo no qual 
ratos foram tratados desde o dia 15 de gestação até o período pós-parto. A dose sem efeito para esses efeitos foi 
de 6 mg/kg, que é 2 vezes o MRHD de NAMZARIC em um mg/m2base.

Cloridrato de donepezila

A administração oral de donepezil a ratas e coelhas grávidas durante o período de organogênese não 
produziu efeitos teratogênicos em doses de até 16 mg/kg/dia (aproximadamente 15 vezes a dose de 
donepezil no MRHD de NAMZARIC em mg/m2base) e 10 mg/kg/dia (aproximadamente 7 vezes a MRHD em 
um mg/m2base), respectivamente. A administração oral de donepezil (1, 3, 10 mg/kg/dia) a ratas durante o 
final da gestação e durante a lactação até o desmame produziu um aumento nos natimortos e reduziu a 
sobrevivência da prole até o 4º dia pós-parto na dose mais alta. A dose sem efeito de 3 mg/kg/dia é 
aproximadamente 3 vezes a dose de donepezil no MRHD de NAMZARIC em mg/m2base.

8.3 Mães que amamentam

Não se sabe se memantina ou donepezil são excretados no leite humano.Como muitos 
medicamentos são excretados no leite humano, deve-se ter cautela quando NAMZARIC for 
administrado a lactantes.

8.4 Uso Pediátrico

A segurança e eficácia de NAMZARIC em pacientes pediátricos não foram estabelecidas.

A memantina não demonstrou eficácia em dois estudos clínicos controlados de 12 semanas de 578 pacientes 
pediátricos com idades entre 6-12 anos com transtornos do espectro do autismo (TEA), incluindo autismo, transtorno 
de Asperger e transtorno invasivo do desenvolvimento - sem outra especificação (PDD-NOS). A memantina não foi 
estudada em pacientes pediátricos com menos de 6 anos de idade ou com mais de 12 anos de idade. O tratamento 
com memantina foi iniciado com 3 mg/dia e a dose foi aumentada para a dose alvo (com base no peso) na semana 6. 
Doses orais de memantina 3, 6, 9 ou 15 mg cápsulas de liberação prolongada foram administradas uma vez ao dia aos 
pacientes com pesos < 20 kg, 20-39 kg, 40-59 kg e ≥ 60 kg, respectivamente.

Em um estudo paralelo randomizado, duplo-cego, controlado por placebo de 12 semanas (Estudo A) em pacientes com 
autismo, não houve diferença estatisticamente significativa na pontuação bruta total da Escala de Responsividade Social 
(SRS) entre pacientes randomizados para memantina (n = 54) e aqueles randomizados para placebo (n=53). Em um 
estudo de retirada randomizado enriquecido com respondedores de 12 semanas (Estudo B) em 471 pacientes com TEA, 
não houve diferença estatisticamente significativa nas taxas de perda de resposta terapêutica entre os pacientes 
randomizados para permanecer em dose total de memantina (n = 153) e aqueles randomizados para mudar para 
placebo (n=158).
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O perfil de segurança geral da memantina em pacientes pediátricos foi geralmente consistente com o perfil de 
segurança conhecido em adultos[veja Reações Adversas (6.1)].

No Estudo A, as reações adversas no grupo da memantina (n=56) que foram relatadas em pelo menos 5% dos 
pacientes e pelo menos duas vezes a frequência do grupo placebo (N=58) estão listadas na Tabela 3:

Tabela 3: Estudo A Reações Adversas Comumente Relatadas com Frequência ≥
5% e o dobro do placebo

Reação adversa Memantina
N=56

Placebo
N=58

Tosse 8,9% 3,4%
Gripe 7,1% 3,4%
Rinorreia 5,4% 0%
Agitação 5,4% 1,7%

Descontinuações devido a reações adversasuma

Agressão 3,6% 1,7%
Irritabilidade 1,8% 3,4%
uma

Reações adversas relatadas levando à descontinuação em mais de um paciente em qualquer 
grupo de tratamento.

As reações adversas que foram relatadas em pelo menos 5% dos pacientes no estudo aberto de 12 a 48 semanas 
para identificar respondedores a serem inscritos no Estudo B estão listadas na Tabela 4:

Tabela 4: Estudo de introdução de rótulo aberto de 12 a 48 semanas para o estudo B comumente

Reações Adversas Relatadas com Frequência ≥ 5%
Reação adversa Memantina

N=903
Dor de cabeça 8,0%
Nasofaringite 6,3%
Pirexia 5,8%
Irritabilidade 5,4%

Descontinuações devido a reações adversasuma

Irritabilidade 1,2%
Agressão 1,0%
uma

Pelo menos 1% de incidência de reações adversas levando à descontinuação prematura.

No estudo de retirada randomizada (Estudo B), a reação adversa em pacientes randomizados para placebo 
(n=160) e relatada em pelo menos 5% dos pacientes e com o dobro da frequência do grupo de tratamento com 
dose completa de memantina (n=157) foi irritabilidade (5,0% vs 2,5%).

Em um estudo com animais juvenis, ratos juvenis machos e fêmeas receberam memantina (15, 30 e 45 mg/kg/dia) 
começando no dia pós-natal (PND) 14 até PND 70. Os pesos corporais foram reduzidos em 45 mg/kg/dia . Atrasos 
na maturação sexual foram observados em ratos machos e fêmeas em doses ≥ 30 mg/kg/dia. A memantina 
induziu lesões neuronais em várias áreas do cérebro no PND 15 e 17 em doses ≥ 30 mg/kg/dia. Toxicidade 
comportamental (diminuição da porcentagem de sobressalto auditivo
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habituação) foi observada para animais no grupo de dose de 45 mg/kg/dia. A dose de 15 mg/kg/dia foi 
considerada o Nível de Efeitos Adversos Não Observados (NOAEL) para este estudo.

Em um segundo estudo de toxicidade em ratos juvenis, ratos juvenis machos e fêmeas receberam memantina (1, 
3, 8, 15, 30 e 45 mg/kg/dia) começando no dia pós-natal (PND) 7 até PND 70. mortalidade relacionada à 
memantina, os grupos de dose de 30 e 45 mg/kg/dia foram encerrados sem avaliação adicional. A memantina 
induziu apoptose ou degeneração neuronal em várias áreas do cérebro em PND 8, 10 e 17 na dose de 15 mg/kg/
dia. O NOAEL para apoptose e degeneração neuronal foi de 8 mg/kg/dia. A toxicidade comportamental (efeitos na 
atividade motora, habituação ao sobressalto auditivo e aprendizagem e memória) foi observada em doses ≥ 3 
mg/kg/dia durante o tratamento, mas não foi observada após a descontinuação da droga. Portanto, a dose de 1 
mg/kg/dia foi considerada o NOAEL para o efeito neurocomportamental neste estudo.

8.5 Uso Geriátrico

Cloridrato de Memantina

A maioria das pessoas com doença de Alzheimer tem 65 anos ou mais. No estudo clínico de liberação 
prolongada de cloridrato de memantina, a idade média dos pacientes foi de aproximadamente 77 anos; 
mais de 91% dos pacientes tinham 65 anos ou mais, 67% tinham 75 anos ou mais e 14% tinham 85 anos ou 
mais. Os dados de eficácia e segurança apresentados na seção de ensaios clínicos foram obtidos desses 
pacientes. Não houve diferenças clinicamente significativas na maioria dos eventos adversos relatados por 
pacientes ≥ 65 anos e < 65 anos.

Cloridrato de donepezila

A idade média dos pacientes incluídos nos estudos clínicos com donepezil foi de 73 anos; 80% desses 
pacientes tinham entre 65 e 84 anos e 49% dos pacientes tinham 75 anos ou mais. Os dados de eficácia e 
segurança apresentados na seção de ensaios clínicos foram obtidos desses pacientes. Não houve 
diferenças clinicamente significativas na maioria dos eventos adversos relatados pelos pacientes
≥ 65 anos e < 65 anos.

8.6 Insuficiência Renal

Recomenda-se uma redução da dose em pacientes com insuficiência renal grave[veja Dosagem e 
Administração (2.3) e Farmacologia Clínica (12.3)]. Não é necessário ajuste de dose em pacientes com 
insuficiência renal leve ou moderada.

8.7 Insuficiência Hepática

Não é necessário ajuste de dose em pacientes com insuficiência hepática leve ou moderada. 
NAMZARIC não foi estudado em pacientes com insuficiência hepática grave[ver Farmacologia 
Clínica (12.3)].
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10 SUPERDOSAGEM

Cloridrato de memantina e cloridrato de donepezila são os dois ingredientes ativos de NAMZARIC. Não se conhece 
nenhum antídoto específico para a superdosagem de cloridrato de memantina; entretanto, a eliminação da 
memantina pode ser aumentada pela acidificação da urina. Anticolinérgicos terciários, como atropina, podem ser 
usados   como antídoto para overdose de cloridrato de donepezila. No manejo de casos de superdosagem, considere 
a possibilidade de envolvimento de múltiplos medicamentos. Em caso de overdose, ligue para o Centro de Controle 
de Venenos pelo telefone 1-800-222-1222 para obter a recomendação mais recente. Em geral, medidas de suporte 
devem ser utilizadas e o tratamento deve ser sintomático.

Cloridrato de Memantina

Os sinais e sintomas que mais frequentemente acompanham a superdosagem com outras formulações de 
memantina em estudos clínicos e na experiência de comercialização mundial, isoladamente ou em combinação 
com outras drogas e/ou álcool, incluem agitação, astenia, bradicardia, confusão, coma, tontura, alterações no 
ECG, aumento pressão arterial, letargia, perda de consciência, psicose, inquietação, movimento lento, sonolência, 
estupor, marcha instável, alucinações visuais, vertigem, vômito e fraqueza. A maior ingestão conhecida de 
memantina em todo o mundo foi de 2 gramas em um indivíduo que tomou memantina em conjunto com 
medicamentos antidiabéticos não especificados. Essa pessoa experimentou coma, diplopia e agitação, mas se 
recuperou posteriormente.

Um paciente que participou de um ensaio clínico de liberação prolongada de cloridrato de memantina tomou 
involuntariamente 112 mg de cloridrato de memantina de liberação prolongada diariamente por 31 dias e 
apresentou ácido úrico sérico elevado, fosfatase alcalina sérica elevada e baixa contagem de plaquetas.

Nenhuma fatalidade foi observada com overdoses de memantina isoladamente. Um resultado fatal muito 
raramente foi relatado quando a memantina foi ingerida como parte da superdosagem com vários 
medicamentos; nesses casos, a relação entre a memantina e um desfecho fatal não foi clara.

Cloridrato de donepezila

A superdosagem com inibidores da colinesterase pode resultar em crise colinérgica caracterizada 
por náuseas graves, vômitos, salivação, sudorese, bradicardia, hipotensão, depressão 
respiratória, colapso e convulsões. O aumento da fraqueza muscular é uma possibilidade e pode 
resultar em morte se os músculos respiratórios estiverem envolvidos. Anticolinérgicos terciários, 
como atropina, podem ser usados   como antídoto para superdosagem de cloridrato de 
donepezila. Recomenda-se sulfato de atropina intravenoso titulado para efeito: uma dose inicial 
de 1,0 a 2,0 mg IV com doses subsequentes baseadas na resposta clínica. Respostas atípicas na 
pressão arterial e frequência cardíaca foram relatadas com outros colinomiméticos quando 
coadministrados com anticolinérgicos quaternários, como glicopirrolato.

Os sinais de toxicidade relacionados com a dose em animais incluíram movimento espontâneo reduzido, posição 
prona, marcha cambaleante, lacrimação, convulsões clónicas, respiração deprimida, salivação, miose, tremores, 
fasciculação e temperatura da superfície corporal mais baixa.
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11 DESCRIÇÃO

As cápsulas de NAMZARIC contêm memantina, um antagonista do receptor NMDA ativo por via 
oral, como sal cloridrato e donepezil, um inibidor reversível da enzima acetilcolinesterase, como sal 
cloridrato.

Cloridrato de Memantina

O nome químico do cloridrato de memantina é cloridrato de 1-amino-3,5-
dimetiladamantano com a seguinte fórmula estrutural:

A fórmula molecular é C12H21N•cloridrato e o peso molecular é 215,76. O cloridrato de memantina 
ocorre como um pó fino branco a esbranquiçado.

Cloridrato de donepezila

O nome químico do cloridrato de donepezil é cloridrato de 2,3-di-hidro-5,6-
dimetoxi-2-[[1-(fenilmetil)-4-piperidinil]metil]-1H-inden-1-ona.

A fórmula molecular é C24H29NÃO3•cloridrato e o peso molecular é 415,96. O cloridrato de 
donepezila é um pó cristalino branco.

NAMZARIC

NAMZARIC é fornecido na forma de cápsulas para administração oral, contendo 14 mg de cloridrato de 
memantina de liberação prolongada e 10 mg de cloridrato de donepezila (14 mg/10 mg) ou 28 mg de 
cloridrato de memantina de liberação prolongada e 10 mg de cloridrato de donepezila (28 mg/10 mg).
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Todas as doses de NAMZARIC contêm os seguintes ingredientes inativos: esferas de açúcar, povidona, talco, 
hipromelose, polietilenoglicol, etilcelulose, ácido oleico, triglicerídeos de cadeia média, lactose monohidratada, 
celulose microcristalina, amido de milho, dióxido de silício coloidal e estearato de magnésio. As cápsulas de 
gelatina dura contêm dióxido de titânio, gelatina, esmalte de goma-laca e óxido de ferro preto; os corantes são 
FD&C Blue 1 (28mg/10mg) e FD&C Blue 1 e óxido de ferro amarelo (14 mg/10 mg).

12 FARMACOLOGIA CLÍNICA

12.1 Mecanismo de Ação

As cápsulas de NAMZARIC contêm dois medicamentos aprovados: cloridrato de memantina de liberação 
prolongada e cloridrato de donepezil. Cada um desses medicamentos é postulado para ter um mecanismo 
diferente na doença de Alzheimer.

Memantina

A ativação persistente dos receptores NMDA do sistema nervoso central pelo aminoácido excitatório glutamato 
foi hipotetizado para contribuir para a sintomatologia da doença de Alzheimer. Postula-se que a memantina 
exerce o seu efeito terapêutico através da sua acção como um antagonista do receptor NMDA não competitivo 
(canal aberto) de afinidade baixa a moderada que se liga preferencialmente aos canais catiónicos operados pelo 
receptor NMDA. Não há evidências de que a memantina previna ou retarde a neurodegeneração em pacientes 
com doença de Alzheimer.

Donepezil

As teorias atuais sobre a patogênese dos sinais e sintomas cognitivos da doença de Alzheimer atribuem 
alguns deles a uma deficiência da neurotransmissão colinérgica. Postula-se que o donepezilo exerce o seu 
efeito terapêutico aumentando a função colinérgica. Isto é conseguido aumentando a concentração de 
acetilcolina no sistema nervoso central através da inibição reversível de sua hidrólise pela 
acetilcolinesterase. Não há evidências de que o donepezil previna ou retarde a neurodegeneração em 
pacientes com doença de Alzheimer.

12.3 Farmacocinética

NAMZARIC

NAMZARIC foi bioequivalente à coadministração de cloridrato de memantina individual de liberação 
prolongada e cloridrato de donepezila.

Exposição (AUC e Cmáximo) de memantina e donepezil após a administração de NAMZARIC no estado alimentado ou 
em jejum foi semelhante. Além disso, a exposição de memantina e donepezil após a administração de NAMZARIC 
como cápsula intacta ou conteúdo de cápsula polvilhado em compota de maçã foi semelhante em indivíduos 
saudáveis.

Cloridrato de memantina
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A memantina é bem absorvida após administração oral e possui farmacocinética linear ao longo da faixa de dose 
terapêutica. É excretado predominantemente inalterado na urina e tem uma meia-vida de eliminação terminal de 
cerca de 60-80 horas. Em um estudo comparando 28 mg de cloridrato de memantina uma vez ao dia de liberação 
prolongada com 10 mg de cloridrato de memantina duas vezes ao dia, Cmáximoe AUC0-24

os valores foram 48% e 33% maiores para o regime de dosagem de liberação prolongada de cloridrato de 
memantina, respectivamente.

Absorção

Após a administração de doses múltiplas de cloridrato de memantina de liberação prolongada, as concentrações 
máximas de memantina ocorrem em torno de 9-12 horas após a dose. Não há diferença na absorção do cloridrato de 
memantina de liberação prolongada quando a cápsula é tomada intacta ou quando o conteúdo é polvilhado com 
molho de maçã.

Após a administração de dose única, não há diferença na exposição à memantina, com base na Cmáximoou AUC, para 
cloridrato de memantina de liberação prolongada quando o medicamento é administrado com alimentos ou com o 
estômago vazio. No entanto, as concentrações plasmáticas máximas são atingidas cerca de 18 horas após a 
administração com alimentos versus aproximadamente 25 horas após a administração com o estômago vazio.

Distribuição

O volume médio de distribuição da memantina é de 9-11 L/kg e a ligação às proteínas plasmáticas é baixa (45%).

Metabolismo

A memantina sofre metabolismo hepático parcial. O sistema enzimático microssomal hepático CYP450 
não desempenha um papel significativo no metabolismo da memantina.

Eliminação

A memantina é excretada predominantemente na urina, inalterada, e tem uma meia-vida de eliminação terminal 
de cerca de 60-80 horas. Cerca de 48% do fármaco administrado é excretado inalterado na urina; o restante é 
convertido principalmente em três metabólitos polares que possuem atividade antagonista mínima do receptor 
NMDA: o conjugado N-glicuronídeo, 6-hidroximemantina e
memantina 1-nitroso-desaminada. Um total de 74% da dose administrada é excretada como a soma do 
fármaco original e do conjugado N-glicuronídeo. A depuração renal envolve secreção tubular ativa 
moderada pela reabsorção tubular dependente do pH.

Farmacocinética em Populações Especiais

Insuficiência renal

A farmacocinética da memantina foi avaliada após administração oral única de 20 mg de cloridrato de 
memantina em 8 indivíduos com insuficiência renal leve (clearance de creatinina, CLcr,
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> 50 – 80 mL/min), 8 indivíduos com insuficiência renal moderada (CLcr 30 – 49 mL/min), 7 indivíduos com 
insuficiência renal grave (CLcr 5 – 29 mL/min) e 8 indivíduos saudáveis   (CLcr > 80 mL/min). min) pareados o mais 
próximo possível por idade, peso e sexo para os indivíduos com insuficiência renal. AUC média0-∞aumentou em 
4%, 60% e 115% em indivíduos com insuficiência renal leve, moderada e grave, respectivamente, em comparação 
com indivíduos saudáveis. A meia-vida de eliminação terminal aumentou 18%, 41% e 95% em indivíduos com 
insuficiência renal leve, moderada e grave, respectivamente, em comparação com indivíduos saudáveis[veja 
Dosagem e Administração (2.3) e Uso em Populações Específicas (8.6)].

Insuficiência hepática

A farmacocinética da memantina foi avaliada após a administração de doses orais únicas de 20 mg em 8 
indivíduos com insuficiência hepática moderada (Child-Pugh Classe B, pontuação 7-9) e 8 indivíduos com idade, 
sexo e peso pareados com o indivíduos com insuficiência hepática. Não houve alteração na exposição à 
memantina (com base em Cmáximoe AUC) em indivíduos com insuficiência hepática moderada em comparação com 
indivíduos saudáveis. No entanto, a meia-vida de eliminação terminal aumentou cerca de 16% em indivíduos com 
insuficiência hepática moderada em comparação com indivíduos saudáveis. A farmacocinética da memantina não 
foi avaliada em pacientes com insuficiência hepática grave.

Gênero

Após a administração de doses múltiplas de cloridrato de memantina 20 mg por dia, as mulheres tiveram uma 
exposição cerca de 45% maior do que os homens, mas não houve diferença na exposição quando o peso corporal foi 
levado em consideração.

Idoso

A farmacocinética da memantina em indivíduos jovens e idosos é semelhante.

Interações Medicamentosas

Uso com inibidores da colinesterase

A coadministração de memantina com o cloridrato de donepezil inibidor de AChE não afetou a farmacocinética de 
nenhum dos compostos. Além disso, a memantina não afetou a inibição da AChE pelo donepezil. Em um estudo 
clínico controlado de 24 semanas em pacientes com doença de Alzheimer moderada a grave, o perfil de eventos 
adversos observado com uma combinação de memantina de liberação imediata e donepezila foi semelhante ao 
do donepezila isoladamente.

Efeito da memantina no metabolismo de outras drogas

Em vitroestudos realizados com substratos marcadores de enzimas CYP450 (CYP1A2, -2A6, -2C9,
- 2D6, -2E1, -3A4) apresentaram inibição mínima dessas enzimas pela memantina. Além disso,em vitro 
estudos indicam que em concentrações superiores às associadas à eficácia, a memantina não induz as 
isoenzimas CYP1A2, -2C9, -2E1 e -3A4/5 do citocromo P450. Não são esperadas interações 
farmacocinéticas com drogas metabolizadas por essas enzimas.
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Estudos farmacocinéticos avaliaram o potencial da memantina para interação com varfarina e 
bupropiona. A memantina não afetou a farmacocinética do substrato CYP2B6 bupropiona ou seu 
metabólito hidroxibupropiona. Além disso, a memantina não afetou a farmacocinética ou 
farmacodinâmica da varfarina avaliada pelo INR da protrombina.

Efeito de outras drogas na memantina

A memantina é eliminada predominantemente por via renal e não se espera que os medicamentos que são 
substratos e/ou inibidores do sistema CYP450 alterem a farmacocinética da memantina. Uma dose única de 
bupropiona não afetou a farmacocinética da memantina no estado de equilíbrio.

Drogas Eliminadas por Mecanismos Renais

Como a memantina é eliminada em parte por secreção tubular, a coadministração de medicamentos que 
usam o mesmo sistema catiônico renal, incluindo hidroclorotiazida (HCTZ), triantereno (TA), metformina, 
cimetidina, ranitidina, quinidina e nicotina, pode resultar em níveis plasmáticos alterados de ambos os 
agentes. No entanto, a coadministração de cloridrato de memantina e HCTZ/TA não afetou a 
biodisponibilidade de memantina ou TA, e a biodisponibilidade de HCTZ diminuiu em 20%. Além disso, a 
coadministração de cloridrato de memantina com o medicamento anti-hiperglicêmico Glucovance-(gliburida 
e cloridrato de metformina) não afetou a farmacocinética da memantina, metformina e gliburida. Além 
disso, a memantina não modificou o efeito de redução da glicose sérica de Glucovance-, indicando a 
ausência de interação farmacodinâmica.

Drogas Altamente Ligadas às Proteínas do Plasma

Como a ligação da memantina às proteínas plasmáticas é baixa (45%), é improvável uma interação com drogas 
altamente ligadas às proteínas plasmáticas, como varfarina e digoxina.

Cloridrato de donepezila

A farmacocinética do donepezil é linear em uma faixa de dose de 1-10 mg administrada uma vez ao dia. A velocidade e 
extensão da absorção dos comprimidos de cloridrato de donepezila não são influenciadas pelos alimentos.

O donepezila é absorvido com uma biodisponibilidade oral relativa de 100% e atinge o pico de concentração 
plasmática em 3 a 4 horas.

A meia-vida de eliminação do donepezil é de cerca de 70 horas e a depuração plasmática aparente média (Cl/F) é 
de 0,13 – 0,19 L/h/kg. Após a administração de doses múltiplas, o donepezil acumula-se no plasma 4-7 vezes e o 
estado de equilíbrio é atingido em 15 dias. O volume de distribuição no estado estacionário é de 12 - 16 L/kg. A 
donepezila liga-se aproximadamente 96% às proteínas plasmáticas humanas, principalmente às albuminas 
(cerca de 75%) e à glicoproteína alfa-1-ácida (cerca de 21%) na faixa de concentração de 2-1.000 ng/mL.

O donepezila é excretado na urina intacto e extensivamente metabolizado em quatro metabólitos 
principais, dois dos quais são conhecidos por serem ativos, e vários metabólitos menores, nem todos 
identificados. O donepezila é metabolizado pelas isoenzimas CYP 450 2D6 e 3A4 e
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sofre glicuronidação. Após administração de14Donepezil marcado com C, a radioatividade plasmática, expressa como 
porcentagem da dose administrada, estava presente principalmente como donepezil intacto (53%) e como 6-O-desmetil 
donepezil (11%), que foi relatado para inibir a AChE ao mesmo medida como donepezilem vitroe foi encontrado no 
plasma em concentrações iguais a cerca de 20% de donepezil. Aproximadamente 57% e 15% da radioatividade total foi 
recuperada na urina e nas fezes, respectivamente, durante um período de 10 dias, enquanto 28% permaneceram não 
recuperados, com cerca de 17% da dose de donepezil recuperada na urina como droga inalterada. O exame do efeito do 
genótipo CYP2D6 em pacientes com Alzheimer mostrou diferenças nos valores de depuração entre os subgrupos do 
genótipo CYP2D6. Quando comparados aos metabolizadores extensivos, os metabolizadores fracos tiveram uma 
depuração 31,5% mais lenta e os metabolizadores ultrarrápidos tiveram uma depuração 24% mais rápida. Esses 
resultados sugerem que o CYP2D6 tem um papel menor no metabolismo do donepezil.

Insuficiência renal

Em um estudo de 11 pacientes com insuficiência renal moderada a grave (CLcr < 18 mL/min/ 1,73 m2) a 
depuração do cloridrato de donepezila não diferiu de 11 indivíduos saudáveis   pareados por idade e sexo.

Doença hepática

Em um estudo de 10 pacientes com cirrose alcoólica estável, a depuração do cloridrato de donepezila foi 
diminuída em 20% em relação a 10 indivíduos saudáveis   da mesma idade e sexo.

Era

Nenhum estudo farmacocinético formal foi conduzido para examinar as diferenças relacionadas à idade na 
farmacocinética do cloridrato de donepezila. A análise farmacocinética da população sugeriu que a depuração do 
donepezil em pacientes diminui com o aumento da idade. Quando comparados com indivíduos de 65 anos, indivíduos 
de 90 anos têm uma diminuição de 17% na depuração, enquanto indivíduos de 40 anos têm um aumento de 33% na 
depuração. O efeito da idade na depuração de donepezila pode não ser clinicamente significativo.

Gênero e raça

Nenhum estudo farmacocinético específico foi realizado para investigar os efeitos de gênero e raça na 
disposição do cloridrato de donepezila. No entanto, a análise farmacocinética retrospectiva e a análise 
farmacocinética populacional das concentrações plasmáticas de donepezila medidas em pacientes com 
doença de Alzheimer indicam que o sexo e a raça (japoneses e caucasianos) não afetaram a depuração do 
cloridrato de donepezila em um grau importante.

Peso corporal

Houve uma relação observada entre o peso corporal e a depuração. Na faixa de peso corporal de 50 
kg a 110 kg, a depuração aumentou de 7,77 L/h para 14,04 L/h, com valor de 10 L/h para indivíduos 
de 70 kg.
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Interações Medicamentosas

Efeito do cloridrato de donepezila no metabolismo de outras drogas

Nãona Vivoensaios clínicos investigaram o efeito do cloridrato de donepezila na depuração de medicamentos 
metabolizados pelo CYP3A4 (por exemplo, cisaprida, terfenadina) ou pelo CYP2D6 (por exemplo, imipramina). No 
entanto,em vitroestudos mostram uma baixa taxa de ligação a essas enzimas (Ki médio cerca de 50-130 µM), o 
que, dadas as concentrações plasmáticas terapêuticas de donepezil (164 nM), indica pouca probabilidade de 
interferência. Baseado emem vitroestudos, donepezil mostra pouca ou nenhuma evidência de inibição direta de 
CYP2B6, CYP2C8 e CYP2C19 em concentrações clinicamente relevantes.

Não se sabe se o cloridrato de donepezila tem algum potencial para indução enzimática. Estudos 
farmacocinéticos formais avaliaram o potencial do cloridrato de donepezila para interação com 
teofilina, cimetidina, varfarina, digoxina e cetoconazol. Não foram observados efeitos do 
cloridrato de donepezila na farmacocinética dessas drogas.

Efeito de outras drogas no metabolismo do cloridrato de donepezila

Um pequeno efeito dos inibidores do CYP2D6 foi identificado em uma análise farmacocinética populacional das 
concentrações plasmáticas de donepezil medidas em pacientes com doença de Alzheimer. A depuração do donepezila 
foi reduzida em aproximadamente 17% em pacientes que tomaram 10 ou 23 mg em combinação com um conhecido 
inibidor de CYP2D6. Este resultado é consistente com a conclusão de que CYP2D6 é uma via metabólica menor de 
donepezil.

Estudos farmacocinéticos formais demonstraram que o metabolismo do cloridrato de donepezila não é 
significativamente afetado pela administração concomitante de digoxina ou cimetidina.

Umem vitroestudo mostrou que donepezil não era um substrato de P-glicoproteína.

Drogas Altamente Ligadas às Proteínas do Plasma

Estudos de deslocamento de drogas foram realizadosem vitroentre esta droga altamente ligada (96%) e 
outras drogas como furosemida, digoxina e varfarina. O cloridrato de donepezila em concentrações de 
0,3-10 microgramas/mL não afetou a ligação da furosemida (5 microgramas/mL), digoxina (2 ng/mL) e 
varfarina (3 microgramas/mL) à albumina humana. Da mesma forma, a ligação do cloridrato de donepezila 
à albumina humana não foi afetada pela furosemida, digoxina e varfarina.

13 TOXICOLOGIA NÃO CLÍNICA

13.1 Carcinogênese, Mutagênese, Prejuízo da Fertilidade

Memantina

Não houve evidência de carcinogenicidade em um estudo oral de 113 semanas em camundongos com doses de até

40 mg/kg/dia (7 vezes a dose de memantina na dose humana máxima recomendada [MRHD] de NAMZARIC 
[28 mg/10 mg] em um mg/m2base). Também não houve evidência de carcinogenicidade em
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ratos administrados por via oral a até 40 mg/kg/dia por 71 semanas seguidos por 20 mg/kg/dia (14 e 7 vezes a 
MRHD em um mg/m2base, respectivamente) até 128 semanas.

A memantina não produziu evidência de potencial genotóxico quando avaliada noem vitro
S. typhimuriumouE. coliensaio de mutação reversa, umem vitroteste de aberração cromossômica em linfócitos 
humanos, umna Vivoensaio citogenético para danos cromossômicos em ratos, e ona Vivoensaio de micronúcleo de 
camundongo. Os resultados foram ambíguos em umaem vitroensaio de mutação genética usando células V79 de 
hamster chinês.

Nenhum comprometimento da fertilidade ou desempenho reprodutivo foi observado em ratos administrados até 18 
mg/kg/dia (6 vezes a dose de memantina no MRHD de NAMZARIC em um mg/m2base) por via oral a partir de 14 dias 
antes do acasalamento até a gestação e lactação nas fêmeas, ou por 60 dias antes do acasalamento nos machos.

Donepezil

Nenhuma evidência de potencial carcinogênico foi obtida em um estudo de carcinogenicidade de 88 semanas de 
donepezil realizado em camundongos em doses orais de até 180 mg/kg/dia (aproximadamente 90 vezes a dose de 
donepezil no MRHD de NAMZARIC em um mg/m2base), ou em um estudo de carcinogenicidade de 104 semanas em 
ratos em doses orais de até 30 mg/kg/dia (aproximadamente 30 vezes a dose de donepezil no MRHD de NAMZARIC em 
um mg/m2base).

Donepezil foi negativo em uma bateria de ensaios de genotoxicidade (em vitromutação reversa bacteriana, em vitro
linfoma de camundongotk,em vitroaberração cromossômica ena Vivomicronúcleo de camundongo).

Donepezil não teve efeito sobre a fertilidade em ratos em doses orais de até 10 mg/kg/dia (aproximadamente 10 
vezes a dose de donepezil no MRHD de NAMZARIC em um mg/m2base) quando administrado a machos e fêmeas 
antes e durante o acasalamento e continuando em fêmeas até a implantação.

13.2 Toxicologia e/ou Farmacologia Animal

A memantina induziu lesões neuronais (vacuolação e necrose) nas células multipolares e piramidais nas 
camadas corticais III e IV dos neocórtices cingulado posterior e retroesplenial em ratos, semelhantes às que 
são conhecidas por ocorrerem em roedores aos quais foram administrados outros antagonistas dos 
receptores NMDA. As lesões foram observadas após uma dose única de memantina. Em um estudo no qual 
ratos receberam doses orais diárias de memantina por 14 dias, a dose sem efeito para necrose neuronal foi 4 
vezes a dose de memantina no MRHD de NAMZARIC em mg/m2base.

Em estudos de neurotoxicidade aguda e de dose repetida em ratos fêmeas, a administração oral de memantina 
e donepezil em combinação resultou em aumento da incidência, gravidade e distribuição da neurodegeneração 
em comparação com a memantina isolada. Os níveis sem efeito da combinação foram associados a exposições 
plasmáticas clinicamente relevantes de memantina e donepezila.

A relevância desses achados para humanos é desconhecida.

23

ID de referência: 3678032



14 ESTUDOS CLÍNICOS

A eficácia de NAMZARIC como tratamento para pacientes com doença de Alzheimer moderada a 
grave foi estabelecida pela demonstração da bioequivalência de NAMZARIC com cloridrato de 
memantina coadministrado de liberação prolongada e cloridrato de donepezila[ver Farmacologia 
Clínica (12.3)].

Cloridrato de Memantina

A eficácia do cloridrato de memantina de liberação prolongada como tratamento para pacientes com doença de 
Alzheimer moderada a grave quando coadministrado com inibidores da acetilcolinesterase, incluindo cloridrato 
de donepezila, foi baseada nos resultados de um estudo duplo-cego controlado por placebo.

Estudo de 24 semanas de liberação prolongada de cloridrato de memantina

Esta foi uma investigação clínica randomizada e duplo-cega em 677 pacientes ambulatoriais com doença de 
Alzheimer moderada a grave (diagnosticada pelos critérios DSM-IV e critérios NINCDS-ADRDA para DA com 
pontuação no Mini Exame do Estado Mental [MMSE] ≥ 3 e ≤ 14 na Triagem e Baseline) recebendo terapia com 
inibidor da acetilcolinesterase (AChEI) em uma dose estável por 3 meses antes da triagem. Aproximadamente 
68% dos pacientes receberam donepezil como AChEI. A idade média dos pacientes que participaram deste 
estudo foi de 76,5 anos, variando de 49 a 97 anos. Aproximadamente 72% dos pacientes eram do sexo feminino 
e 94% eram caucasianos.

Medidas de resultados do estudo

A eficácia da liberação prolongada de cloridrato de memantina foi avaliada neste estudo usando os 
parâmetros de eficácia co-primária da Bateria de Deficiência Grave (SIB) e a Impressão de Mudança 
Baseada em Entrevista do Clínico (CIBIC-Plus).

A capacidade do cloridrato de memantina de liberação prolongada para melhorar o desempenho cognitivo foi 
avaliada com o Severe Impairment Battery (SIB), um instrumento de vários itens que foi validado para a avaliação 
da função cognitiva em pacientes com demência moderada a grave. O SIB examina aspectos selecionados do 
desempenho cognitivo, incluindo elementos de atenção, orientação, linguagem, memória, habilidade 
visuoespacial, construção, práxis e interação social. A faixa de pontuação do SIB é de 0 a 100, com pontuações 
mais baixas indicando maior comprometimento cognitivo.

A capacidade do cloridrato de memantina de liberação prolongada de produzir um efeito clínico geral foi avaliada 
usando uma impressão de mudança baseada em entrevista do clínico que exigia o uso de informações do 
cuidador, o CIBIC-Plus. O CIBIC-Plus não é um instrumento único e não é um instrumento padronizado como o 
ADCS-ADL ou SIB. Ensaios clínicos para medicamentos experimentais usaram uma variedade de formatos CIBIC, 
cada um diferente em termos de profundidade e estrutura. Como tal, os resultados de um CIBIC-Plus refletem a 
experiência clínica do ensaio ou ensaios em que foi utilizado e não podem ser comparados diretamente com os 
resultados das avaliações do CIBIC-Plus de outros ensaios clínicos. O CIBIC-Plus usado neste estudo foi um 
instrumento estruturado com base em uma avaliação abrangente na linha de base e nos momentos 
subsequentes de quatro domínios:
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(incluindo atividades da vida diária), cognitivo e comportamental. Representa a avaliação de um clínico experiente 
usando escalas validadas com base em sua observação durante uma entrevista com o paciente, em combinação 
com informações fornecidas por um cuidador familiarizado com o comportamento do paciente no intervalo 
avaliado. O CIBIC-Plus é pontuado como uma classificação categórica de sete pontos, variando de uma pontuação 
de 1, indicando “melhora acentuada” a uma pontuação de 4, indicando “sem alteração”, a uma pontuação de 7, 
indicando “piora acentuada”. O CIBIC-Plus não foi sistematicamente comparado diretamente com avaliações que 
não utilizam informações de cuidadores (CIBIC) ou outros métodos globais.

Resultados do estudo

Neste estudo, 677 pacientes foram randomizados para um dos 2 tratamentos a seguir: cloridrato de 
memantina de liberação prolongada 28 mg/dia ou placebo, enquanto ainda recebiam um IACh 
(donepezil, galantamina ou rivastigmina).

Efeitos sobre a Bateria de Deterioração Grave (SIB)

A Figura 1 mostra o curso de tempo para a mudança da linha de base na pontuação SIB para os dois grupos de 
tratamento que completaram as 24 semanas do estudo. Às 24 semanas de tratamento, a diferença média nos escores 
de alteração do SIB para os pacientes tratados com cloridrato de memantina de liberação prolongada 28 mg/AChEI 
(terapia combinada) em comparação com os pacientes em placebo/AChEI (monoterapia) foi de 2,6 unidades. Usando 
uma análise LOCF, o tratamento com cloridrato de memantina de liberação prolongada 28 mg/AChEI foi 
estatisticamente significativamente superior ao placebo/AChEI.
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Figura 1: Evolução temporal da alteração desde a linha de base no escore SIB para pacientes que completaram 24 semanas de 

tratamento.

A Figura 2 mostra as porcentagens cumulativas de pacientes de cada grupo de tratamento que atingiram pelo 
menos a medida de melhora na pontuação SIB mostrada no eixo X. As curvas mostram que ambos os pacientes 
atribuídos ao cloridrato de memantina de liberação prolongada 28 mg/AChEI e placebo/AChEI têm uma ampla 
gama de respostas, mas que o cloridrato de memantina de liberação prolongada
O grupo 28 mg/AChEI tem maior probabilidade de mostrar uma melhora ou um declínio menor.
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Figura 2: Porcentagem cumulativa de pacientes que completaram 24 semanas de tratamento duplo-cego com alterações 
especificadas da linha de base nos escores do SIB.

Efeitos na Bateria de Deficiência Grave (SIB) no Subconjunto de Pacientes em Terapia Concomitante com 
Donepezil

Aproximadamente 68% dos pacientes randomizados para receber cloridrato de memantina 28 mg de liberação 
prolongada ou placebo estavam tomando donepezil na linha de base e durante todo o estudo. Às 24 semanas de 
tratamento, em pacientes em tratamento concomitante com donepezila, a diferença média nos escores de alteração 
do SIB para os pacientes tratados com cloridrato de memantina 28 mg de liberação prolongada em comparação com 
os pacientes com placebo (2,7 unidades) foi semelhante à observada para todo o população do estudo (2,6 unidades).
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Efeitos da impressão de mudança baseada em entrevista do clínico mais a entrada do cuidador (CIBIC-Plus)

A Figura 3 mostra o curso de tempo para a pontuação CIBIC-Plus para pacientes nos dois grupos de tratamento 
completando as 24 semanas do estudo. Em 24 semanas de tratamento, a diferença média nas pontuações CIBIC-Plus 
para os pacientes tratados com cloridrato de memantina de liberação prolongada 28 mg/AChEI em comparação com 
os pacientes em placebo/AChEI foi de 0,3 unidades. Usando uma análise LOCF, o tratamento com cloridrato de 
memantina de liberação prolongada 28 mg/AChEI foi estatisticamente significativamente superior ao placebo/AChEI.

Figura 3: Evolução do escore CIBIC-Plus para pacientes que completam 24 semanas de tratamento.

A Figura 4 é um histograma da distribuição percentual das pontuações CIBIC-Plus obtidas por pacientes atribuídos 
a cada um dos grupos de tratamento que completaram 24 semanas de tratamento.
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Figura 4: Distribuição das classificações CIBIC-Plus na semana 24.

Efeitos sobre CIBIC-Plus no subconjunto de pacientes em terapia concomitante com donepezila

Aproximadamente 68% dos pacientes randomizados para receber cloridrato de memantina 28 mg de liberação 
prolongada ou placebo estavam tomando donepezil no início do estudo e durante todo o estudo. Em 24 semanas de 
tratamento, em pacientes em uso concomitante de donepezil, a diferença média nos escores CIBIC-Plus para os 
pacientes tratados com cloridrato de memantina 28 mg de liberação prolongada em comparação com os pacientes com 
placebo (0,3 unidades) foi semelhante à observada para todo o população do estudo (0,3 unidades).

Cloridrato de donepezila

A eficácia do cloridrato de donepezila como tratamento para pacientes com doença de Alzheimer grave foi 
baseada nos resultados de dois estudos duplo-cegos, controlados por placebo.

Estudo de 6 meses de Cloridrato de Donepezila

Este foi um estudo clínico randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, realizado na Suécia em pacientes 
com doença de Alzheimer provável ou possível diagnosticada pelos critérios NINCDS-ADRDA e DSM-IV, MMSE: 
intervalo de 1-10. Duzentos e quarenta e oito (248) pacientes com doença de Alzheimer grave foram 
randomizados para cloridrato de donepezila ou placebo. Para pacientes randomizados para cloridrato de 
donepezila, o tratamento foi iniciado com 5 mg uma vez ao dia por 28 dias e
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então aumentada para 10 mg uma vez ao dia. Ao final do período de tratamento de 6 meses, 90,5% dos pacientes 
tratados com cloridrato de donepezila estavam recebendo a dose de 10 mg/dia. A média de idade dos pacientes foi de 
84,9 anos, variando de 59 a 99. Aproximadamente 77% dos pacientes eram mulheres e 23% homens. Quase todos os 
pacientes eram caucasianos. Provável DA foi diagnosticada na maioria dos pacientes (83,6% dos pacientes tratados com 
cloridrato de donepezila e 84,2% dos pacientes tratados com placebo).

Medidas de resultados do estudo

A eficácia do tratamento com cloridrato de donepezila foi avaliada usando uma estratégia de avaliação de 
resultado duplo que avaliou a função cognitiva usando um instrumento projetado para pacientes mais 
comprometidos e função geral por meio de avaliação do cuidador. Este estudo mostrou que os pacientes em 
uso de cloridrato de donepezila apresentaram melhora significativa em ambas as medidas em comparação ao 
placebo.

A capacidade do cloridrato de donepezil para melhorar o desempenho cognitivo foi avaliada com o SIB.

A função diária foi avaliada usando o Inventário de Atividades de Estudo Cooperativo da Doença de Alzheimer 
Modificado do Inventário de Vida Diária para Doença de Alzheimer Severa (ADCS-ADL-severe). O ADCS-ADLsevere 
é derivado do Alzheimer's Disease Cooperative Study Activities of Daily Living Inventory, que é uma bateria 
abrangente de perguntas de AVD usadas para medir as capacidades funcionais dos pacientes. Cada item de AVD 
é classificado do mais alto nível de desempenho independente até a perda completa. A ADCS-AVD-grave é um 
subconjunto de 19 itens, incluindo classificações da capacidade do paciente de comer, vestir-se, tomar banho, 
usar o telefone, locomover-se (ou viajar) e realizar outras atividades da vida diária; foi validado para a avaliação 
de pacientes com demência moderada a grave. A ADCS-ADL-severe tem uma faixa de pontuação de 0 a 54, com 
os escores mais baixos indicando maior comprometimento funcional. O investigador realiza o inventário 
entrevistando um cuidador, neste estudo um enfermeiro, familiarizado com o funcionamento do paciente.

Efeitos sobre o SIB

A Figura 5 mostra o curso de tempo para a mudança da linha de base na pontuação SIB para os dois grupos de tratamento 
ao longo dos 6 meses do estudo. Aos 6 meses de tratamento, a diferença média nos escores de alteração do SIB para 
pacientes tratados com cloridrato de donepezila em comparação com pacientes que receberam placebo foi de 5,9 pontos. 
O tratamento com cloridrato de donepezila foi estatisticamente significativamente superior ao placebo.
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Figura 5. Curso de tempo da mudança desde a linha de base na pontuação SIB para pacientes que completam 6 meses de 
tratamento.

A Figura 6 ilustra as porcentagens cumulativas de pacientes de cada um dos dois grupos de tratamento que atingiram a 
medida de melhora na pontuação SIB mostrada no eixo X. Embora os pacientes atribuídos tanto ao cloridrato de 
donepezila quanto ao placebo tenham uma ampla gama de respostas, as curvas mostram que o grupo do cloridrato de 
donepezila tem maior probabilidade de apresentar uma melhora maior no desempenho cognitivo.
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Figura 6. Porcentagem cumulativa de pacientes que completam 6 meses de tratamento duplo-cego com alterações 
particulares da linha de base nas pontuações do SIB.
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Figura 7. Curso de tempo da mudança desde a linha de base na pontuação ADCS-ADL-Severe para pacientes que 
completam 6 meses de tratamento.

Efeitos no ADCS-ADL-severo

A Figura 7 ilustra o curso de tempo para a mudança da linha de base nos escores ADCS-ADL-severo para pacientes 
nos dois grupos de tratamento ao longo dos 6 meses do estudo. Após 6 meses de tratamento, a diferença média nos 
escores de alteração grave de ADCS-ADL para pacientes tratados com cloridrato de donepezila em comparação com 
pacientes que receberam placebo foi de 1,8 pontos. O tratamento com cloridrato de donepezila foi estatisticamente 
significativamente superior ao placebo.

A Figura 8 mostra as porcentagens cumulativas de pacientes de cada grupo de tratamento com alterações 
especificadas das pontuações graves de ADCS-ADL da linha de base. Embora ambos os pacientes atribuídos ao 
cloridrato de donepezila e placebo tenham uma ampla gama de respostas, as curvas demonstram que o grupo de 
cloridrato de donepezila tem maior probabilidade de apresentar um declínio menor ou uma melhora.
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Figura 8. Porcentagem cumulativa de pacientes que completam 6 meses de tratamento duplo-cego com 
alterações particulares da linha de base em pontuações ADCS-ADL-severe.

Estudo de 24 semanas de Cloridrato de Donepezila

Em um estudo randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, realizado no Japão, 325 pacientes com doença de 
Alzheimer grave receberam doses de 5 mg/dia ou 10 mg/dia de cloridrato de donepezila, administrados uma vez ao dia, 
ou placebo. Os pacientes randomizados para tratamento com cloridrato de donepezila deveriam atingir suas doses 
designadas por titulação, começando com 3 mg/dia e estendendo-se por um máximo de 6 semanas. Duzentos e 
quarenta e oito (248) pacientes completaram o estudo, com proporções semelhantes de pacientes que completaram o 
estudo em cada grupo de tratamento. As medidas primárias de eficácia para este estudo foram o SIB e o CIBIC-plus.

Em 24 semanas de tratamento, diferenças de tratamento estatisticamente significativas foram observadas entre 
a dose de 10 mg/dia de cloridrato de donepezila e placebo tanto no SIB quanto no CIBIC-plus. A dose de 5 mg/
dia de cloridrato de donepezila mostrou superioridade estatisticamente significativa em relação ao placebo no 
SIB, mas não no CIBIC-plus.

16 COMO FORNECIDO/ARMAZENAGEM E MANUSEIO

16.1 Como Fornecido
14 mg/10 mg: Cápsulas opacas, verde-claras, com impressão radial “FL 14/10” preta. 
Garrafa de 30:
Garrafa de 90:

NDC# 0456-1214-30
NDC # 0456-1214-90
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28 mg/10 mg: Cápsulas azuis, opacas com uma impressão radial preta “FL 28/10”. 
Garrafa de 30:
Garrafa de 90:

NDC # 0456-1228-30
NDC # 0456-1228-90

16.2 Armazenamento e Manuseio

Armazenar a 25°C (77°F); excursões permitidas entre 15°C e 30°C (59°F e 86°F)[consulte Temperatura ambiente 
controlada da USP]. Dispense em um recipiente apertado e resistente à luz, conforme definido na USP.

17 INFORMAÇÕES DE ACONSELHAMENTO DO PACIENTE

Aconselhe o paciente a ler a rotulagem do paciente aprovada pela FDA (Informações ao Paciente).

Informações de dosagem

• Instruir os pacientes e cuidadores a tomar NAMZARIC apenas uma vez por dia, conforme prescrito[
veja Dosagem e Administração (2.1)].

• Se um paciente perder uma dose única de NAMZARIC, esse paciente não deve dobrar a dose 
seguinte. A próxima dose deve ser tomada conforme programado[veja Dosagem e Administração 
(2.1)].

• Instrua os pacientes e cuidadores de que as cápsulas de NAMZARIC devem ser engolidas inteiras. 
Alternativamente, as cápsulas de NAMZARIC podem ser abertas e polvilhadas em molho de maçã e 
todo o conteúdo deve ser consumido. As cápsulas não devem ser divididas, mastigadas ou 
esmagadas. Avise os pacientes e cuidadores para não usar cápsulas de NAMZARIC que estejam 
danificadas ou apresentem sinais de adulteração[veja Dosagem e Administração (2.2)].

Reações Adversas Comuns
Aconselhar os pacientes e cuidadores que NAMZARIC pode causar dor de cabeça, diarreia, tontura, 
anorexia, vômito, náusea e equimose[veja Reações Adversas (6.1)].

Fabricado para:

Forest Pharmaceuticals, Inc. Subsidiária 
da Forest Laboratories, LLC.

Fabricado por:
Forest Laboratories Ireland Ltd Clonshaugh 
Business and Technology Park Clonshaugh, 
Dublin 17, Irlanda

Licenciado pela Merz Pharma GmbH & Co. KGaA e Adamas Pharmaceuticals, Inc.

35

ID de referência: 3678032



INFORMAÇÃO DO PACIENTE

NAMZARIC [nam-ZAIR-ick]

(cloridrato de memantina de liberação prolongada e cloridrato de donepezila) cápsulas

Leia estas informações do paciente cuidadosamente antes de receber NAMZARIC e cada vez que receber 
uma recarga. Esta informação não substitui a conversa com o seu médico sobre a sua condição médica ou 
o seu tratamento.

O que é NAMZARIC?

• NAMZARIC é um medicamento de prescrição usado para tratar demência moderada a grave em 
pessoas com doença de Alzheimer. NAMZARIC contém 2 medicamentos, memantina HCl, 
antagonista do receptor NMDA e donepezil HCl, inibidores da acetilcolinesterase. NAMAZARIC é 
para pessoas que podem tomar certas doses de memantina HCl e donepezil HCl.

• Não se sabe se NAMZARIC é seguro e eficaz em crianças.

Quem não deve tomar NAMZARIC?

Não tome NAMZARIC se você:
• tem alergia a memantina HCl, donepezil HCl, medicamentos que contenham piperidinas ou qualquer um 

dos ingredientes de NAMZARIC. Consulte o final deste folheto para obter uma lista completa dos 
ingredientes de NAMZARIC.

O que devo dizer ao meu médico antes de o paciente tomar NAMZARIC?

Antes de tomar NAMZARIC,Informe o seu médico sobre todas as suas condições médicas, incluindo se você:

• tem problemas cardíacos, incluindo batimentos cardíacos irregulares, lentos ou rápidos
• tem asma ou problemas pulmonares
• ter convulsão
• tem úlceras estomacais
• tem problemas de bexiga ou rins
• tem problemas de fígado
• ter procedimentos cirúrgicos, odontológicos ou outros procedimentos médicos agendados e a anestesia pode ser usada
• tem outras condições médicas
• está grávida ou planeja engravidar. Não se sabe se NAMZARIC pode prejudicar o feto.

• está amamentando ou planeja amamentar. Não se sabe se NAMZARIC passa para o leite materno. 
Converse com seu médico sobre a melhor maneira de alimentar seu bebê se você tomar NAMZARIC.

Informe o seu médico sobre todos os medicamentos que você toma, incluindo medicamentos prescritos e de 
venda livre, vitaminas e suplementos de ervas.

Conheça os medicamentos que você toma. Mantenha uma lista deles para mostrar ao seu médico ou farmacêutico quando receber um 
novo medicamento.

Como devo tomar NAMZARIC?
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• Tome NAMZARIC exatamente como seu médico lhe disse para tomá-lo.
• Não altere sua dose ou pare de tomar NAMZARIC sem falar com seu médico.
• Tome NAMZARIC por via oral 1 vez todas as noites antes de ir para a cama.
• Tome NAMZARIC com ou sem alimentos.
• As cápsulas de NAMZARIC podem ser abertas e polvilhadas em molho de maçã antes de engolir. 

Polvilhe todo o medicamento da cápsula sobre a compota de maçã.Não façadividir a dose.
• Se você não abrir e polvilhar as cápsulas de NAMZARIC no molho de maçã, as cápsulas de NAMZARIC 

devem ser engolidas inteiras.Não façadivida, mastigue ou esmague as cápsulas de NAMZARIC.
• Se você perder uma dose, tome NAMZARIC na próxima dose programada.Não façaleva2doses de 

NAMZARIC ao mesmo tempo.
• Não façause quaisquer cápsulas NAMZARIC que estejam danificadas ou apresentem sinais de adulteração.
• Se você tomar muito NAMZARIC, ligue para o seu médico ou centro de controle de envenenamento em 

1-800-222-1222, ou vá para a sala de emergência do hospital mais próximo imediatamente.

Quais são os possíveis efeitos colaterais do NAMZARIC?

NAMZARIC pode causar efeitos colaterais graves, incluindo:

• problemas musculares se você precisar de anestesia
• batimentos cardíacos lentos e desmaios.Isso acontece com mais frequência em pessoas com problemas cardíacos. Ligue 

para o médico imediatamente se o paciente desmaiar enquanto estiver tomando NAMZARIC.
• mais ácido estomacal.Isso aumenta a chance de úlceras e sangramento, especialmente ao tomar 

NAMZARIC. O risco é maior para pacientes que tiveram úlceras ou tomam aspirina ou outros AINEs.
• nausea e vomito
• dificuldade em urinar
• convulsões
• agravamento de problemas pulmonaresem pessoas com asma ou outra doença pulmonar.

Os efeitos colaterais mais comuns da memantina HCl incluem:

• dor de cabeça
• diarréia
• tontura

Os efeitos colaterais mais comuns do donepezil incluem:

• diarréia
• não querer comer (anorexia)
• contusão

Informe o seu médico se tiver algum efeito colateral que o incomode ou não desapareça. Estes não são todos os 
possíveis efeitos colaterais do NAMZARIC. Para mais informações, consulte seu médico ou farmacêutico.

Ligue para o seu médico para aconselhamento médico sobre os efeitos colaterais. Você pode relatar efeitos colaterais ao FDA em 
1-800-FDA-1088.

Como o NAMZARIC deve ser armazenado?

Armazene NAMZARIC em temperatura ambiente entre 59°F e 86°F (15°C a 30°C). As cápsulas devem 
ser armazenadas no recipiente de prescrição original ou outro recipiente resistente à luz.
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Informações gerais sobre o uso seguro e eficaz de NAMZARIC

Os medicamentos às vezes são prescritos para outros fins que não os listados no Folheto Informativo do 
Paciente. Não use NAMZARIC para uma condição para a qual não foi prescrito. Não dê NAMZARIC a 
outras pessoas, mesmo que tenham os mesmos sintomas que você. Pode prejudicá-los.

Você pode pedir ao seu farmacêutico ou médico informações sobre NAMZARIC que são escritas para 
profissionais de saúde. Para obter mais informações, acesse www.NAMZARIC.com ou ligue para 1-800-678 
1605.

Quais são os ingredientes de NAMZARIC?

Ingredientes ativos:cloridrato de memantina e cloridrato de donepezila

Ingredientes inativos:esferas de açúcar, povidona, talco, hipromelose, polietilenoglicol, etilcelulose, ácido 
oleico, triglicéridos de cadeia média, lactose monohidratada, celulose microcristalina, amido de milho, 
dióxido de silício coloidal, estearato de magnésio. As cápsulas de gelatina dura contêm dióxido de titânio, 
gelatina e são impressas com esmalte de goma-laca e óxido de ferro preto; os corantes são FD&C Blue 1 
(28 mg/10 mg) e FD&C Blue 1 e óxido de ferro amarelo (14 mg/10 mg).

Esta informação do paciente foi aprovada pela Food and Drug Administration dos EUA.

Aprovado: 12/2014

Fabricado para:
Forest Pharmaceuticals, Inc. Subsidiária da 
Forest Laboratories, LLC.

Fabricado por:
Forest Laboratories Ireland Ltd Clonshaugh 
Business and Technology Park Clonshaugh, 
Dublin 17, Irlanda

Licenciado pela Merz Pharma GmbH & Co. KGaA e Adamas Pharmaceuticals, Inc.
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