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ANEXO I 
 

RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO 
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1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
ADASUVE 4,5 mg pó para inalação em recipiente unidose 
 
 
2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
 
Cada inalador de dose única contém 5 mg de loxapina e administra 4,5 mg de loxapina. 
 
 
3. FORMA FARMACÊUTICA 
 
Pó para inalação em recipiente unidose (pó para inalação). 
 
Dispositivo branco com um aplicador bucal numa extremidade e uma patilha saliente na outra 
extremidade. 
 
 
4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS 
 
4.1 Indicações terapêuticas 
 
O ADASUVE está indicado para o controlo rápido da agitação ligeira a moderada em doentes adultos 
com esquizofrenia ou perturbação bipolar. Os doentes devem receber um tratamento regular 
imediatamente após o controlo dos sintomas de agitação aguda. 
 
 
4.2 Posologia e modo de administração 
 
O ADASUVE deve ser administrado em ambiente hospitalar, sob a supervisão direta de um 
profissional de saúde. Os doentes devem ser observados durante a primeira hora após a administração 
de cada dose para a deteção de sinais e sintomas de broncospasmo. 
 
Deve estar disponível tratamento com broncodilatadores agonistas beta de curta duração para o 
controlo de possíveis efeitos secundários respiratórios graves (broncospasmo) .  
 
Posologia 
 
A dose inicial recomendada do ADASUVE é de 9,1 mg. Como não é possível obter esta dose com esta 
apresentação (ADASUVE 4,5 mg) a apresentação ADASUVE 9,1 mg deve ser utilizada inicialmente. 
Se necessário, pode ser administrada uma segunda dose passadas 2 horas. Não devem ser 
administradas mais de duas doses.  
 
Se a dose de 9,1 mg não foi previamente tolerada pelo doente ou se o médico decidir que é mais 
adequada uma dose inferior, pode ser administrada uma dose inferior de 4,5 mg.   
  
Idosos 

A segurança e eficácia de ADASUVE em doentes com idade superior a 65 anos não foram 
estabelecidas. Não existem dados disponíveis. 

 

Compromisso renal e/ou hepático 

Não foram realizados estudos com o ADASUVE em doentes com compromisso renal ou hepático. 
Não existem dados disponíveis. 
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População pediátrica 

A segurança e eficácia de ADASUVE em crianças (com idade inferior a 18 anos) não foram 
estabelecidas. Não existem dados disponíveis. 

Modo de administração  
 
Via inalatória. O produto está acondicionado numa bolsa selada.  
Quando necessário, o produto é retirado da bolsa. Após a remoção da patilha, acende-se uma luz 
verde, que indica que o produto está pronto para ser utilizado (nota: o produto deve ser utilizado no 
espaço de 15 minutos depois de a patilha ser puxada). Para a administração do medicamento, o doente 
inala pelo aplicador bucal com uma inspiração profunda e regular. No final da inalação, o doente retira 
o aplicador bucal da boca e sustém a respiração por alguns segundos. Considera-se que o medicamento 
já foi administrado quando a luz verde se apaga. A parte exterior do dispositivo pode ficar quente 
durante o uso. Este é um fenómeno normal. 
 
Para obter instruções de utilização completas para o ADASUVE, consulte a secção de informações 
para o profissional de saúde do folheto informativo. 
 
4.3 Contraindicações 
 
Hipersensibilidade à substância ativa ou à amoxapina. 
 
Os doentes com sinais/sintomas respiratórios agudos (por exemplo, sibilos (pieira)) ou com doença 
ativa das vias respiratórias (como doentes com asma ou doença pulmonar obstrutiva crónica [DPOC]) 
(ver secção 4.4). 
 
4.4 Advertências e precauções especiais de utilização 
 
É importante um uso correto do ADASUVE para garantir a administração da dose completa de 
loxapina. 
Os profissionais de saúde devem garantir que o doente utilizará o inalador de forma adequada. 
 
O ADASUVE pode ter uma eficácia limitada quando os doentes estão a ser tratados com 
medicamentos concomitantes, essencialmente outros antipsicóticos.  
 
Broncospasmo 
 
Foi notificado broncospasmo após a administração de ADASUVE, especialmente em doentes com 
asma ou DPOC e foi notificado tipicamente 25 minutos após a administração (ver secção 4.8). 
Consequentemente, o ADASUVE está contraindicado em doentes com asma ou DPOC, bem como em 
doentes com sinais/sintomas respiratórios agudos (por exemplo, pieira) (ver secção 4.3). O 
ADASUVE não foi investigado em doentes com outras formas de doença pulmonar. Os doentes 
devem ser observados durante a primeira hora após a administração de cada dose de ADASUVE para 
a deteção de sinais e sintomas de broncospasmo. 
Em doentes que podem desenvolver broncospasmo, deve ser considerado o tratamento com um 
broncodilatador agonista beta de curta ação, por exemplo, salbutamol (ver secções 
 4.2 e 4.8). 
 
O ADASUVE não deve ser readministrado a doentes que desenvolvam eventuais sinais/sintomas 
respiratórios (ver secção 4.3). 
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Hipoventilação 
 
Considerando os efeitos principais da loxapina no sistema nervoso central (SNC), o ADASUVE deve 
ser utilizado com precaução nos doentes com respiração comprometida, tais como doentes 
hipovigilantes ou doentes com depressão do SNC devido a álcool ou outros medicamentos com ação 
central, incluindo ansiolíticos, a maioria dos antipsicóticos, hipnóticos, opiáceos, etc. (ver secção 4.5). 
 
Doentes idosos com psicose ligada a demência 
 
O ADASUVE não foi estudado em doentes idosos, incluindo doentes com psicose ligada a demência. 
Estudos clínicos realizados com medicamentos antipsicóticos tanto atípicos como convencionais 
demonstraram que os doentes idosos com psicose ligada a demência apresentam um risco maior de 
mortalidade em comparação com placebo. O ADASUVE não está indicado para o tratamento de 
doentes com psicose ligada a demência.  
 
Sintomas extrapiramidais 
 
Os sintomas extrapiramidais (incluindo distonia aguda) são efeitos de classe conhecidos dos 
antipsicóticos. O ADASUVE deve ser utilizado com precaução nos doentes com antecedentes 
conhecidos de sintomas extrapiramidais. 
 
Discinesia tardia 
 
No caso do surgimento de sinais e sintomas de discinesia tardia num doente em tratamento com 
loxapina, a descontinuação deve ser considerada. Estes sintomas podem sofrer um agravamento 
temporário ou podem até surgir após a descontinuação do tratamento. 
 
Síndrome maligna dos neurolépticos (SMN) 
 
As manifestações clínicas da SMN são hiperpirexia, rigidez muscular, estado mental alterado e 
evidência de instabilidade autónoma (pulso ou tensão arterial irregular, taquicardia, diaforese e 
arritmia cardíaca). Os sinais adicionais podem incluir aumento da creatina fosfocinase, mioglobinúria 
(rabdomiólise) e compromisso renal agudo. Se um doente desenvolver sinais e sintomas indicativos de 
SMN, ou apresentar febre alta inexplicada sem manifestações clínicas adicionais de SMN, é 
necessário suspender a toma de ADASUVE.  
 
Hipotensão 
 
Foi comunicada a ocorrência de hipotensão ligeira em ensaios de curta duração (24 horas) controlados 
por placebo em doentes agitados que receberam o ADASUVE. No caso de ser necessária terapêutica 
com vasopressores, a noradrenalina ou a fenilefrina é a substância preferencial. Considerando que a 
estimulação por adrenoceptores beta pode agravar a hipotensão no quadro de um bloqueio parcial dos 
adrenoceptores alfa induzido por loxapina, a adrenalina não deve ser utilizada (ver secção 4.5). 
 
Cardiovascular 
 
Não existem dados disponíveis relativos à utilização do ADASUVE em doentes com doenças 
cardiovasculares subjacentes. O ADASUVE não é recomendado em populações de doentes com 
doença cardiovascular conhecida (antecedentes de enfarte do miocárdio ou doença isquémica cardíaca, 
insuficiência cardíaca ou anomalias de condução), doença vascular cerebral ou patologias que 
predisponham os doentes para a hipotensão (desidratação, hipovolemia e tratamento com 
medicamentos antihipertensores). 
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Intervalo QT 
 
O prolongamento clinicamente relevante do intervalo QT não aparenta estar associado a dose única ou 
doses repetidas de ADASUVE. Devem ser tomadas precauções ao administrar o ADASUVE a doentes 
com doença cardiovascular conhecida ou história familiar de prolongamento do intervalo QT e na 
utilização concomitante com outros medicamentos conhecidos por prolongarem o intervalo QT. 
Desconhece-se o potencial risco de prolongamento do intervalo QTc por interação com medicamentos 
conhecidos por prolongarem o intervalo QTc.  
 
Crises convulsivas/convulsões 
 
A loxapina deve ser utilizada com precaução nos doentes com antecedentes de distúrbios convulsivos 
dado que baixa o limiar convulsivo. Foi comunicada a ocorrência de crises convulsivas em doentes a 
receberem loxapina oral em níveis de dose antipsicóticos, podendo mesmo ocorrer em doentes 
epiléticos mantidos numa base de rotina com terapêutica medicamentosa anticonvulsivante (ver secção 
4.5). 
 
Atividade anticolinérgica 
 
Devido à ação anticolinérgica, o ADASUVE deve ser utilizado com precaução nos doentes com 
glaucoma ou tendência para a retenção urinária, sobretudo com a administração concomitante de 
medicamentos antiparkinsonianos do tipo anticolinérgico. 
 
Intoxicação ou doença física (delírio) 
 
A segurança e eficácia do ADASUVE não foram avaliadas em doentes com agitação devido a 
intoxicação ou doença física (delírio). O ADASUVE deve ser utilizado com precaução nos doentes 
que estão intoxicados ou delirantes (ver secção 4.5). 
 
4.5 Interações medicamentosas e outras formas de interação 
 
A administração concomitante das benzodiazepinas ou outros hipnosedativos ou depressores 
respiratórios pode estar associada a sedação excessiva e depressão respiratória ou insuficiência 
respiratória. Se a terapêutica com benzodiazepinas for considerada necessária além da loxapina, os 
doentes devem ser monitorizados para deteção de sedação excessiva e hipotensão ortostática. 
 
Um estudo de loxapina inalada em combinação com 1mg de lorazepam intramuscular, demonstrou não 
haver efeitos significativos na taxa respiratória, oximetria de pulso, pressão arterial ou frequência 
cardíaca, comparativamente a cada um dos fármacos administrados isoladamente. Doses mais 
elevadas de lorazepam não foram estudadas. Os efeitos da combinação na sedação aparentam ser 
aditivos. 
 
Potencial para o ADASUVE afetar outros medicamentos 
 
Não se espera que a loxapina cause interações farmacocinéticas clinicamente relevantes com 
medicamentos que são ou metabolizados pelas isoenzimas do citocromo P450 (CYP450) ou 
glucuronidadas pelas uridina 5’-difosfoglucuronosil transferases (UGTs) humanas.  
 
Aconselha-se precaução se a loxapina for associada a outros medicamentos conhecidos por 
diminuírem o limiar convulsivante como, por exemplo, fenotiazinas ou butirofenonas, clozapina, 
tricíclicos ou inibidores seletivos de recaptação da serotonina (ISRS), tramadol e mefloquina (ver 
secção 4.4). 
 
Estudos in vitro indicaram que a loxapina não foi um substrato para a P-glicoproteína (P-gp) mas inibe 
a P-gp. Contudo, em concentrações terapêuticas, não se prevê que iniba o transporte mediado pela P-
gp de outros medicamentos de forma clinicamente significativa. 
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Considerando os efeitos principais da loxapina no SNC, o ADASUVE deve ser utilizado com 
precaução em associação com álcool ou outros medicamentos com ação central como, por exemplo, 
ansiolíticos, a maioria dos antipsicóticos, hipnóticos, opiáceos, etc. Não foi avaliada a utilização da 
loxapina em doentes com intoxicação por álcool ou medicamentos (prescritos ou ilícitos). A loxapina 
pode causar depressão respiratória grave se associada a outros depressores do SNC (ver secção 4.4). 
 
Potencial para outros medicamentos afetarem o ADASUVE 
 
A loxapina é um substrato para as mono-oxigenases contendo flavina (FMO) e para diversas 
isoenzimas CYP450 (ver secção 5.2). Por conseguinte, é limitado o risco de interações metabólicas 
causadas por um efeito numa isoforma individual. Devem ser tomadas precauções nos doentes a 
receber tratamento concomitante com outros medicamentos que sejam inibidores ou indutores dessas 
enzimas, sobretudo se o medicamento concomitante for conhecido por inibir ou induzir várias das 
enzimas envolvidas no metabolismo da loxapina. Esses medicamentos podem modificar a eficácia e 
segurança do ADASUVE de forma irregular. Se possível, deve ser evitada a utilização concomitante 
de inibidores de CYP1A2 (por exemplo, fluvoxamina, ciprofloxacina, enoxacina, propranolol e 
refecoxib). 
 
Adrenalina 
 
A coadministração de loxapina e adrenalina pode causar um agravamento da hipotensão (ver secção 
4.4). 
 
4.6 Fertilidade, gravidez e aleitamento 
 
Gravidez 
 
Os recém-nascidos expostos de forma repetida a antipsicóticos durante o terceiro trimestre da gravidez 
estão em risco de reações adversas, incluindo sintomas extrapiramidais e/ou sintomas de abstinência, 
os quais podem variar em termos de gravidade e duração após o parto. Foi comunicada a ocorrência de 
agitação, hipertonia, hipotonia, tremores, sonolência, dificuldade respiratória ou distúrbio de 
alimentação. Consequentemente, deve ser ponderada a monitorização dos recém-nascidos. O 
ADASUVE só deve ser utilizado durante a gravidez se o potencial benefício justificar o potencial 
risco para o feto. 
 
Amamentação 
 
A extensão da excreção da loxapina ou respetivos metabolitos no leite humano é desconhecida. 
Contudo, foi demonstrado que a loxapina e os respetivos metabolitos são transportados para o leite de 
cadelas lactantes. As doentes devem ser aconselhadas a não amamentarem por um período de 48 horas 
depois de receberem a loxapina e a eliminarem o leite produzido durante esse tempo. 
 
Fertilidade 
 
Não estão disponíveis dados específicos sobre os efeitos da loxapina a nível da fertilidade dos seres 
humanos. Sabe-se que, nos seres humanos, o tratamento a longo prazo com antipsicóticos pode levar a 
perda de libido e amenorreia. Em ratos fêmea, observaram-se efeitos na reprodução (ver secção 5.3). 
 
4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas 
 
Os efeitos de ADASUVE sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas são consideráveis.  
Devido ao potencial de sedação/sonolência, fadiga ou tonturas, os doentes não devem operar máquinas 
perigosas, incluindo veículos motorizados, até terem uma certeza razoável de que a loxapina não os 
afetou de forma adversa (ver secção 4.8). 
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4.8 Efeitos indesejáveis 
 
Resumo do perfil de segurança 
 
A avaliação das reações adversas a partir dos dados de estudo clínico baseia-se em dois ensaios 
clínicos controlados por placebo e de curta duração, dois de Fase 3 e um de Fase 2A, que incluíram 
524 doentes adultos com agitação associada a esquizofrenia ou perturbação bipolar. 
 
 
Em estudos realizados o broncospasmo foi encontrado com pouca frequência. Contudo, em ensaios 
clínicos de segurança de Fase 1 específicos em indivíduos com asma ou DPOC, o broncoespasmo foi 
comummente comunicado e muitas vezes exigiu tratamento com um broncodilatador agonista beta de 
curta ação. Por conseguinte, o ADASUVE é contraindicado em doentes com asma, DPOC ou outra 
doença ativa das vias aéreas (ver secção 4.3). 
 
As reações adversas comunicadas com mais frequência durante o tratamento com o ADASUVE 
incluíram disgeusia, sedação/sonolência e tonturas (as tonturas foram mais frequentes após o 
tratamento com placebo do que após o tratamento com loxapina).  
 
Lista tabelada de reações adversas 
 
As reações adversas enumeradas abaixo são categorizadas com base na seguinte convenção: muito 
frequentes (≥ 1/10), frequentes (≥ 1/100, < 1/10), pouco frequentes (≥ 1/1 000, < 1/100), raras (≥ 
1/10 000, < 1/1 000) e muito raras (< 1/10 000). 
 
Tabela 1: Reações adversas 

Classificação dos sistemas de órgãos segundo a base de dados MedDRA 
Doenças do sistema nervoso 
Muito frequentes: sedação/sonolência 
Frequentes: tonturas 
Pouco frequentes: distonia, discinesia, crises oculogíricas, tremores, acatisia/agitação 
Vasculopatias 

Pouco frequentes: hipotensão 
Doenças respiratórias, torácicas e do mediastino 
Frequentes: irritação da garganta 
Pouco frequentes: broncospasmo (incluindo dispneia (falta de ar)) 
Doenças gastrointestinais 
Muito frequentes: disgeusia 
Frequentes: boca seca 
Perturbações gerais e alterações no local de administração 
Frequentes: fadiga 
 
Descrição de reações adversas selecionadas 
 
Broncospasmo 
 
Em ensaios de curta duração (24 horas) controlados por placebo, em doentes com agitação associada a 
esquizofrenia ou perturbação bipolar sem doença ativa das vias respiratórias, o broncospasmo e 
possíveis sintomas de broncospasmo (que inclui notificação de sibilos (pieira), dispneia ou tosse) 
forampouco frequente nos doentes tratados com o ADASUVE. Contudo, em ensaios clínicos 
controlados por placebo em indivíduos com asma persistente ligeira a moderada ou DPOC moderada a 
grave, as reações adversas do broncospasmo foram comunicadas com muita frequência. Na maioria 
dos casos, estes acontecimentos ocorreram no espaço de 25 minutos após a administração, 
apresentaram uma gravidade ligeira a moderada e um broncodilatador inalado proporcionou alívio. 
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Reações adversas observadas com a utilização oral crónica da loxapina 
 
Com a administração oral crónica da loxapina, as reações adversas comunicadas incluem sedação e 
sonolência, sintomas extrapiramidais (por exemplo, tremores, acatisia, rigidez e distonia), efeitos 
cardiovasculares (por exemplo, taquicardia, hipotensão, hipertensão, hipotensão ortostática, sensação 
de cabeça vazia e síncope) e efeitos anticolinérgicos (por exemplo, olhos secos, visão turva e retenção 
urinária). 
 
Notificação de suspeitas de reações adversas 
A notificação de suspeitas de reações adversas após a autorização do medicamento é importante, uma 
vez que permite uma monitorização contínua da relação benefício-risco do medicamento. Pede-se aos 
profissionais de saúde que notifiquem quaisquer suspeitas de reações adversas através do sistema 
nacional de notificação mencionado no Apêndice V. 
 
4.9 Sobredosagem 
 
Não foram notificados casos de sobredosagem do ADASUVE em estudos clínicos. 
 
Sintomas 
 
Na eventualidade de sobredosagem acidental, os sinais e sintomas dependerão do número de unidades 
tomadas e da tolerância individual de cada doente. Como seria de esperar das ações farmacológicas da 
loxapina, os achados clínicos podem variar desde depressão ligeira do SNC e do sistema 
cardiovascular até hipotensão profunda, depressão respiratória e perda de consciência (ver secção 4.4). 
Não deve ser esquecida a possibilidade de ocorrência de sintomas extrapiramidais e/ou crises 
convulsivas. Foi também notificada a ocorrência de compromisso renal após a sobredosagem oral de 
loxapina.  
 
Procedimento 
 
O tratamento da sobredosagem é essencialmente sintomático e de suporte. É de esperar que a 
hipotensão grave responda à administração de noradrenalina ou fenilefrina. Considerando que pode 
baixar ainda mais a tensão arterial, a adrenalina não deve ser utilizada num doente com bloqueio 
adrenérgico parcial (ver secções 4.4 e 4.5). As reações extrapiramidais graves devem ser tratadas com 
medicamentos antiparkinsonianos anticolinérgicos ou cloridrato de difenidramina, devendo a 
terapêutica anticonvulsivante ser iniciada conforme indicado. As medidas adicionais incluem oxigénio 
e fluidos intravenosos. 
 
 
5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1  Propriedades farmacodinâmicas 
 
Grupo farmacoterapêutico: psicolépticos, antipsicóticos; código ATC: N05AH01 
 
Aparentemente, a eficácia da loxapina é mediada através do antagonismo por alta afinidade dos 
recetores D2 da dopamina e recetores 5-HT2A da serotonina. A loxapina liga-se aos recetores 
noradrenérgicos, histaminérgicos e colinérgicos, sendo que a sua interação com estes sistemas pode 
influenciar o espectro dos seus efeitos farmacológicos. 
 
Observaram-se alterações do nível de excitabilidade das áreas subcorticais inibitórias em diversas 
espécies animais, as quais foram associadas a efeitos calmantes e à supressão de comportamento 
agressivo. 
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Eficácia clínica  
 
Nos dois estudos de Fase 3, foram incluídos doentes com agitação aguda com, pelo menos, um nível 
moderado (14 ou mais alto no componente PEC (Excited Component) da escala PANSS (Positive and 
Negative Syndrome Scale) (fraco controlo dos impulsos, tensão, hostilidade, ausência de colaboração e 
excitação)). A inclusão no Estudo 004-301 implicou um diagnóstico de esquizofrenia. A inclusão no 
Estudo 004-302 implicou um diagnóstico de perturbação bipolar (atual episódio maníaco ou misto). 
Os doentes sofriam de doença psiquiátrica significativa e de longa duração (Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders, 4.ª edição (DSM-IV)), baseada no número de anos desde o diagnóstico e 
internamentos anteriores. Os doentes foram atribuídos aleatoriamente para placebo, ADASUVE 4,5 
mg e ADASUVE 9,1 mg.  
 
A média de idades dos doentes atribuídos aleatoriamente foi de 43,1 anos no Estudo 004-301 e de 40,8 
anos no Estudo 004-302: os jovens adultos (18 a 25 anos de idade) estiveram escassamente 
representados (7,3%) em ambos os ensaios. As mulheres estiveram escassamente representadas no 
ensaio de esquizofrenia (26,5%) e cerca de metade dos doentes eram do sexo masculino (49,7%) no 
Estudo 004-302. Cerca de 35% dos doentes com esquizofrenia estavam a tomar antipsicóticos 
concomitantes no momento da administração, ao passo que cerca de 13% dos doentes com perturbação 
bipolar estavam a tomar esses medicamentos. A maioria dos doentes em ambos os estudos de Fase 3 
eram fumadores: cerca de 82% dos doentes com esquizofrenia e 74% dos doentes com perturbação 
bipolar fumavam. 
 
Após a primeira dose, foi administrada uma segunda dose pelo menos 2 horas mais tarde no caso de a 
agitação não ter desaparecido o suficiente. Procedeu-se à administração de uma terceira dose, se 
necessário, pelo menos 4 horas após a dose 2. A medicação de emergência (lorazepam por via 
intramuscular) foi administrada quando se tornou indispensável em termos clínicos. O parâmetro de 
avaliação final principal foi a alteração absoluta na classificação PEC, desde o valor inicial do estudo 
até duas horas após a Dose 1, no caso de ambas as doses do ADASUVE, em comparação com placebo. 
Os outros parâmetros de avaliação final incluíram o número de doentes com resposta na PEC e na 
escala CGI-I (Clinical Global Impression – Improvement – Impressão Clínica Global – Melhoria) 2 
horas após a dose 1, e o número total de doentes por grupo que recebeu 1, 2 ou 3 doses da medicação 
do estudo, com e sem medicação de emergência. Foram considerados doentes com resposta os que 
apresentaram uma diminuição ≥40% na classificação total da escala PEC desde o início do estudo ou 
os doentes com classificação na escala CGI-I de 1 (melhoria muito significativa) ou 2 (melhoria 
significativa). 
 
A diminuição da agitação tornou-se clara 10 minutos após a Dose 1, o primeiro momento da avaliação, 
e em todas as avaliações subsequentes durante o período de avaliação de 24 horas, para ambas as 
doses de 4,5 mg e  9,1 mg, tanto nos doentes esquizofrénicos como nos doentes bipolares. 
 
A análise dos subconjuntos populacionais (idade, etnia e género) não revelou qualquer resposta 
diferencial com base nestes subagrupamentos. 
 
Os resultados principais são apresentados na tabela abaixo. 

 

Resultados principais dos estudos essenciais da eficácia: comparações entre ADASUVE 4,5 mg, 
9,1 mg e placebo 

 

Doentes do 
estudo 
 

004-301 
Esquizofrenia 

004-302 
Perturbação bipolar 

Tratamento 
N 

PBO 
115 

4,5 mg 
116 

9,1 mg 
112 

PBO 
105 

4,5 mg 
104 

9,1 mg 
105 
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Doentes do 
estudo 
 

004-301 
Esquizofrenia 

004-302 
Perturbação bipolar 

Tratamento 
N 

PBO 
115 

4,5 mg 
116 

9,1 mg 
112 

PBO 
105 

4,5 mg 
104 

9,1 mg 
105 

A
lt

er
aç

ão
 

P
E

C
 

Nível no 
início do 
estudo  

17,4 17,8 17,6 17,7 17,4 17,3 

Alteração às 2 
h pós-dose 

-5,5 -8,1+ -8,6* -4,9 -8,1* -9,0* 

DP 4,9 5,2 4,4 4,8 4,9 4,7 

R
es

p
on

de
do

re
s 

P
E

C
 

30 min. pós-
dose 

27,8% 46,6% 57,1% 23,8% 59,6% 61,9% 

2 h pós-dose 38,3% 62,9% 69,6% 27,6% 62,5% 73,3% 

R
es

p
on

de
d

or
es

 
C

G
I-

I  % 
Respondedore
s CGI-I 

35,7% 57,4% 67,0% 27,6% 66,3% 74,3% 

N
.º

 D
os

es
 

N
ec

es
sá

ri
as

 

Uma 46,1% 54,4% 60,9% 26,7% 41,3% 61,5% 

Duas 29,6% 30,7% 26,4% 41,0% 44,2% 26,0% 

Três 8,7% 8,8% 7,3% 11,4% 5,8% 3,8% 

Emergência 15,6% 6,1% 5,4% 21,0% 8,6% 8,6% 

*= p<0,0001 += p<0,01 
Respondedores PEC = alteração da PEC > 40% desde o início do estudo;  
Respondedores CGI-I = pontuação de 1 (melhoria muito significativa) ou 2 (melhoria significativa) 
PBO = placebo DP = desvio-padrão 
 
 
Num estudo de suporte de dose única de Fase 2 que incluiu um total de 129 doentes com esquizofrenia 
e perturbação esquizoafetiva, a diminuição na alteração da PEC ao fim de 2 horas foi de -5,0 para o 
placebo, -6,7 para ADASUVE 4,5 mg e -8,6 (p<0,001) para ADASUVE 9,1 mg. A medicação de 
emergência foi administrada em, respetivamente, 32,6%, 11,1 % e 14,6 % dos doentes. 
 
População pediátrica 
 
A Agência Europeia de Medicamentos dispensou a obrigação de apresentação dos resultados dos 
estudos com ADASUVE no subgrupo da população pediátrica desde o nascimento até menos de 12 
anos de idade para o tratamento da esquizofrenia e no subgrupo da população pediátrica desde o 
nascimento até menos de 10 anos de idade para o tratamento da perturbação bipolar (ver secção 4.2 
para informação sobre utilização pediátrica). 
 
A Agência Europeia de Medicamentos diferiu a obrigação de apresentação dos resultados dos estudos 
com ADASUVE no subgrupo da população pediátrica desde os 12 até menos de 18 anos de idade para 
o tratamento da esquizofrenia e no subgrupo desde os 10 anos até menos de 18 anos de idade na 
perturbação bipolar (ver secção 4.2 para informação sobre utilização pediátrica). 
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5.2 Propriedades farmacocinéticas 
 
Absorção 
 
A administração do ADASUVE resultou numa absorção rápida da loxapina, com um tempo mediano 
de concentração plasmática máxima (Tmax) de 2 minutos. A exposição à loxapina nas 2 primeiras horas 
após a administração (AUC0-2h, uma medida da exposição precoce que é relevante para o início do 
efeito terapêutico) correspondeu a 25,6 ng*h/ml na dose de 4,5 mg e a 66,7 ng*h/ml na dose de 9,1 mg 
em indivíduos saudáveis.  
 
Os parâmetros farmacocinéticos da loxapina foram determinados em doentes a seguirem regimes 
crónicos e estáveis com antipsicóticos após a administração repetida do ADASUVE de 4 em 4 horas, 
num total de 3 doses (4,5 mg ou 9,1 mg). As concentrações plasmáticas de pico médias foram 
semelhantes após a primeira e a terceira dose de ADASUVE, o que é indicativo de uma acumulação 
mínima durante o intervalo posológico de 4 horas. 
 
Distribuição 
 
A loxapina é eliminada rapidamente do plasma e distribuída nos tecidos. Estudos em animais após a 
administração oral sugerem uma distribuição inicial preferencial nos pulmões, cérebro, baço, coração e 
rins. A loxapina apresenta uma ligação de 96,6% às proteínas plasmáticas humanas. 
 
Biotransformação 
 
A loxapina é extensivamente metabolizada no fígado, com a formação de vários metabolitos. As 
principais vias metabólicas incluem a hidroxilação para formar 8-OH-loxapina e 7-OH-loxapina, a N-
oxidação para formar N-óxido de loxapina, e a desmetilação para formar amoxapina. No caso do 
ADASUVE, a ordem dos metabolitos observada nos seres humanos (com base na exposição sistémica) 
foi 8-OH-loxapina >> N-óxido de loxapina > 7-OH-loxapina > amoxapina, com níveis plasmáticos de 
8-OH-loxapina semelhantes ao composto principal. A 8-OH-loxapina não se apresenta 
farmacologicamente ativa no recetor D2, ao passo que o metabolito menor, 7-OH-loxapina, tem uma 
afinidade de ligação elevada pelos recetores D2. 
 
A loxapina é um substrato para diversas isoenzimas CYP450; estudos in vitro demonstraram que a 7-
OH-loxapina é formada essencialmente pelas CYP 3A4 e 2D6, a 8-OH-loxapina é formada 
essencialmente pela CYP1A2, a amoxapina é formada essencialmente pela CYP3A4, 2C19 e 2C8, e o 
N-óxido de loxapina é formado por FMO. 
 
O potencial para a loxapina e respetivos metabolitos (amoxapina, 7-OH loxapina, 8-OH-loxapina e 
loxapina-N-óxido) inibirem o metabolismo medicamentoso mediado pela CYP450 foi estudado in 
vitro para as isoenzimas CYP 1A1, 1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 e 3A4. Não se 
observou uma inibição significativa.  Estudos in vitro sugerem que a loxapina e a 8-OH-loxapina não 
são indutores das enzimas CYP 1A2, 2B6 ou 3A4 a concentrações clínicas relevantes. 
Adicionalmente, estudos in vitro sugerem que a loxapina e a 8-OH-loxapina não são inibidores da 
UGT1A1, 1A3, 1A4, 2B7 e 2B15.   
 
Eliminação 
 
A excreção da loxapina ocorre essencialmente nas primeiras 24 horas. Os metabolitos são excretados 
na urina sob a forma de conjugados e nas fezes sob a forma não conjugada. A semivida de eliminação 
terminal (T½) variou de 6 a 8 horas. 
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Linearidade/não linearidade 
 
As concentrações plasmáticas médias de loxapina após a administração de ADASUVE foram lineares 
no intervalo posológico clínico. A AUC0-2h, a AUCinf e a Cmax aumentaram de forma dependente da 
dose. 
 
Farmacocinética em populações especiais de doentes 
 
Fumadores 
 
Uma análise farmacocinética populacional que comparou as exposições em fumadores versus não 
fumadores indicou que o tabaco, que induz a CYP1A2, teve um efeito mínimo na exposição ao 
ADASUVE. Não foi recomendado qualquer ajuste de dose para fumadores. 
 
Nas mulheres fumadoras, a exposição (AUCinf) ao ADASUVE e respetivo metabolito ativo 7-OH-
loxapina é mais baixa do que nas mulheres não fumadoras (84% versus 109% na relação 7-OH-
loxapina/loxapina), provavelmente devido a um aumento da depuração da loxapina nas fumadoras. 
 
Dados demográficos 
 
Não se observaram diferenças importantes a nível da exposição ou disposição da loxapina após a 
administração de ADASUVE devido à idade, género, etnia, peso ou índice de massa corporal (IMC). 
 
 
5.3 Dados de segurança pré-clínica 
 
Os dados não clínicos não revelam riscos especiais para o ser humano, segundo estudos convencionais 
de farmacologia de segurança, toxicidade de dose repetida e genotoxicidade, exceto relativamente às 
alterações nos tecidos reprodutores ligados à farmacologia alargada da loxapina. São conhecidas 
alterações semelhantes (por exemplo, ginecomastia) nos seres humanos, mas apenas após a 
administração a longo prazo de medicamentos causadores de hiperprolactinemia. 
 
Os ratos fêmea não acasalaram devido a diestro persistente após o tratamento oral com loxapina. Os 
estudos perinatais e de desenvolvimento embrio/fetal apresentaram indicações de atraso no 
desenvolvimento (pesos reduzidos, ossificação retardada, hidronefrose, hidrouréter e/ou pélvis renal 
distendida com papilas reduzidas ou ausentes), além de aumento do número de mortes perinatais e 
neonatais em crias de ratos tratados a partir de meados da gestação, com doses orais inferiores à dose 
humana máxima recomendada para o ADASUVE, numa base de mg/m2 (ver secção 4.6). 
 
 
6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS 
 
6.1 Lista dos excipientes 
 
Não existentes. 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
Não aplicável. 
 
6.3 Prazo de validade 
 
3 anos 
 
6.4 Precauções especiais de conservação 
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Conservar na bolsa de origem até o inalador estar pronto para ser utilizado para proteger da luz e da 
humidade. 
 
O medicamento não necessita de qualquer temperatura especial de conservação. 
 
6.5 Natureza e conteúdo do recipiente  
 
 
O inalador branco (armação) é moldado a partir de policarbonato de grau médico. Cada inalador  é 
fornecido numa bolsa de alumínio multilaminada e selada. ADASUVE 4,5 mg é fornecido numa 
embalagem exterior de 1 ou 5 unidades.  
 
É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.  
 
 
6.6 Precauções especiais de eliminação 
 
Qualquer medicamento não utilizado ou resíduos devem ser eliminados de acordo com as exigências 
locais. 
 
 
7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Ferrer Internacional, S.A. 
Gran Vía Carlos III, 94 
08028- Barcelona 
Espanha 
 
 
8. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO  
 
EU/1/13/823/001 (5 inaladores de dose única) 
EU/1/13/828/003 (1 inalador de dose única) 
 
 
9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE 

INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Data da primeira autorização: 20 de Fevereiro de 2013 
Data da ultima renovação: 
 
10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO 
 
Está disponível informação pormenorizada sobre este medicamento no sítio da internet da Agência 
Europeia de Medicamentos: http://www.ema.europa.eu. 
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1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
ADASUVE 9,1 mg pó para inalação em recipiente unidose 
 
 
2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
 
Cada inalador de dose única contém 10 mg de loxapina e administra 9,1 mg de loxapina. 
 
 
 
3. FORMA FARMACÊUTICA 
 
Pó para inalação em recipiente unidose (pó para inalação). 
 
Dispositivo branco com um aplicador bucal numa extremidade e uma patilha saliente na outra 
extremidade. 
 
 
4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS 
 
4.1 Indicações terapêuticas 
 
O ADASUVE está indicado para o controlo rápido da agitação ligeira a moderada em doentes adultos 
com esquizofrenia ou perturbação bipolar. Os doentes devem receber um tratamento regular 
imediatamente após o controlo dos sintomas de agitação aguda. 
 
 
4.2 Posologia e modo de administração 
 
O ADASUVE deve ser administrado em ambiente hospitalar, sob a supervisão direta de um 
profissional de saúde. Os doentes devem ser observados durante a primeira hora após a administração 
de cada dose para a deteção de sinais e sintomas de broncospasmo. 
 
Deve estar disponível tratamento com broncodilatadores agonistas beta de curta duração para o 
controlo de possíveis efeitos secundários respiratórios graves (broncospasmo) .  
 
Posologia 
 
A dose inicial recomendada do ADASUVE é de 9,1 mg. Se necessário, pode ser administrada uma 
segunda dose passadas 2 horas. Não devem ser administradas mais de duas doses.  
 
Se a dose de 9,1 mg não foi previamente tolerada pelo doente ou se o médico decidir que é mais 
adequada uma dose inferior, pode ser administrada uma dose inferior de 4,5 mg.   
  
Idosos 

A segurança e eficácia de ADASUVE em doentes com idade superior a 65 anos não foram 
estabelecidas. Não existem dados disponíveis. 

 

Compromisso renal e/ou hepático 

Não foram realizados estudos com o ADASUVE em doentes com compromisso renal ou hepático. 
Não existem dados disponíveis. 
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População pediátrica 

A segurança e eficácia de ADASUVE em crianças (com idade inferior a 18 anos) não foram 
estabelecidas. Não existem dados disponíveis. 

Modo de administração  
 
Via inalatória. O produto está acondicionado numa bolsa selada 
Quando necessário, o produto é retirado da bolsa. Após a remoção da patilha, acende-se uma luz 
verde, que indica que o produto está pronto para ser utilizado (nota: o produto deve ser utilizado no 
espaço de 15 minutos depois de a patilha ser puxada). Para a administração do medicamento, o doente 
inala pelo aplicador bucal com uma inspiração profunda e regular. No final da inalação, o doente retira 
o aplicador bucal da boca e sustém a respiração por alguns segundos. Considera-se que o medicamento 
já foi administrado quando a luz verde se apaga. A parte exterior do dispositivo pode ficar quente 
durante o uso. Este é um fenómeno normal. 
 
Para obter instruções de utilização completas para o ADASUVE, consulte a secção de informações 
para o profissional de saúde do folheto informativo. 
 
4.3 Contraindicações 
 
Hipersensibilidade à substância ativa ou à amoxapina. 
 
Os doentes com sinais/sintomas respiratórios agudos (por exemplo, sibilos (pieira)) ou com doença 
ativa das vias respiratórias (como doentes com asma ou doença pulmonar obstrutiva crónica [DPOC]) 
(ver secção 4.4). 
 
4.4 Advertências e precauções especiais de utilização 
 
É importante um uso correto do ADASUVE para garantir a administração da dose completa de 
loxapina. 
Os profissionais de saúde devem garantir que o doente utilizará o inalador de forma adequada. 
 
O ADASUVE pode ter uma eficácia limitada quando os doentes estão a ser tratados com 
medicamentos concomitantes, essencialmente outros antipsicóticos.  
 
Broncospasmo 
 
Foi notificado broncospasmo após a administração de ADASUVE, especialmente em doentes com 
asma ou DPOC e foi notificado tipicamente 25 minutos após a administração (ver secção 4.8). 
Consequentemente, o ADASUVE está contraindicado em doentes com asma ou DPOC, bem como em 
doentes com sinais/sintomas respiratórios agudos (por exemplo, pieira) (ver secção 4.3). O 
ADASUVE não foi investigado em doentes com outras formas de doença pulmonar. Os doentes 
devem ser observados durante a primeira hora após a administração de cada dose de ADASUVE para 
a deteção de sinais e sintomas de broncospasmo. 
Em doentes que podem desenvolver broncospasmo, deve ser considerado o tratamento com um 
broncodilatador agonista beta de curta ação, por exemplo, salbutamol (ver secções 
 4.2 e 4.8). 
 
O ADASUVE não deve ser readministrado a doentes que desenvolvam eventuais sinais/sintomas 
respiratórios (ver secção 4.3). 
 
Hipoventilação 
 
Considerando os efeitos principais da loxapina no sistema nervoso central (SNC), o ADASUVE deve 
ser utilizado com precaução nos doentes com respiração comprometida, tais como doentes 
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hipovigilantes ou doentes com depressão do SNC devido a álcool ou outros medicamentos com ação 
central, incluindo ansiolíticos, a maioria dos antipsicóticos, hipnóticos, opiáceos, etc. (ver secção 4.5). 
 
Doentes idosos com psicose ligada a demência 
 
O ADASUVE não foi estudado em doentes idosos, incluindo doentes com psicose ligada a demência. 
Estudos clínicos realizados com medicamentos antipsicóticos tanto atípicos como convencionais 
demonstraram que os doentes idosos com psicose ligada a demência apresentam um risco maior de 
mortalidade em comparação com placebo. O ADASUVE não está indicado para o tratamento de 
doentes com psicose ligada a demência.  
 
Sintomas extrapiramidais 
 
Os sintomas extrapiramidais (incluindo distonia aguda) são efeitos de classe conhecidos dos 
antipsicóticos. O ADASUVE deve ser utilizado com precaução nos doentes com antecedentes 
conhecidos de sintomas extrapiramidais. 
 
Discinesia tardia 
 
No caso do surgimento de sinais e sintomas de discinesia tardia num doente em tratamento com 
loxapina, a descontinuação deve ser considerada. Estes sintomas podem sofrer um agravamento 
temporário ou podem até surgir após a descontinuação do tratamento. 
 
Síndrome maligna dos neurolépticos (SMN) 
 
As manifestações clínicas da SMN são hiperpirexia, rigidez muscular, estado mental alterado e 
evidência de instabilidade autónoma (pulso ou tensão arterial irregular, taquicardia, diaforese e 
arritmia cardíaca). Os sinais adicionais podem incluir aumento da creatina fosfocinase, mioglobinúria 
(rabdomiólise) e compromisso renal agudo. Se um doente desenvolver sinais e sintomas indicativos de 
SMN, ou apresentar febre alta inexplicada sem manifestações clínicas adicionais de SMN, é 
necessário suspender a toma de ADASUVE.  
 
Hipotensão 
 
Foi comunicada a ocorrência de hipotensão ligeira em ensaios de curta duração (24 horas) controlados 
por placebo em doentes agitados que receberam o ADASUVE. No caso de ser necessária terapêutica 
com vasopressores, a noradrenalina ou a fenilefrina é a substância preferencial. Considerando que a 
estimulação por adrenoceptores beta pode agravar a hipotensão no quadro de um bloqueio parcial dos 
adrenoceptores alfa induzido por loxapina, a adrenalina não deve ser utilizada (ver secção 4.5). 
 
Cardiovascular 
 
Não existem dados disponíveis relativos à utilização do ADASUVE em doentes com doenças 
cardiovasculares subjacentes. O ADASUVE não é recomendado em populações de doentes com 
doença cardiovascular conhecida (antecedentes de enfarte do miocárdio ou doença isquémica cardíaca, 
insuficiência cardíaca ou anomalias de condução), doença vascular cerebral ou patologias que 
predisponham os doentes para a hipotensão (desidratação, hipovolemia e tratamento com 
medicamentos antihipertensores). 
 
Intervalo QT 
 
O prolongamento clinicamente relevante do intervalo QT não aparenta estar associado a dose única ou 
doses repetidas de ADASUVE. Devem ser tomadas precauções ao administrar o ADASUVE a doentes 
com doença cardiovascular conhecida ou história familiar de prolongamento do intervalo QT e na 
utilização concomitante com outros medicamentos conhecidos por prolongarem o intervalo QT. 
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Desconhece-se o potencial risco de prolongamento do intervalo QTc por interação com medicamentos 
conhecidos por prolongarem o intervalo QTc.  
 
Crises convulsivas/convulsões 
 
A loxapina deve ser utilizada com precaução nos doentes com antecedentes de distúrbios convulsivos 
uma vez que baixa o limiar convulsivo. Foi comunicada a ocorrência de crises convulsivas em doentes 
a receberem loxapina oral em níveis de dose antipsicóticos, podendo mesmo ocorrer em doentes 
epiléticos mantidos numa base de rotina com terapêutica medicamentosa anticonvulsivante (ver secção 
4.5). 
 
Atividade anticolinérgica 
 
Devido à ação anticolinérgica, o ADASUVE deve ser utilizado com precaução nos doentes com 
glaucoma ou tendência para a retenção urinária, sobretudo com a administração concomitante de 
medicamentos antiparkinsonianos do tipo anticolinérgico. 
 
Intoxicação ou doença física (delírio) 
 
A segurança e eficácia do ADASUVE não foram avaliadas em doentes com agitação devido a 
intoxicação ou doença física (delírio). O ADASUVE deve ser utilizado com precaução nos doentes 
que estão intoxicados ou delirantes (ver secção 4.5). 
 
4.5 Interações medicamentosas e outras formas de interação 
 
A administração concomitante das benzodiazepinas ou outros hipnosedativos ou depressores 
respiratórios pode estar associada a sedação excessiva e depressão respiratória ou insuficiência 
respiratória. Se a terapêutica com benzodiazepinas for considerada necessária além da loxapina, os 
doentes devem ser monitorizados para deteção de sedação excessiva e hipotensão ortostática. 
 
Um estudo de loxapina inalada em combinação com 1 mg lorazepam intramuscular, demonstrou não 
haver efeitos significativos na taxa respiratória, oximetria de pulso, pressão arterial ou frequência 
cardíaca, comparativamente a cada um dos fármacos administrados isoladamente. Doses mais 
elevadas de lorazepam não foram estudadas. Os efeitos da combinação na sedação aparentam ser 
aditivos. 
 
Potencial para o ADASUVE afetar outros medicamentos 
 
Não se espera que a loxapina cause interações farmacocinéticas clinicamente relevantes com 
medicamentos que são ou metabolizados pelas isoenzimas do citocromo P450 (CYP450) ou 
glucuronidadas pelas uridina 5’-difosfoglucuronosil transferases (UGTs) humanas. 
 
Aconselha-se precaução se a loxapina for associada a outros medicamentos conhecidos por 
diminuírem o limiar convulsivante como, por exemplo, fenotiazinas ou butirofenonas, clozapina, 
tricíclicos ou inibidores seletivos de recaptação da serotonina (ISRS), tramadol e mefloquina (ver 
secção 4.4). 
 
Estudos in vitro indicaram que a loxapina não foi um substrato para a P-glicoproteína (P-gp) mas inibe 
a P-gp. Contudo, em concentrações terapêuticas, não se prevê que iniba o transporte mediado pela P-
gp de outros medicamentos de forma clinicamente significativa. 
 
Considerando os efeitos principais da loxapina no SNC, o ADASUVE deve ser utilizado com 
precaução em associação com álcool ou outros medicamentos com ação central como, por exemplo, 
ansiolíticos, a maioria dos antipsicóticos, hipnóticos, opiáceos, etc. Não foi avaliada a utilização da 
loxapina em doentes com intoxicação por álcool ou medicamentos (prescritos ou ilícitos). A loxapina 
pode causar depressão respiratória grave se associada a outros depressores do SNC (ver secção 4.4). 
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Potencial para outros medicamentos afetarem o ADASUVE 
 
A loxapina é um substrato para as mono-oxigenases contendo flavina (FMO) e para diversas 
isoenzimas CYP450 (ver secção 5.2). Por conseguinte, é limitado o risco de interações metabólicas 
causadas por um efeito numa isoforma individual. Devem ser tomadas precauções nos doentes a 
receber tratamento concomitante com outros medicamentos que sejam inibidores ou indutores dessas 
enzimas, sobretudo se o medicamento concomitante for conhecido por inibir ou induzir várias das 
enzimas envolvidas no metabolismo da loxapina. Esses medicamentos podem modificar a eficácia e 
segurança do ADASUVE de forma irregular. Se possível, deve ser evitada a utilização concomitante 
de inibidores de CYP1A2 (por exemplo, fluvoxamina, ciprofloxacina, enoxacina, propranolol e 
refecoxib). 
 
Adrenalina 
 
A coadministração de loxapina e adrenalina pode causar um agravamento da hipotensão (ver secção 
4.4). 
 
4.6 Fertilidade, gravidez e aleitamento 
 
Gravidez 
 
Os recém-nascidos expostos de forma repetida a antipsicóticos durante o terceiro trimestre da gravidez 
estão em risco de reações adversas, incluindo sintomas extrapiramidais e/ou sintomas de abstinência, 
os quais podem variar em termos de gravidade e duração após o parto. Foi comunicada a ocorrência de 
agitação, hipertonia, hipotonia, tremores, sonolência, dificuldade respiratória ou distúrbio de 
alimentação. Consequentemente, deve ser ponderada a monitorização dos recém-nascidos. O 
ADASUVE só deve ser utilizado durante a gravidez se o potencial benefício justificar o potencial 
risco para o feto. 
 
Amamentação 
 
A extensão da excreção da loxapina ou respetivos metabolitos no leite humano é desconhecida. 
Contudo, foi demonstrado que a loxapina e os respetivos metabolitos são transportados para o leite de 
cadelas lactantes. As doentes devem ser aconselhadas a não amamentarem por um período de 48 horas 
depois de receberem a loxapina e a eliminarem o leite produzido durante esse tempo. 
 
Fertilidade 
 
Não estão disponíveis dados específicos sobre os efeitos da loxapina a nível da fertilidade dos seres 
humanos. Sabe-se que, nos seres humanos, o tratamento a longo prazo com antipsicóticos pode levar a 
perda de libido e amenorreia. Em ratos fêmea, observaram-se efeitos na reprodução (ver secção 5.3). 
 
4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas 
 
Os efeitos de ADASUVE sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas são consideráveis. 
Devido ao potencial de sedação/sonolência, fadiga ou tonturas, os doentes não devem operar máquinas 
perigosas, incluindo veículos motorizados, até terem uma certeza razoável de que a loxapina não os 
afetou de forma adversa (ver secção 4.8).  
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4.8 Efeitos indesejáveis 
 
Resumo do perfil de segurança 
 
A avaliação das reações adversas a partir dos dados de estudo clínico baseia-se em dois ensaios 
clínicos controlados por placebo e de curta duração, dois de Fase 3 e um de Fase 2A, que incluíram 
524 doentes adultos com agitação associada a esquizofreniaou perturbação bipolar. 
 
 
Em estudos realizados o broncospasmo foi encontrado com pouca frequência. Contudo, em ensaios 
clínicos de segurança de Fase 1 específicos em indivíduos com asma ou DPOC, o broncoespasmo foi 
comummente comunicado e muitas vezes exigiu tratamento com um broncodilatador agonista beta de 
curta ação. Por conseguinte, o ADASUVE é contraindicado em doentes com asma, DPOC ou outra 
doença ativa das vias aéreas (ver secção 4.3). 
 
As reações adversas comunicadas com mais frequência durante o tratamento com o ADASUVE 
incluíram disgeusia, sedação/sonolência e tonturas (as tonturas foram mais frequentes após o 
tratamento com placebo do que após o tratamento com loxapina).  
 
Lista tabelada de reações adversas 
 
As reações adversas enumeradas abaixo são categorizadas com base na seguinte convenção: muito 
frequentes (≥ 1/10), frequentes (≥ 1/100, < 1/10), pouco frequentes (≥ 1/1 000, < 1/100), raras (≥ 
1/10 000, < 1/1 000) e muito raras (< 1/10 000). 
 
Tabela 1: Reações adversas 

Classificação dos sistemas de órgãos segundo a base de dados MedDRA 
Doenças do sistema nervoso 
Muito frequentes: sedação/sonolência 
Frequentes: tonturas 
Pouco frequentes: distonia, discinesia, crises oculogíricas, tremores, acatisia/agitação 
Vasculopatias 

Pouco frequentes: hipotensão 
Doenças respiratórias, torácicas e do mediastino 
Frequentes: irritação da garganta 
Pouco frequentes: broncospasmo (incluindo dispneia (falta de ar)) 
Doenças gastrointestinais 
Muito frequentes: disgeusia 
Frequentes: boca seca 
Perturbações gerais e alterações no local de administração 
Frequentes: fadiga 
 
Descrição de reações adversas selecionadas 
 
Broncospasmo 
 
Em ensaios de curta duração (24 horas) controlados por placebo, em doentes com agitação associada a 
esquizofrenia ou perturbação bipolar sem doença ativa das vias respiratórias, o broncospasmo e 
possíveis sintomas de broncospasmo (que inclui notificação de sibilos (pieira), dispneia ou tosse) 
foram pouco frequente nos doentes tratados com o ADASUVE. Contudo, em ensaios clínicos 
controlados por placebo em indivíduos com asma persistente ligeira a moderada ou DPOC moderada a 
grave, as reações adversas do broncospasmo foram comunicadas com muita frequência. Na maioria 
dos casos, estes acontecimentos ocorreram no espaço de 25 minutos após a administração, 
apresentaram uma gravidade ligeira a moderada e um broncodilatador inalado proporcionou alívio. 
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Reações adversas observadas com a utilização oral crónica da loxapina 
 
Com a administração oral crónica da loxapina, as reações adversas comunicadas incluem sedação e 
sonolência, sintomas extrapiramidais (por exemplo, tremores, acatisia, rigidez e distonia), efeitos 
cardiovasculares (por exemplo, taquicardia, hipotensão, hipertensão, hipotensão ortostática, sensação 
de cabeça vazia e síncope) e efeitos anticolinérgicos (por exemplo, olhos secos, visão turva e retenção 
urinária). 
 
Notificação de suspeitas de reações adversas 
A notificação de suspeitas de reações adversas após a autorização do medicamento é importante, uma 
vez que permite uma monitorização contínua da relação benefício-risco do medicamento. Pede-se aos 
profissionais de saúde que notifiquem quaisquer suspeitas de reações adversas através do sistema 
nacional de notificação mencionado no Apêndice V. 
 
4.9 Sobredosagem 
 
Não foram notificados casos de sobredosagem do ADASUVE em estudos clínicos. 
 
Sintomas 
 
Na eventualidade de sobredosagem acidental, os sinais e sintomas dependerão do número de unidades 
tomadas e da tolerância individual de cada doente. Como seria de esperar das ações farmacológicas da 
loxapina, os achados clínicos podem variar desde depressão ligeira do SNC e do sistema 
cardiovascular até hipotensão profunda, depressão respiratória e perda de consciência (ver secção 4.4). 
Não deve ser esquecida a possibilidade de ocorrência de sintomas extrapiramidais e/ou crises 
convulsivas. Foi também notificada a ocorrência de compromisso renal após a sobredosagem oral de 
loxapina.  
 
Procedimento 
 
O tratamento da sobredosagem é essencialmente sintomático e de suporte. É de esperar que a 
hipotensão grave responda à administração de noradrenalina ou fenilefrina. Considerando que pode 
baixar ainda mais a tensão arterial, a adrenalina não deve ser utilizada num doente com bloqueio 
adrenérgico parcial (ver secções 4.4 e 4.5). As reações extrapiramidais graves devem ser tratadas com 
medicamentos antiparkinsonianos anticolinérgicos ou cloridrato de difenidramina, devendo a 
terapêutica anticonvulsivante ser iniciada conforme indicado. As medidas adicionais incluem oxigénio 
e fluidos intravenosos. 
 
 
5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1  Propriedades farmacodinâmicas 
 
Grupo farmacoterapêutico: psicolépticos, antipsicóticos; código ATC: N05AH01 
 
Aparentemente, a eficácia da loxapina é mediada através do antagonismo por alta afinidade dos 
recetores D2 da dopamina e recetores 5-HT2A da serotonina. A loxapina liga-se aos recetores 
noradrenérgicos, histaminérgicos e colinérgicos, sendo que a sua interação com estes sistemas pode 
influenciar o espectro dos seus efeitos farmacológicos. 
 
Observaram-se alterações do nível de excitabilidade das áreas subcorticais inibitórias em diversas 
espécies animais, as quais foram associadas a efeitos calmantes e à supressão de comportamento 
agressivo. 
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Eficácia clínica  
 
Nos dois estudos de Fase 3, foram incluídos doentes com agitação aguda com, pelo menos, um nível 
moderado (14 ou mais alto no componente PEC (Excited Component) da escala PANSS (Positive and 
Negative Syndrome Scale) (fraco controlo dos impulsos, tensão, hostilidade, ausência de colaboração e 
excitação)). A inclusão no Estudo 004-301 implicou um diagnóstico de esquizofrenia. A inclusão no 
Estudo 004-302 implicou um diagnóstico de perturbação bipolar (atual episódio maníaco ou misto). 
Os doentes sofriam de doença psiquiátrica significativa e de longa duração (Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders, 4.ª edição (DSM-IV)), baseada no número de anos desde o diagnóstico e 
internamentos anteriores. Os doentes foram atribuídos aleatoriamente para placebo, ADASUVE 4,5 
mg e ADASUVE 9,1 mg.  
 
A média de idades dos doentes atribuídos aleatoriamente foi de 43,1 anos no Estudo 004-301 e de 40,8 
anos no Estudo 004-302: os jovens adultos (18 a 25 anos de idade) estiveram escassamente 
representados (7,3%) em ambos os ensaios. As mulheres estiveram escassamente representadas no 
ensaio de esquizofrenia (26,5%) e cerca de metade dos doentes eram do sexo masculino (49,7%) no 
Estudo 004-302. Cerca de 35% dos doentes com esquizofrenia estavam a tomar antipsicóticos 
concomitantes no momento da administração, ao passo que cerca de 13% dos doentes com perturbação 
bipolar estavam a tomar esses medicamentos. A maioria dos doentes em ambos os estudos de Fase 3 
eram fumadores: cerca de 82% dos doentes com esquizofrenia e 74% dos doentes com perturbação 
bipolar fumavam. 
 
Após a primeira dose, foi administrada uma segunda dose pelo menos 2 horas mais tarde no caso de a 
agitação não ter desaparecido o suficiente. Procedeu-se à administração de uma terceira dose, se 
necessário, pelo menos 4 horas após a dose 2. A medicação de emergência (lorazepam por via 
intramuscular) foi administrada quando se tornou indispensável em termos clínicos. O parâmetro de 
avaliação final principal foi a alteração absoluta na classificação PEC, desde o valor inicial do estudo 
até duas horas após a Dose 1, no caso de ambas as doses do ADASUVE, em comparação com placebo. 
Os outros parâmetros de avaliação final incluíram o número de doentes com resposta na PEC e na 
escala CGI-I (Clinical Global Impression – Improvement – Impressão Clínica Global – Melhoria) 2 
horas após a dose 1, e o número total de doentes por grupo que recebeu 1, 2 ou 3 doses da medicação 
do estudo, com e sem medicação de emergência. Foram considerados doentes com resposta os que 
apresentaram uma diminuição ≥40% na classificação total da escala PEC desde o início do estudo ou 
os doentes com classificação na escala CGI-I de 1 (melhoria muito significativa) ou 2 (melhoria 
significativa). 
 
A diminuição da agitação tornou-se clara 10 minutos após a Dose 1, o primeiro momento da avaliação, 
e em todas as avaliações subsequentes durante o período de avaliação de 24 horas, para ambas as 
doses de 4,5 mg e 9,1 mg, tanto nos doentes esquizofrénicos como nos doentes bipolares. 
 
A análise dos subconjuntos populacionais (idade, etnia e género) não revelou qualquer resposta 
diferencial com base nestes subagrupamentos. 
 
Os resultados principais são apresentados na tabela abaixo. 

 

Resultados principais dos estudos essenciais da eficácia: comparações entre ADASUVE 4,5 mg, 
9,1 mg e placebo 

 

Doentes do 
estudo 
 

004-301 
Esquizofrenia 

004-302 
Perturbação bipolar 

Tratamento 
N 

PBO 
115 

4,5 mg 
116 

9,1 mg 
112 

PBO 
105 

4,5 mg 
104 

9,1 mg 
105 
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Doentes do 
estudo 
 

004-301 
Esquizofrenia 

004-302 
Perturbação bipolar 

Tratamento 
N 

PBO 
115 

4,5 mg 
116 

9,1 mg 
112 

PBO 
105 

4,5 mg 
104 

9,1 mg 
105 

A
lt

er
aç

ão
 

P
E

C
 

Nível no 
início do 
estudo  

17,4 17,8 17,6 17,7 17,4 17,3 

Alteração às 2 
h pós-dose 

-5,5 -8,1+ -8,6* -4,9 -8,1* -9,0* 

DP 4,9 5,2 4,4 4,8 4,9 4,7 

R
es

p
on

de
do

re
s 

P
E

C
 

30 min. pós-
dose 

27,8% 46,6% 57,1% 23,8% 59,6% 61,9% 

2 h pós-dose 38,3% 62,9% 69,6% 27,6% 62,5% 73,3% 

R
es

p
on

de
d

or
es

 
C

G
I-

I  % 
Respondedore
s CGI-I 

35,7% 57,4% 67,0% 27,6% 66,3% 74,3% 

N
.º

 D
os

es
 

N
ec

es
sá

ri
as

 

Uma 46,1% 54,4% 60,9% 26,7% 41,3% 61,5% 

Duas 29,6% 30,7% 26,4% 41,0% 44,2% 26,0% 

Três 8,7% 8,8% 7,3% 11,4% 5,8% 3,8% 

Emergência 15,6% 6,1% 5,4% 21,0% 8,6% 8,6% 

*= p<0,0001 += p<0,01 
Respondedores PEC = alteração da PEC > 40% desde o início do estudo;  
Respondedores CGI-I = pontuação de 1 (melhoria muito significativa) ou 2 (melhoria significativa) 
PBO = placebo DP = desvio-padrão 
 
 
Num estudo de suporte de dose única de Fase 2 que incluiu um total de 129 doentes com esquizofrenia 
e perturbação esquizoafetiva, a diminuição na alteração da PEC ao fim de 2 horas foi de -5,0 para o 
placebo, -6,7 para ADASUVE 4,5 mg e -8,6 (p<0,001) para ADASUVE 9,1 mg. A medicação de 
emergência foi administrada em, respetivamente, 32,6%, 11,1 % e 14,6 % dos doentes. 
 
População pediátrica 
 
A Agência Europeia de Medicamentos dispensou a obrigação de apresentação dos resultados dos 
estudos com ADASUVE no subgrupo da população pediátrica desde o nascimento até menos de 12 
anos de idade para o tratamento da esquizofrenia e no subgrupo da população pediátrica desde o 
nascimento até menos de 10 anos de idade para o tratamento da perturbação bipolar (ver secção 4.2 
para informação sobre utilização pediátrica). 
 
A Agência Europeia de Medicamentos diferiu a obrigação de apresentação dos resultados dos estudos 
com ADASUVE no subgrupo da população pediátrica desde os 12 até menos de 18 anos de idade para 
o tratamento da esquizofrenia e no subgrupo desde os 10 anos até menos de 18 anos de idade na 
perturbação bipolar (ver secção 4.2 para informação sobre utilização pediátrica). 
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5.2 Propriedades farmacocinéticas 
 
Absorção 
 
A administração do ADASUVE resultou numa absorção rápida da loxapina, com um tempo mediano 
de concentração plasmática máxima (Tmax) de 2 minutos. A exposição à loxapina nas 2 primeiras horas 
após a administração (AUC0-2h, uma medida da exposição precoce que é relevante para o início do 
efeito terapêutico) correspondeu a 25,6 ng*h/ml na dose de 4,5 mg e a 66,7 ng*h/ml na dose de 9,1 mg 
em indivíduos saudáveis.  
 
Os parâmetros farmacocinéticos da loxapina foram determinados em doentes a seguirem regimes 
crónicos e estáveis com antipsicóticos após a administração repetida do ADASUVE de 4 em 4 horas, 
num total de 3 doses (4,5 mg ou 9,1 mg). As concentrações plasmáticas de pico médias foram 
semelhantes após a primeira e a terceira dose de ADASUVE, o que é indicativo de uma acumulação 
mínima durante o intervalo posológico de 4 horas. 
 
Distribuição 
 
A loxapina é eliminada rapidamente do plasma e distribuída nos tecidos. Estudos em animais após a 
administração oral sugerem uma distribuição inicial preferencial nos pulmões, cérebro, baço, coração e 
rins. A loxapina apresenta uma ligação de 96,6% às proteínas plasmáticas humanas. 
 
Biotransformação 
 
A loxapina é extensivamente metabolizada no fígado, com a formação de vários metabolitos. As 
principais vias metabólicas incluem a hidroxilação para formar 8-OH-loxapina e 7-OH-loxapina, a N-
oxidação para formar N-óxido de loxapina, e a desmetilação para formar amoxapina. No caso do 
ADASUVE, a ordem dos metabolitos observada nos seres humanos (com base na exposição sistémica) 
foi 8-OH-loxapina >> N-óxido de loxapina > 7-OH-loxapina > amoxapina, com níveis plasmáticos de 
8-OH-loxapina semelhantes ao composto principal. A 8-OH-loxapina não se apresenta 
farmacologicamente ativa no recetor D2, ao passo que o metabolito menor, 7-OH-loxapina, tem uma 
afinidade de ligação elevada pelos recetores D2. 
 
A loxapina é um substrato para diversas isoenzimas CYP450; estudos in vitro demonstraram que a 7-
OH-loxapina é formada essencialmente pelas CYP 3A4 e 2D6, a 8-OH-loxapina é formada 
essencialmente pela CYP1A2, a amoxapina é formada essencialmente pela CYP3A4, 2C19 e 2C8, e o 
N-óxido de loxapina é formado por FMO. 
 
O potencial para a loxapina e respetivos metabolitos (amoxapina, 7-OH loxapina, 8-OH-loxapina e 
loxapina-N-óxido) inibirem o metabolismo medicamentoso mediado pela CYP450 foi estudado in 
vitro para as isoenzimas CYP 1A1, 1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 e 3A4. Não se 
observou uma inibição significativa.  Estudos in vitro sugerem que a loxapina e a 8-OH-loxapina não 
são indutores das enzimas CYP 1A2, 2B6 ou 3A4 a concentrações clínicas relevantes. 
Adicionalmente, estudos in vitro sugerem que a loxapina e a 8-OH-loxapina não são inibidores da 
UGT1A1, 1A3, 1A4, 2B7 e 2B15.   
 
Eliminação 
 
A excreção da loxapina ocorre essencialmente nas primeiras 24 horas. Os metabolitos são excretados 
na urina sob a forma de conjugados e nas fezes sob a forma não conjugada. A semivida de eliminação 
terminal (T½) variou de 6 a 8 horas. 
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Linearidade/não linearidade 
 
As concentrações plasmáticas médias de loxapina após a administração de ADASUVE foram lineares 
no intervalo posológico clínico. A AUC0-2h, a AUCinf e a Cmax aumentaram de forma dependente da 
dose. 
 
Farmacocinética em populações especiais de doentes 
 
Fumadores 
 
Uma análise farmacocinética populacional que comparou as exposições em fumadores versus não 
fumadores indicou que o tabaco, que induz a CYP1A2, teve um efeito mínimo na exposição ao 
ADASUVE. Não foi recomendado qualquer ajuste de dose para fumadores. 
 
Nas mulheres fumadoras, a exposição (AUCinf) ao ADASUVE e respetivo metabolito ativo 7-OH-
loxapina é mais baixa do que nas mulheres não fumadoras (84% versus 109% na relação 7-OH-
loxapina/loxapina), provavelmente devido a um aumento da depuração da loxapina nas fumadoras. 
 
Dados demográficos 
 
Não se observaram diferenças importantes a nível da exposição ou disposição da loxapina após a 
administração de ADASUVE devido à idade, género, etnia, peso ou índice de massa corporal (IMC). 
 
5.3 Dados de segurança pré-clínica 
 
Os dados não clínicos não revelam riscos especiais para o ser humano, segundo estudos convencionais 
de farmacologia de segurança, toxicidade de dose repetida e genotoxicidade, exceto relativamente às 
alterações nos tecidos reprodutores ligados à farmacologia alargada da loxapina. São conhecidas 
alterações semelhantes (por exemplo, ginecomastia) nos seres humanos, mas apenas após a 
administração a longo prazo de medicamentos causadores de hiperprolactinemia. 
 
Os ratos fêmea não acasalaram devido a diestro persistente após o tratamento oral com loxapina. Os 
estudos perinatais e de desenvolvimento embrio/fetal apresentaram indicações de atraso no 
desenvolvimento (pesos reduzidos, ossificação retardada, hidronefrose, hidrouréter e/ou pélvis renal 
distendida com papilas reduzidas ou ausentes), além de aumento do número de mortes perinatais e 
neonatais em crias de ratos tratados a partir de meados da gestação, com doses orais inferiores à dose 
humana máxima recomendada para o ADASUVE, numa base de mg/m2 (ver secção 4.6). 
 
 
6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS 
 
6.1 Lista dos excipientes 
 
Não existentes. 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
Não aplicável. 
 
6.3 Prazo de validade 
 
4 anos 
 
6.4 Precauções especiais de conservação 
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Conservar na bolsa de origem até o inalador estar pronto para ser utilizado para proteger da luz e da 
humidade. 
 
O medicamento não necessita de qualquer temperatura especial de conservação. 
 
6.5 Natureza e conteúdo do recipiente  
 
O inalador branco (armação) é moldado a partir de policarbonato de grau médico. 
Cada inalador é fornecido numa bolsa de alumínio multilaminada e selada. ADASUVE 9,1 mg é 
fornecido numa embalagem exterior de 1 ou 5 unidades.  
 
É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações 
 
6.6 Precauções especiais de eliminação 
 
Qualquer medicamento não utilizado ou resíduos devem ser eliminados de acordo com as exigências 
locais. 
 
 
7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Ferrer Internacional, S.A. 
Gran Vía Carlos III, 94 
08028- Barcelona 
Espanha 
 
 
8. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO  
 
EU/1/13/823/002 (5 inaladores de dose única) 
EU/1/13/828/004 (1 inalador de dose única) 
 
 
9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE 

INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Data da primeira autorização: 20 de Fevereiro de 2013 
Data da última renovação: 
 
 
10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO 
 
Está disponível informação pormenorizada sobre este medicamento no sítio da internet da Agência 
Europeia de Medicamentos: http://www.ema.europa.eu. 
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A. FABRICANTE(S) RESPONSÁVEL(VEIS) PELA LIBERTAÇÃO DO LOTE 

Nome e endereço do fabricante responsável pela libertação do lote 

FERRER INTERNACIONAL, S.A. 
Joan Buscalla, 1-9, 08173 Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Espanha 

B. CONDIÇÕES OU RESTRIÇÕES RELATIVAS AO FORNECIMENTO E 
UTILIZAÇÃO 

Medicamento de receita médica restrita, de utilização reservada a certos meios especializados (ver 
anexo I: Resumo das Características do Medicamento, secção 4.2). 

C. OUTRAS CONDIÇÕES E REQUISITOS DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO 
MERCADO  

 Relatórios Periódicos de Segurança (RPS) 
 

Os requisitos para a apresentação de relatórios periódicos de segurança para este medicamento 
estão estabelecidos na lista Europeia de datas de referência (lista EURD), tal como previsto nos 
termos do n.º 7 do artigo 107.º-C da Diretiva 2001/83/CE e quaisquer atualizações subsequentes 
publicadas no portal europeu de medicamentos.  

D. CONDIÇÕES OU RESTRIÇÕES RELATIVAS À UTILIZAÇÃO SEGURA E EFICAZ 
DO MEDICAMENTO 

 Plano de Gestão do Risco (PGR) 
 
O Titular da Autorização de Introdução no Mercado (AIM) deve efetuar as atividades e as 
intervenções de farmacovigilância requeridas e detalhadas no PGR apresentado no Módulo 1.8.2. 
da Autorização de Introdução no Mercado, e quaisquer atualizações subsequentes do PGR 
acordadas. 

Deve ser apresentado um PGR atualizado: 

 A pedido da Agência Europeia de Medicamentos; 

 Sempre que o sistema de gestão do risco for modificado, especialmente como resultado da 
receção de nova informação que possa levar a alterações significativas no perfil benefício-
risco ou como resultado de ter sido atingido um objetivo importante (farmacovigilância ou 
minimização do risco).  

 

 Medidas adicionais de minimização do risco 
 

Antes do lançamento em cada Estado-Membro, o Titular da Autorização de Introdução no Mercado 
(AIM) acordará com as autoridades nacionais competentes um programa educacional. 

O titular da AIM garantirá que, na sequência de discussões e acordo com as autoridades nacionais 
competentes em cada Estado-Membro onde o ADASUVE é comercializado, no lançamento e após 
o lançamento, todos os profissionais de saúde que se prevê que venham a utilizar o ADASUVE 
receberão um pacote informativo com os seguintes elementos: 

 Resumo das Características do Medicamento (RCM), Folheto Informativo e Rotulagem 
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 Material educacional para os profissionais de saúde 

Elementos-chave a incluir no material educacional:  

 Informações sobre o ADASUVE, incluindo a indicação aprovada de acordo com o RCM: 

“O ADASUVE é indicado para o controlo rápido da agitação leve a moderada em doentes adultos 
com esquizofrenia ou transtorno bipolar. Os doentes devem receber tratamento regular 
imediatamente após o controlo dos sintomas de agitação aguda”. 

 Descrição detalhada dos procedimentos de administração do ADASUVE: 

O ADASUVE deve ser administrado em ambiente médico, sob a supervisão de um profissional de 
saúde. 

A dose inicial recomendada de ADASUVE é de 9,1 mg. Uma segunda dose pode ser administrada 
após 2 horas, se necessário. Não devem ser administradas mais de duas doses. 

 Preparação do doente para o procedimento e monitorização posterior: 

O doente deve ser observado durante a primeira hora após a administração de cada dose para a 
deteção de sinais e sintomas de broncospasmo. 

 Gestão dos primeiros sinais e sintomas de broncospasmo: 

O tratamento broncodilatador agonista beta de curta duração deve ser utilizado para o tratamento 
de possíveis efeitos secundários respiratórios graves. 

 Antes da administração de ADASUVE: 

Não administre ADASUVE em doentes com doença ativa das vias aéreas, como doentes com 
asma ou DPOC. 

Não administre ADASUVE em doentes com sinais ou sintomas respiratórios agudos. 
Necessidade de precaução ao administrar o ADASUVE a doentes com doença cardiovascular 
conhecida ou história familiar de prolongamento do intervalo QT e em casos de utilização 
concomitante com outros medicamentos conhecidos por prolongarem o intervalo QT.  
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ANEXO III 
 

ROTULAGEM E FOLHETO INFORMATIVO 
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A. ROTULAGEM 
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INDICAÇÕES A INCLUIR NO ACONDICIONAMENTO SECUNDÁRIO 
 
EMBALAGEM EXTERIOR 
 
 
1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
ADASUVE 4,5 mg pó para inalação em recipiente unidose 
loxapina 
 
 
2. DESCRIÇÃO DA(S) SUBSTÂNCIA(S) ATIVA(S) 
 
Cada inalador fornece 4,5 mg de loxapina. 
 
 
3. LISTA DOS EXCIPIENTES 
 
 
4. FORMA FARMACÊUTICA E CONTEÚDO 
 
Pó para inalação em recipiente unidose 
 
1 inalador de dose única 
 
5 inaladores de dose única 
 
 
5. MODO E VIA(S) DE ADMINISTRAÇÃO 
 
Consultar o folheto informativo antes de utilizar. 
 
Via inalatória. 
 
Exclusivamente para uma única utilização. 
 
Este medicamento é acondicionado numa bolsa selada, na qual deve ser mantido até estar pronto para 
ser utilizado. 

 
 

6. ADVERTÊNCIA ESPECIAL DE QUE O MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO 
FORA DA VISTA E DO ALCANCE DAS CRIANÇAS 

 
Manter fora da vista e do alcance das crianças. 
 
 
7. OUTRAS ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS, SE NECESSÁRIO 
 
 
 
8. PRAZO DE VALIDADE 
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EXP 
 
 
9. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO 
 
Conservar na bolsa de origem até o inalador estar pronto para ser utilizado para proteger da luz e da 

humidade. 
 
 
10. CUIDADOS ESPECIAIS QUANTO À ELIMINAÇÃO DO MEDICAMENTO NÃO 

UTILIZADO OU DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DESSE MEDICAMENTO, SE 
APLICÁVEL 

 
Qualquer medicamento não utilizado ou resíduos devem ser eliminados de acordo com as exigências 
locais. 
 
 
11. NOME E ENDEREÇO DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO 
MERCADO 
 
Ferrer Internacional, S.A. 
Gran Vía Carlos III, 94 
08028- Barcelona 
Espanha  
 
 
12. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO  
 
EU/1/13/823/001 (5 inaladores de dose única) 
EU/1/13/828/003 (1 inalador de dose única) 
 
 
13. NÚMERO DO LOTE 
 
Lot 
 
 
14. CLASSIFICAÇÃO QUANTO À DISPENSA AO PÚBLICO 
 
Medicamento sujeito a receita médica. 
 
 

15. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
 
 
16. INFORMAÇÃO EM BRAILLE 
 
Foi aceite a justificação para não incluir a informação em Braille. 
 
 
17. IDENTIFICADOR ÚNICO – CÓDIGO DE BARRAS 2D 
 
Código de barras 2D com identificador único incluído. 
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18. IDENTIFICADOR ÚNICO - DADOS PARA LEITURA HUMANA 
 
PC: {número}  
SN: {número}  
NN: {número}  
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INDICAÇÕES A INCLUIR NO ACONDICIONAMENTO PRIMÁRIO 
 
BOLSA 
 
1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
ADASUVE 4,5 mg pó para inalação 
loxapina 
 
 
2. DESCRIÇÃO DA(S) SUBSTÂNCIA(S) ATIVA(S) 
 
Cada inalador fornece 4,5 mg de loxapina. 
 
 
3. LISTA DOS EXCIPIENTES 
 
 
4. FORMA FARMACÊUTICA E CONTEÚDO 
 
Pó para inalação 
 
Um inalador de dose única 
 
 
5. MODO E VIA(S) DE ADMINISTRAÇÃO 
 
Instruções de utilização no interior. 
 
Consultar o folheto informativo antes de utilizar. 
 
 
Via inalatória. 
 
Instruções de utilização 
 
Leia os cinco passos abaixo antes de administrar o ADASUVE a um doente: 
 
1.  Abrir a bolsa. Não abra a bolsa até que se vá utilizar o inalador. 
 
Rasgue a bolsa e retire o inalador da embalagem. 

 
2.  Puxar a patilha.  Puxe a patilha de plástico com firmeza da parte de trás do inalador.  Acende-se a 
luz verde, que indica que o inalador está pronto para ser utilizado.   
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Utilize no espaço de 15 minutos após a remoção da patilha (ou até a luz verde se apagar) para 
impedir a desativação automática do inalador. 
 
 
Dê instruções ao doente para: 
 
3.  Expirar.  Mantenha o inalador afastado da boca e expire até ao fim, para esvaziar os pulmões. 
 

 
 
4.  Inalar.  Inale através do aplicador bucal com uma respiração regular e profunda. 
 
IMPORTANTE:  certifique-se de que a luz verde se apaga após a inalação pelo doente. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
5.  Suster a respiração.  Retire o aplicador bucal da boca e sustenha a respiração por alguns 
segundos.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Nota:  se a luz verde se mantiver acesa depois de o doente inalar, peça-lhe para repetir os passos 
3 a 5. 
 
 
 
 
 

 



36 

 
6. ADVERTÊNCIA ESPECIAL DE QUE O MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO 

FORA DA VISTA E DO ALCANCE DAS CRIANÇAS 
 
Manter fora da vista e do alcance das crianças. 
 
 
7. OUTRAS ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS, SE NECESSÁRIO 
 
Não utilizar em doentes com asma, DPOC ou sintomas respiratórios agudos. 
 
Deve estar disponível um broncodilatador agonista beta de curta duração de ação para o tratamento de 
possível broncospasmo. 
 
Os doentes devem ser observados durante a primeira hora após a administração de cada dose para a 
deteção de sinais e sintomas de broncospasmo. 
 
 
8. PRAZO DE VALIDADE 
 
EXP 
 
 
9. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO 
 
Conservar na bolsa de origem até o inalador estar pronto para ser utilizado para proteger da luz e da 

humidade. 
 
 
10. CUIDADOS ESPECIAIS QUANTO À ELIMINAÇÃO DO MEDICAMENTO NÃO 

UTILIZADO OU DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DESSE MEDICAMENTO, SE 
APLICÁVEL 

 
Qualquer medicamento não utilizado ou resíduos devem ser eliminados de acordo com as exigências 
locais. 
 
 
11. NOME E ENDEREÇO DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO 
MERCADO 
 
Ferrer Internacional, S.A. 
Gran Vía Carlos III, 94 
08028- Barcelona 
Espanha  
 
 
12. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO  
 
EU/1/13/823/001 (5 inaladores de dose única) 
EU/1/13/828/003 (1 inalador de dose única) 
 
 
13. NÚMERO DO LOTE 
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Lot 
 
 
14. CLASSIFICAÇÃO QUANTO À DISPENSA AO PÚBLICO 
 
 

15. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
 
 
16. INFORMAÇÃO EM BRAILLE 
 
 
 
17. IDENTIFICADOR ÚNICO – CÓDIGO DE BARRAS 2D 
 
 
18. IDENTIFICADOR ÚNICO - DADOS PARA LEITURA HUMANA 
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INDICAÇÕES MÍNIMAS A INCLUIR EM PEQUENAS UNIDADES DE 
ACONDICIONAMENTO PRIMÁRIO 
 
ARMAÇÃO DO DISPOSITIVO 
 
 
1. NOME DO MEDICAMENTO E VIA(S) DE ADMINISTRAÇÃO 
 
ADASUVE 4,5 mg pó para inalação 
loxapina 
 
 
2. MODO DE ADMINISTRAÇÃO 
 
 
3. PRAZO DE VALIDADE 
 
EXP 
 
 
4. NÚMERO DO LOTE 
 
Lot 
 
 
5. CONTEÚDO EM PESO, VOLUME OU UNIDADE 
 
4,5 mg 
 
 
 
6. OUTRAS 
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INDICAÇÕES A INCLUIR NO ACONDICIONAMENTO SECUNDÁRIO 
 
EMBALAGEM EXTERIOR 
 
 
1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
ADASUVE 9,1 mg pó para inalação em recipiente unidose 
loxapina 
 
 
2. DESCRIÇÃO DA(S) SUBSTÂNCIA(S) ATIVA(S) 
 
Cada inalador fornece 9,1 mg de loxapina. 
 
 
3. LISTA DOS EXCIPIENTES 
 
 
4. FORMA FARMACÊUTICA E CONTEÚDO 
 
Pó para inalação em recipiente unidose 
 
1 inalador de dose única 
 
5 inaladores de dose única 
 
 
5. MODO E VIA(S) DE ADMINISTRAÇÃO 
 
Consultar o folheto informativo antes de utilizar. 
 
Via inalatória. 
 
Exclusivamente para uma única utilização. 
 
Este medicamento é acondicionado numa bolsa selada, na qual deve ser mantido até estar pronto para 
ser utilizado. 

 
 

6. ADVERTÊNCIA ESPECIAL DE QUE O MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO 
FORA DA VISTA E DO ALCANCE DAS CRIANÇAS 

 
Manter fora da vista e do alcance das crianças. 
 
 
7. OUTRAS ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS, SE NECESSÁRIO 
 
 
 
8. PRAZO DE VALIDADE 
 
EXP 
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9. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO 
 
Conservar na bolsa de origem até o inalador estar pronto para ser utilizado para proteger da luz e da 

humidade. 
 
 
10. CUIDADOS ESPECIAIS QUANTO À ELIMINAÇÃO DO MEDICAMENTO NÃO 

UTILIZADO OU DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DESSE MEDICAMENTO, SE 
APLICÁVEL 

 
Qualquer medicamento não utilizado ou resíduos devem ser eliminados de acordo com as exigências 
locais. 
 
 
11. NOME E ENDEREÇO DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO 
MERCADO 
 
Ferrer Internacional, S.A. 
Gran Vía Carlos III, 94 
08028- Barcelona 
Espanha  
 
 
12. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO  
 
EU/1/13/823/002 (5 inaladores de dose única) 
EU/1/13/828/004 (1 inalador de dose única) 
 
 
13. NÚMERO DO LOTE 
 
Lot 
 
 
14. CLASSIFICAÇÃO QUANTO À DISPENSA AO PÚBLICO 
 
Medicamento sujeito a receita médica. 
 
 

15. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
 
 
16. INFORMAÇÃO EM BRAILLE 
 
Foi aceite a justificação para não incluir a informação em Braille. 
 
 
17. IDENTIFICADOR ÚNICO – CÓDIGO DE BARRAS 2D 
 
Código de barras 2D com identificador único incluído. 
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18. IDENTIFICADOR ÚNICO - DADOS PARA LEITURA HUMANA 
 
PC: {número}  
SN: {número}  
NN: {número}  
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INDICAÇÕES A INCLUIR NO ACONDICIONAMENTO PRIMÁRIO 
 
BOLSA 
 
1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
ADASUVE 9,1 mg pó para inalação 
loxapina 
 
 
2. DESCRIÇÃO DA(S) SUBSTÂNCIA(S) ATIVA(S) 
 
Cada inalador fornece 9,1 mg de loxapina. 
 
 
3. LISTA DOS EXCIPIENTES 
 
 
4. FORMA FARMACÊUTICA E CONTEÚDO 
 
Pó para inalação 
 
Um inalador de dose única 
 
 
5. MODO E VIA(S) DE ADMINISTRAÇÃO 
 
Instruções de utilização no interior. 
 
Consultar o folheto informativo antes de utilizar. 
 
 
Via inalatória. 
 
Instruções de utilização 
 
Leia os cinco passos abaixo antes de administrar o ADASUVE a um doente: 
 
1.  Abrir a bolsa. Não abra a bolsa até que se vá utilizar o inalador. 
 
Rasgue a bolsa e retire o inalador da embalagem. 

 
2.  Puxar a patilha.  Puxe a patilha de plástico com firmeza da parte de trás do inalador.  Acende-se a 
luz verde, que indica que o inalador está pronto para ser utilizado.   
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Utilize no espaço de 15 minutos após a remoção da patilha (ou até a luz verde se apagar) para 
impedir a desativação automática do inalador. 
 
 
Dê instruções ao doente para: 
 
3.  Expirar.  Mantenha o inalador afastado da boca e expire até ao fim, para esvaziar os pulmões. 
 

 
 
4.  Inalar.  Inale através do aplicador bucal com uma respiração regular e profunda. 
 
IMPORTANTE:  certifique-se de que a luz verde se apaga após a inalação pelo doente. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
5.  Suster a respiração.  Retire o aplicador bucal da boca e sustenha a respiração por alguns 
segundos.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Nota:  se a luz verde se mantiver acesa depois de o doente inalar, peça-lhe para repetir os passos 
3 a 5. 
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6. ADVERTÊNCIA ESPECIAL DE QUE O MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO 

FORA DA VISTA E DO ALCANCE DAS CRIANÇAS 
 
Manter fora da vista e do alcance das crianças. 
 
 
7. OUTRAS ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS, SE NECESSÁRIO 
 
Não utilizar em doentes com asma, DPOC ou sintomas respiratórios agudos. 
 
Deve existir disponível um broncodilatador agonista beta de curta duração de ação para o tratamento 
de possível broncospasmo. 
 
Os doentes devem ser observados durante a primeira hora após a administração de cada dose para a 
deteção de sinais e sintomas de broncospasmo. 
 
 
8. PRAZO DE VALIDADE 
 
EXP 
 
 
9. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO 
 
Conservar na bolsa de origem até o inalador estar pronto para ser utilizado para proteger da luz e da 

humidade. 
 
 
10. CUIDADOS ESPECIAIS QUANTO À ELIMINAÇÃO DO MEDICAMENTO NÃO 

UTILIZADO OU DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DESSE MEDICAMENTO, SE 
APLICÁVEL 

 
Qualquer medicamento não utilizado ou resíduos devem ser eliminados de acordo com as exigências 
locais. 
 
 
11. NOME E ENDEREÇO DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO 
MERCADO 
 
Ferrer Internacional, S.A. 
Gran Vía Carlos III, 94 
08028- Barcelona 
Espanha  
 
 
12. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO  
 
EU/1/13/823/002 (5 inaladores de dose única) 
EU/1/13/828/004 (1 inalador de dose única) 
 
 
13. NÚMERO DO LOTE 
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Lot 
 
 
14. CLASSIFICAÇÃO QUANTO À DISPENSA AO PÚBLICO 
 
 

15. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
 
 
16. INFORMAÇÃO EM BRAILLE 
 
 
17. IDENTIFICADOR ÚNICO – CÓDIGO DE BARRAS 2D 
 
 
 
18. IDENTIFICADOR ÚNICO - DADOS PARA LEITURA HUMANA 
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INDICAÇÕES MÍNIMAS A INCLUIR EM PEQUENAS UNIDADES DE 
ACONDICIONAMENTO PRIMÁRIO 
 
ARMAÇÃO DO DISPOSITIVO 
 
 
1. NOME DO MEDICAMENTO E VIA(S) DE ADMINISTRAÇÃO 
 
ADASUVE 9,1 mg pó para inalação 
loxapina 
 
 
2. MODO DE ADMINISTRAÇÃO 
 
 
3. PRAZO DE VALIDADE 
 
EXP 
 
 
4. NÚMERO DO LOTE 
 
Lot 
 
 
5. CONTEÚDO EM PESO, VOLUME OU UNIDADE 
 
9,1 mg 
 
 
6. OUTRAS 
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B. FOLHETO INFORMATIVO 
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Folheto informativo: Informação para o utilizador 
 

ADASUVE 4,5 mg pó para inalação em recipiente unidose 
loxapina 

 
 
Leia com atenção todo este folheto antes de começar a utilizar este medicamento, pois contém 
informação importante para si. 
- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente. 
- Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico ou enfermeiro.  
- Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados 

neste folheto, fale com o seu médico ou enfermeiro. Ver secção 4. 
 
O que contém este folheto: 
 
1. O que é ADASUVE e para que é utilizado 
2. O que precisa de saber antes de utilizar ADASUVE 
3. Como utilizar ADASUVE 
4. Efeitos secundários possíveis 
5. Como conservar ADASUVE 
6. Conteúdo da embalagem e outras informações 
 
1. O que é ADASUVE e para que é utilizado 
 
O ADASUVE contém a substância ativa loxapina, que pertence a um grupo de medicamentos 
denominado fármacos antipsicóticos. O modo de funcionamento do ADASUVE consiste em bloquear 
determinadas substâncias químicas no cérebro (neurotransmissores), como a dopamina e a serotonina, 
causando efeitos calmantes e aliviando o comportamento agressivo. 
 
O ADASUVE é utilizado para o tratamento dos sintomas agudos da agitação ligeira a moderada que 
pode ocorrer nos doentes adultos com esquizofrenia ou perturbação bipolar. Estas doenças 
caracterizam-se pelos seguintes sintomas: 
 
• (Esquizofrenia) Ouvir, ver ou sentir coisas que não existem, suspeitas obsessivas, crenças erradas, 

discurso e comportamento incoerentes e indiferença emocional. As pessoas com esta doença 
podem também sentir-se deprimidas, culpadas, ansiosas ou tensas. 

• (Perturbação bipolar) Sensação de estar “pedrado”, quantidades excessivas de energia, necessidade 
de muito menos sono do que habitualmente, falar com muita rapidez com atropelamento de ideias 
e, por vezes, irritabilidade grave. 

 
 
2. O que precisa de saber antes de utilizar ADASUVE  
 
Não utilize ADASUVE 
• se tem alergia à loxapina ou amoxapina; 
• se tem sintomas de sibilos (pieira) ou falta de ar; 
• se tem problemas pulmonares, como asma ou doença pulmonar obstrutiva crónica (que o seu 

médico chamou, possivelmente, de “DPOC”). 
 
Advertências e precauções 
O seu médico ou enfermeiro falará consigo antes de utilizar ADASUVE e determinará se este 
medicamento é adequado para si. 
 
• O ADASUVE pode causar um estreitamento das vias respiratórias (broncospasmo), o que lhe pode 

causar sibilos (pieira), tosse, sensação de aperto no peito ou falta de ar. Habitualmente, isto pode 
ocorrer no espaço de 25 minutos após a utilização.  
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• A síndrome maligna dos neurolépticos (SMN) consiste num conjunto de sintomas que pode 
ocorrer se estiver a tomar medicamentos antipsicóticos, incluindo ADASUVE. Estes sintomas 
podem incluir febre alta, rigidez muscular, batimentos do coração ou pulsação irregulares ou 
rápidos. A SMN pode causar a morte. Não utilize novamente o ADASUVE no caso de ocorrência 
de SMN. 

• Os medicamentos antipsicóticos, como o ADASUVE, podem causar movimentos que é possível 
que não consiga controlar, incluindo caretas, deitar a língua para fora, pressionar ou morder os 
lábios, piscar rapidamente os olhos ou mover as pernas, braços ou dedos com rapidez. Nesse caso, 
é possível que o tratamento com o ADASUVE tenha de ser suspenso. 

• O ADASUVE deve ser utilizado com precaução nos doentes que estão intoxicados ou delirantes. 
 

 
Antes do tratamento com ADASUVE, informe o seu médico ou enfermeiro se: 
• sofre ou sofreu de problemas respiratórios, como asma ou outras doenças pulmonares crónicas, 

incluindo bronquite ou enfisema 
• sofre ou sofreu de problemas cardíacos ou AVC 
• sofre ou sofreu de tensão arterial alta ou baixa 
• sofre ou sofreu de convulsões 
• sofre ou sofreu de glaucoma (pressão aumentada no olho) 
• sofre ou sofreu de retenção urinária (esvaziamento incompleto da bexiga) 
• já utilizou o ADASUVE e desenvolveu sintomas de sibilos (pieira) ou falta de ar 
• alguma vez sofreu de movimentos musculares ou oculares que não consegue controlar, falta de 

coordenação, contração muscular sustentada ou sensação de irrequietude ou incapacidade de se 
sentar quieto 

• é uma pessoa idosa com demência (perda de memória e de outras capacidades mentais). 
 
 
Crianças e adolescentes 
O ADASUVE não se destina a ser utilizado em crianças e adolescentes com idade inferior a 18 anos. 
 
Outros medicamentos e ADASUVE 
Informe o seu médico se estiver a utilizar, tiver utilizado recentemente, ou se vier a utilizar outros 
medicamentos, incluindo: 
• adrenalina 
• medicamentos para o tratamento de um problema respiratório 
• medicamentos que o colocam numa situação de risco de convulsões (por exemplo, clozapina, 

tricíclicos ou ISRS, tramadol, mefloquina) 
• medicamentos para o tratamento da doença de Parkinson 
• lorazepam ou outros medicamentos com ação central (para o tratamento da ansiedade, depressão, 

dor ou para ajudá-lo a dormir) ou quaisquer outros medicamentos que causam sonolência 
• drogas recreativas (ilegais) 
• medicamentos, como fluvoxamina, propranolol, enoxacina e outros medicamentos que inibem 

uma enzima específica do fígado chamada “CYP450 1A2” 
• medicamentos para o tratamento da esquizofrenia, depressão ou dor dado o risco maior de 

convulsões 
A utilização de ADASUVE e adrenalina em conjunto pode causar uma diminuição da sua tensão 
arterial. 
 
ADASUVE com álcool 
Na medida em que o ADASUVE afeta o sistema nervoso, deve evitar a ingestão de álcool quando 
utiliza o ADASUVE. 
 
Gravidez e amamentação 
Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o seu médico 
antes de utilizar este medicamento. Não deve amamentar por um período de 48 horas depois de 
receber o ADASUVE e deve eliminar o leite produzido durante esse tempo. 
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Os seguintes sintomas podem ocorrer em bebés recém-nascidos de mães que utilizaram medicamentos 
antipsicóticos de forma repetida nos três últimos meses da gravidez: tremores, rigidez muscular e/ou 
fraqueza, sonolência, agitação, problemas respiratórios e dificuldade em se alimentar. Se o seu bebé 
desenvolver estes sintomas, é possível que tenha de contactar o seu médico. 
 
Condução de veículos e utilização de máquinas 
Não conduza nem utilize ferramentas ou máquinas depois de utilizar o ADASUVE até saber como o 
ADASUVE o afeta, uma vez que as tonturas, a sedação e a sonolência têm sido comunicadas como um 
potencial efeito secundário do ADASUVE. 
 
 
3. Como utilizar ADASUVE 
 
Utilize este medicamento exatamente como indicado pelo seu médico ou enfermeiro. Fale com o seu 
médico ou enfermeiro se tiver dúvidas. 
 
A dose inicial recomendada é de 9,1 mg. Decorridas 2 horas, é possível que o seu médico lhe 
prescreva uma segunda dose depois de avaliar cuidadosamente o seu estado. A dose poderá ser 
reduzida para 4,5 mg se o seu médico pensar que esta é uma dose mais adequada para o tratamento da 
sua doença. 
 
Utilizará o ADASUVE sob a supervisão de um médico ou enfermeiro. 
 
O ADASUVE destina-se a ser administrado por via inalatória. Depois de o médico ou enfermeiro 
preparar o ADASUVE para que possa utilizá-lo, é-lhe pedido que segure o dispositivo na mão, expire 
e coloque o aplicador bucal na boca, inale o medicamento através do dispositivo e sustenha a 
respiração por alguns segundos.  
 
Se utilizar mais ADASUVE do que deveria 
 
Se estiver preocupado com a possibilidade de lhe ser administrado mais ADASUVE do que considera 
ser necessário, fale com o seu médico ou enfermeiro sobre a sua preocupação. Os doentes que 
receberem mais ADASUVE do que deveriam podem apresentar alguns dos seguintes sintomas: 
cansaço ou sonolência extremos, dificuldade em respirar, tensão arterial baixa, irritação na garganta ou 
um mau gosto na boca e movimentos musculares ou oculares que não conseguem controlar.  
 
Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou enfermeiro. 
 
 
4. Efeitos secundários possíveis 
 
Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos secundários, embora estes não se 
manifestem em todas as pessoas. 
 
Se detetar algum dos seguintes efeitos secundários, fale com o seu médico de imediato e deixe de 
tomar o medicamento:  
• quaisquer sintomas respiratórios, como sibilos (pieira), tosse, falta de ar ou sensação de aperto no 

peito, uma vez que estes podem indicar que o medicamento está a irritar as vias respiratórias 
(ocorrência pouco frequente exceto se sofrer de asma ou DPOC); 

• sensação de cabeça vazia ou desmaio, uma vez que estes podem indicar que o medicamento está a 
baixar a tensão arterial (ocorrência pouco frequente); 

• agravamento da agitação ou confusão, especialmente combinada com febre ou rigidez muscular 
(ocorrência rara). Podem estar associados a uma doença grave conhecida por síndrome maligna 
dos neurolépticos (SMN)  

 
Fale também com o seu médico se tiver algum dos seguintes efeitos secundários, que podem 
ocorrer igualmente com outras formas deste medicamento: 
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Muito frequentes (podem afetar mais de 1 doente em cada 10): mau gosto na boca ou sonolência. 
 
Frequentes (podem afetar até 1 doente em cada 10): tonturas, irritação da garganta, boca seca ou 
cansaço. 
 
Pouco frequentes (podem afetar até 1 doente em cada 100): movimentos musculares ou oculares que 
não consegue controlar, falta de coordenação, contração muscular sustentada ou sensação de 
irrequietude ou incapacidade de se sentar quieto. 
 
 
Efeitos secundários adicionais que foram relacionados com a utilização prolongada da loxapina por 
via oral e que podem ser relevantes para o ADASUVE incluem desmaio depois de se levantar, 
aumento da frequência cardíaca, aumento da tensão arterial, visão turva, olhos secos e diminuição da 
urinação. 
 
Comunicação de efeitos secundários 
Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste 
folheto, fale com o seu médico ou enfermeiro. Também poderá comunicar efeitos secundários 
diretamente através do sistema nacional de notificação mencionado no Apêndice V. Ao comunicar 
efeitos secundários, estará a ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento. 
 
 
5. Como conservar ADASUVE 
 
Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças. 
 
Não utilize ADASUVE após o prazo de validade impresso no rótulo. O prazo de validade corresponde 
ao último dia do mês indicado. 
 
Conservar na bolsa de origem até o inalador estar pronto para ser utilizado para proteger da luz e da 
humidade. 
 
Não utilize ADASUVE se verificar que a bolsa está aberta ou rasgada ou sinais de danos físicos no 
medicamento. 
 
Não deite fora quaisquer medicamentos no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como deitar 
fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas ajudarão a proteger o ambiente. 
 
 
6. Conteúdo da embalagem e outras informações 
 
Qual a composição de ADASUVE  
A substância ativa é a loxapina. Cada inalador de dose única contém 5 mg de loxapina e administra 4,5 
mg de loxapina. 
 
Qual o aspeto de ADASUVE e conteúdo da embalagem 
ADASUVE 4,5 mg pó para inalação em recipiente unidose consiste num inalador de plástico branco 
de dose única e descartável que contém loxapina. Cada inalador é acondicionado numa bolsa selada . 
ADASUVE 4,5 mg é fornecido numa embalagem exterior de 1 ou 5 inaladores de dose única. 
 
 
Titular da Autorização de Introdução no Mercado 
Ferrer Internacional, S.A. 
Gran Vía Carlos III, 94 
08028- Barcelona 
Espanha 
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Fabricante 
Ferrer Internacional, S.A. 
Joan Buscalla, 1-9, 08173 Sant Cugat del Vallès 
Barcelona, Espanha 
 
 
Para quaisquer informações sobre este medicamento, queira contactar o representante local do Titular 
da Autorização de Introdução no Mercado: 
 
België/Belgique/Belgien  
Ferrer Internacional, S.A. 
Tél/Tel: +34 93 600 37 00 
  

Lietuva  
AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH 
Tel +370 672 12222 
 

България  
AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH 
Teл.: +35 988 6666096 
 

Luxembourg/Luxemburg  
Ferrer Internacional, S.A. 
Tél/Tel: +34 93 600 37 00 
 

Česká republika  
AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH 
Tel: +420 251 512 947 
 

Magyarország  
AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH 
Tel.: +36 1 3192633 
 

Danmark  
Ferrer Internacional, S.A. 
Tlf: +34 93 600 37 00 
 

Malta  
Ferrer Internacional, S.A. 
Tel.: +34 93 600 37 00 
 

Deutschland  
Ferrer Deutschland GmbH 
Tel: +49 (0) 2407 502311 0  

Nederland  
Ferrer Internacional, S.A. 
Tel.: +34 93 600 37 00 

Eesti  
AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH 
Tel: +370 672 12222 
 

Norge  
Ferrer Internacional, S.A. 
Tlf: +34 93 600 37 00 
 

Ελλάδα  
Ferrer Galenica S.A. 
Τηλ: +30 210 52 81 700 
 

Österreich  
AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH 
Tel: +43 1 5037244-0 
 

España  
Ferrer Farma, S.A. 
Tel.: +34 93 600 37 00 
 

Polska  
AOP Orphan Poland Sp. z o. o 
Tel: +48 22 5428180 
 

France  
Ferrer Internacional, S.A. 
Tél: +34 93 600 37 00 
 

Portugal  
Ferrer Portugal, S.A. 
Tel: +351 214449600 
 

Hrvatska  
AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH 
Tel: +43 1 5037244-0 
 

România  
Galenica S.A. 
Tel: +30 210 52 81 700 
 

Ireland  
Ferrer Internacional, S.A. 
Tel.: +34 93 600 37 00 

Slovenija  
AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH 
Tel: +43 1 5037244-0 
 

Ísland  
Ferrer Internacional, S.A. 
Sími: +34 93 600 37 00 

Slovenská republika  
AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH 
Tel: +421 902 566333 
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Italia  
Angelini S.p.A. 
Tel: +39 06 780531 
 

Suomi/Finland  
Ferrer Internacional, S.A. 
Puh/Tel: +34 93 600 37 00 
 

Κύπρος  
Τhespis Pharmaceutical Ltd 
Tηλ: +357 22 67 77 10 
 

Sverige  
Ferrer Internacional, S.A. 
Tel: +34 93 600 37 00 
 

Latvija  
AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH 
Tel +370 672 12222 
 

 

 
 
Este folheto foi revisto pela última vez em  
 
 
Outras fontes de informação 
 
Está disponível informação pormenorizada sobre este medicamento no sítio da internet da Agência 
Europeia de Medicamentos: http://www.ema.europa.eu.  
 
 
A informação que se segue destina-se apenas aos profissionais de saúde: 
 
 
Leia todas as instruções antes de utilizar. Para mais informação, consulte o RCM. 
 
Familiarizar-se com o ADASUVE: As imagens abaixo mostram as funcionalidades importantes do 
ADASUVE.  
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 O ADASUVE é fornecido numa bolsa selada. 
 Quando o ADASUVE é retirado da bolsa, a luz indicadora está apagada. 
 A luz indicadora apresenta uma luz verde quando a patilha é puxada para fora. O inalador está 

agora pronto para ser utilizado. 
 A luz indicadora apaga-se de novo automaticamente quando o medicamento é inalado. 
Leia os cinco passos abaixo antes de administrar o ADASUVE a um doente. 
 

 

 

1. Abrir a bolsa. 
Não abra a bolsa até que se vá utilizar o inalador. Rasgue a 
bolsa e retire o inalador da embalagem. 

  

 

 

2. Puxar a patilha. 
Puxe a patilha de plástico com firmeza da parte de trás do 
inalador. Acende-se a luz verde, que indica que o inalador está 
pronto para ser utilizado.  
 
Utilize no espaço de 15 minutos após a remoção da patilha 
(ou até a luz verde se apagar) para impedir a desativação 
automática do inalador. 

pó
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patilha 

luz indicadora 

aplicador 

patilha 

 

luz indicadora 
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Dê instruções ao doente para: 
 

 

 

3. Expirar. 
Mantenha o inalador afastado da boca e expire até ao fim, para 
esvaziar os pulmões. 

 

 

4. Inalar. 
Inale através do aplicador bucal com uma respiração regular e 
profunda. 
 
IMPORTANTE: certifique-se de que a luz verde se apaga 
após a inalação pelo doente. 

 

 

5. Suster a respiração. 
Retire o aplicador bucal da boca e sustenha a respiração por 
alguns segundos. 

NOTA: se a luz verde se mantiver acesa depois de o doente inalar, peça-lhe para repetir os passos 
3 a 5. 
 



56 

Folheto informativo: Informação para o utilizador 
 
 

ADASUVE 9,1 mg pó para inalação em recipiente unidose 
loxapina 

 
 
Leia com atenção todo este folheto antes de começar a utilizar este medicamento, pois contém 
informação importante para si. 
- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente. 
- Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico ou enfermeiro.  
- Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados 

neste folheto, fale com o seu médico ou enfermeiro. Ver secção 4. 
 
O que contém este folheto: 
 
1. O que é ADASUVE e para que é utilizado 
2. O que precisa de saber antes de utilizar ADASUVE 
3. Como utilizar ADASUVE 
4. Efeitos secundários possíveis 
5. Como conservar ADASUVE 
6. Conteúdo da embalagem e outras informações 
 
1. O que é ADASUVE e para que é utilizado 
 
O ADASUVE contém a substância ativa loxapina, que pertence a um grupo de medicamentos 
denominado fármacos antipsicóticos. O modo de funcionamento do ADASUVE consiste em bloquear 
determinadas substâncias químicas no cérebro (neurotransmissores), como a dopamina e a serotonina, 
causando efeitos calmantes e aliviando o comportamento agressivo. 
 
O ADASUVE é utilizado para o tratamento dos sintomas agudos da agitação ligeira a moderada que 
pode ocorrer nos doentes adultos com esquizofrenia ou perturbação bipolar. Estas doenças 
caracterizam-se pelos seguintes sintomas: 
 
• (Esquizofrenia) Ouvir, ver ou sentir coisas que não existem, suspeitas obsessivas, crenças erradas, 

discurso e comportamento incoerentes e indiferença emocional. As pessoas com esta doença 
podem também sentir-se deprimidas, culpadas, ansiosas ou tensas. 

• (Perturbação bipolar) Sensação de estar “pedrado”, quantidades excessivas de energia, necessidade 
de muito menos sono do que habitualmente, falar com muita rapidez com atropelamento de ideias 
e, por vezes, irritabilidade grave. 

 
 
2. O que precisa de saber antes de utilizar ADASUVE  
 
Não utilize ADASUVE 
• se tem alergia à loxapina ou amoxapina; 
• se tem sintomas de sibilos (pieira) ou falta de ar; 
• se tem problemas pulmonares, como asma ou doença pulmonar obstrutiva crónica (que o seu 

médico chamou, possivelmente, de “DPOC”). 
 
Advertências e precauções 
O seu médico ou enfermeiro falará consigo antes de utilizar ADASUVE e determinará se este 
medicamento é adequado para si. 
 
• O ADASUVE pode causar um estreitamento das vias respiratórias (broncospasmo), o que lhe pode 

causar sibilos (pieira), tosse, sensação de aperto no peito ou falta de ar. Habitualmente, isto pode 
ocorrer no espaço de 25 minutos após a utilização. 
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• A síndrome maligna dos neurolépticos (SMN) consiste num conjunto de sintomas que pode 
ocorrer se estiver a tomar medicamentos antipsicóticos, incluindo ADASUVE. Estes sintomas 
podem incluir febre alta, rigidez muscular, batimentos do coração ou pulsação irregulares ou 
rápidos. A SMN pode causar a morte. Não utilize novamente o ADASUVE no caso de ocorrência 
de SMN. 

• Os medicamentos antipsicóticos, como o ADASUVE, podem causar movimentos que é possível 
que não consiga controlar, incluindo caretas, deitar a língua para fora, pressionar ou morder os 
lábios, piscar rapidamente os olhos ou mover as pernas, braços ou dedos com rapidez. Nesse caso, 
é possível que o tratamento com o ADASUVE tenha de ser suspenso. 

• O ADASUVE deve ser utilizado com precaução nos doentes que estão intoxicados ou delirantes. 
 

 
Antes do tratamento com ADASUVE, informe o seu médico ou enfermeiro se: 
• sofre ou sofreu de problemas respiratórios, como asma ou outras doenças pulmonares crónicas, 

incluindo bronquite ou enfisema 
• sofre ou sofreu de problemas cardíacos ou AVC 
• sofre ou sofreu de tensão arterial alta ou baixa 
• sofre ou sofreu de convulsões 
• sofre ou sofreu de glaucoma (pressão aumentada no olho) 
• sofre ou sofreu de retenção urinária (esvaziamento incompleto da bexiga) 
• já utilizou o ADASUVE e desenvolveu sintomas de sibilos (pieira) ou falta de ar 
• alguma vez sofreu de movimentos musculares ou oculares que não consegue controlar, falta de 

coordenação, contração muscular sustentada ou sensação de irrequietude ou incapacidade de se 
sentar quieto 

• é uma pessoa idosa com de demência (perda de memória e de outras capacidades mentais). 
 
 
Crianças e adolescentes 
O ADASUVE não se destina a ser utilizado em crianças e adolescentes com idade inferior a 18 anos. 
 
Outros medicamentos e ADASUVE 
Informe o seu médico se estiver a utilizar, tiver utilizado recentemente, ou se vier a utilizar outros 
medicamentos, incluindo: 
• adrenalina 
• medicamentos para o tratamento de um problema respiratório 
• medicamentos que o colocam numa situação de risco de convulsões (por exemplo, clozapina, 

tricíclicos ou ISRS, tramadol, mefloquina) 
• medicamentos para o tratamento da doença de Parkinson 
• lorazepam ou outros medicamentos com ação central (para o tratamento da ansiedade, depressão, 

dor ou para ajudá-lo a dormir) ou quaisquer outros medicamentos que causam sonolência 
• drogas recreativas (ilegais) 
• medicamentos, como fluvoxamina, propranolol, enoxacina e outros medicamentos que inibem 

uma enzima específica do fígado chamada “CYP450 1A2” 
• medicamentos para o tratamento da esquizofrenia, depressão ou dor dado o risco maior de 

convulsões 
A utilização de ADASUVE e adrenalina em conjunto pode causar uma diminuição da sua tensão 
arterial. 
 
ADASUVE com álcool 
Na medida em que o ADASUVE afeta o sistema nervoso, deve evitar a ingestão de álcool quando 
utiliza o ADASUVE. 
 
Gravidez e amamentação 
Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o seu médico 
antes de utilizar este medicamento. Não deve amamentar por um período de 48 horas depois de 
receber o ADASUVE e deve eliminar o leite produzido durante esse tempo. 
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Os seguintes sintomas podem ocorrer em bebés recém-nascidos de mães que utilizaram medicamentos 
antipsicóticos de forma repetida nos três últimos meses da gravidez: tremores, rigidez muscular e/ou 
fraqueza, sonolência, agitação, problemas respiratórios e dificuldade em se alimentar. Se o seu bebé 
desenvolver estes sintomas, é possível que tenha de contactar o seu médico. 
 
Condução de veículos e utilização de máquinas 
Não conduza nem utilize ferramentas ou máquinas depois de utilizar o ADASUVE até saber como o 
ADASUVE o afeta, uma vez que as tonturas, a sedação e a sonolência têm sido comunicadas como um 
potencial efeito secundário do ADASUVE. 
 
 
3. Como utilizar ADASUVE 
 
Utilize este medicamento exatamente como indicado pelo seu médico ou enfermeiro. Fale com o seu 
médico ou enfermeiro se tiver dúvidas. 
 
A dose inicial recomendada é de 9,1 mg. Decorridas 2 horas, é possível que o seu médico lhe 
prescreva uma segunda dose depois de avaliar cuidadosamente o seu estado. A dose poderá ser 
reduzida para 4,5 mg se o seu médico pensar que esta é uma dose mais adequada para o tratamento da 
sua doença. 
 
Utilizará o ADASUVE sob a supervisão de um médico ou enfermeiro. 
 
O ADASUVE destina-se a ser administrado por via inalatória. Depois de o médico ou enfermeiro 
preparar o ADASUVE para que possa utilizá-lo, é-lhe pedido que segure o dispositivo na mão, expire 
e coloque o aplicador bucal na boca, inale o medicamento através do dispositivo e sustenha a 
respiração por alguns segundos.  
 
Se utilizar mais ADASUVE do que deveria 
 
Se estiver preocupado com a possibilidade de lhe ser administrado mais ADASUVE do que considera 
ser necessário, fale com o seu médico ou enfermeiro sobre a sua preocupação. Os doentes que 
receberem mais ADASUVE do que deveriam podem apresentar alguns dos seguintes sintomas: 
cansaço ou sonolência extremos, dificuldade em respirar, tensão arterial baixa, irritação na garganta ou 
um mau gosto na boca e movimentos musculares ou oculares que não conseguem controlar.  
 
Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou enfermeiro. 
 
 
4. Efeitos secundários possíveis 
 
Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos secundários, embora estes não se 
manifestem em todas as pessoas. 
 
Se detetar algum dos seguintes efeitos secundários, fale com o seu médico de imediato e deixe de 
tomar o medicamento:  
• quaisquer sintomas respiratórios, como sibilos (pieira), tosse, falta de ar ou sensação de aperto no 

peito, uma vez que estes podem indicar que o medicamento está a irritar as vias respiratórias 
(ocorrência pouco frequente exceto se sofrer de asma ou DPOC); 

• sensação de cabeça vazia ou desmaio, uma vez que  estes podem indicar que o medicamento está a 
baixar a tensão arterial (ocorrência pouco frequente); 

• agravamento da agitação ou confusão, especialmente combinada com febre ou rigidez muscular 
(ocorrência rara). Podem estar associados a uma doença grave conhecida por síndrome maligna 
dos neurolépticos (SMN)  

 
Fale também com o seu médico se tiver algum dos seguintes efeitos secundários, que podem 
ocorrer igualmente com outras formas deste medicamento: 
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Muito frequentes (podem afetar mais de 1 doente em cada 10): mau gosto na boca ou sonolência. 
 
Frequentes (podem afetar até 1 doente em cada 10): tonturas, irritação da garganta, boca seca ou 
cansaço. 
 
Pouco frequentes (podem afetar até 1 doente em cada 100): movimentos musculares ou oculares que 
não consegue controlar, falta de coordenação, contração muscular sustentada ou sensação de 
irrequietude ou incapacidade de se sentar quieto. 
 
 
Efeitos secundários adicionais que foram relacionados com a utilização prolongada da loxapina por 
via oral e que podem ser relevantes para o ADASUVE incluem desmaio depois de se levantar, 
aumento da frequência cardíaca, aumento da tensão arterial, visão turva, olhos secos e diminuição da 
urinação. 
 
Comunicação de efeitos secundários 
Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste 
folheto, fale com o seu médico ou enfermeiro. Também poderá comunicar efeitos secundários 
diretamente através do sistema nacional de notificação mencionado no Apêndice V. Ao comunicar 
efeitos secundários, estará a ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento. 
 
 
5. Como conservar ADASUVE 
 
Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças. 
 
Não utilize ADASUVE após o prazo de validade impresso no rótulo. O prazo de validade corresponde 
ao último dia do mês indicado. 
 
Conservar na bolsa de origem até o inalador estar pronto para ser utilizado para proteger da luz e da 
humidade. 
 
Não utilize ADASUVE se verificar que a bolsa está aberta ou rasgada ou sinais de danos físicos no 
medicamento. 
 
Não deite fora quaisquer medicamentos no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como deitar 
fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas ajudarão a proteger o ambiente. 
 
 
6. Conteúdo da embalagem e outras informações 
 
Qual a composição de ADASUVE  
 
A substância ativa é a loxapina. Cada inalador de dose única contém 10 mg de loxapina e administra 
9,1 mg de loxapina. 
 
Qual o aspeto de ADASUVE e conteúdo da embalagem 
 
ADASUVE 9,1 mg pó para inalação em recipiente unidose consiste num inalador de plástico branco 
de dose única e descartável que contém loxapina. Cada inalador é acondicionado numa bolsa de 
alumínio selada. . ADASUVE 9,1 mg é fornecido numa embalagem exterior de 1 ou 5inaladores de 
dose única. 
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Titular da Autorização de Introdução no Mercado 
Ferrer Internacional, S.A. 
Gran Vía Carlos III, 94 
08028- Barcelona 
Espanha 
 
Fabricante 
Ferrer Internacional, S.A. 
Joan Buscalla, 1-9, 08173 Sant Cugat del Vallès 
Barcelona, Espanha 
 
 
Para quaisquer informações sobre este medicamento, queira contactar o representante local do Titular 
da Autorização de Introdução no Mercado: 
 
België/Belgique/Belgien  
Ferrer Internacional, S.A. 
Tél/Tel: +34 93 600 37 00 
  

Lietuva  
AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH 
Tel +370 672 12222 
 

България  
AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH 
Teл.: +35 988 6666096 
 

Luxembourg/Luxemburg  
Ferrer Internacional, S.A. 
Tél/Tel: +34 93 600 37 00 
 

Česká republika  
AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH 
Tel: +420 251 512 947 
 

Magyarország  
AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH 
Tel.: +36 1 3192633 
 

Danmark  
Ferrer Internacional, S.A. 
Tlf: +34 93 600 37 00 
 

Malta  
Ferrer Internacional, S.A. 
Tel.: +34 93 600 37 00 
 

Deutschland  
Ferrer Deutschland GmbH 
Tel: +49 (0) 2407 502311 0  

Nederland  
Ferrer Internacional, S.A. 
Tel.: +34 93 600 37 00 

 
Eesti  
AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH 
Tel: +370 672 12222 
 

 
Norge  
Ferrer Internacional, S.A. 
Tlf: +34 93 600 37 00 
 

Ελλάδα  
Ferrer Galenica S.A. 
Τηλ: +30 210 52 81 700 
 

Österreich  
AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH 
Tel: +43 1 5037244-0 
 

España  
Ferrer Farma, S.A. 
Tel.: +34 93 600 37 00 
 

Polska  
AOP Orphan Poland Sp. z o. o. 
Tel: +48 22 5428180 
 

France  
Ferrer Internacional, S.A. 
Tél: +34 93 600 37 00 
 

Portugal  
Ferrer Portugal, S.A. 
Tel: +351 214449600 
 

Hrvatska  
AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH 
Tel: +43 1 5037244-0 
 
 

România  
Galenica S.A. 
Tel: +30 210 52 81 700 
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Ireland  
Ferrer Internacional, S.A. 
Tel.: +34 93 600 37 00 
 

Slovenija  
AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH 
Tel: +43 1 5037244-0 
 

Ísland  
Ferrer Internacional, S.A. 
Sími: +34 93 600 37 00 
 

Slovenská republika  
AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH 
Tel: +421 902 566333 
 

Italia  
Angelini S.p.A. 
Tel: +39 06 780531 
 

Suomi/Finland  
Ferrer Internacional, S.A. 
Puh/Tel: +34 93 600 37 00 
 

Κύπρος  
Τhespis Pharmaceutical Ltd 
Tηλ: +357 22 67 77 10 
 

Sverige  
Ferrer Internacional, S.A. 
Tel: +34 93 600 37 00 
 

Latvija  
AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH 
Tel +370 672 12222 
 

 

 
 
Este folheto foi revisto pela última vez em  
 
Outras fontes de informação 
 
Está disponível informação pormenorizada sobre este medicamento no sítio da internet da Agência 
Europeia de Medicamentos: http://www.ema.europa.eu.  
 
 
A informação que se segue destina-se apenas aos profissionais de saúde: 
 
 
Leia todas as instruções antes de utilizar. Para mais informação, consulte o RCM. 
 
Familiarizar-se com o ADASUVE: As imagens abaixo mostram as funcionalidades importantes do 
ADASUVE.  
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 O ADASUVE é fornecido numa bolsa selada. 
 Quando o ADASUVE é retirado da bolsa, a luz indicadora está apagada. 
 A luz indicadora apresenta uma luz verde quando a patilha é puxada para fora. O inalador está 

agora pronto para ser utilizado. 
 A luz indicadora apaga-se de novo automaticamente quando o medicamento é inalado. 
Leia os cinco passos abaixo antes de administrar o ADASUVE a um doente. 
 

 

 

1. Abrir a bolsa. 
Não abra a bolsa até que se vá utilizar o inalador. Rasgue a 
bolsa e retire o inalador da embalagem. 

  

 

 

2. Puxar a patilha. 
Puxe a patilha de plástico com firmeza da parte de trás do 
inalador. Acende-se a luz verde, que indica que o inalador está 
pronto para ser utilizado.  
 
Utilize no espaço de 15 minutos após a remoção da patilha 
(ou até a luz verde se apagar) para impedir a desativação 
automática do inalador. 

aplicador 

patilha 

luz indicadora 
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Dê instruções ao doente para: 
 

 

 

3. Expirar. 
Mantenha o inalador afastado da boca e expire até ao fim, para 
esvaziar os pulmões. 

 

 

4. Inalar. 
Inale através do aplicador bucal com uma respiração regular e 
profunda. 
 
IMPORTANTE: certifique-se de que a luz verde se apaga 
após a inalação pelo doente. 

 

 

5. Suster a respiração. 
Retire o aplicador bucal da boca e sustenha a respiração por 
alguns segundos. 

NOTA: se a luz verde se mantiver acesa depois de o doente inalar, peça-lhe para repetir os passos 
3 a 5. 
 


