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Resumo do EPAR destinado ao público 

Numient 
levodopa/carbidopa 

Este é um resumo do Relatório Público Europeu de Avaliação (EPAR) relativo ao Numient. O seu 
objetivo é explicar o modo como a Agência avaliou o medicamento a fim de recomendar a sua 
autorização na UE, bem como as suas condições de utilização. Não tem por finalidade fornecer 
conselhos práticos sobre a utilização do Numient. 

Para obter informações práticas sobre a utilização do Numient, os doentes devem ler o Folheto 
Informativo ou contactar o seu médico ou farmacêutico. 

O que é o Numient e para que é utilizado? 

O Numient é utilizado em adultos no tratamento sintomático de doentes com doença de Parkinson, 
uma doença cerebral de evolução progressiva que provoca tremores, rigidez muscular e lentidão de 
movimentos. 

Contém as substâncias ativas levodopa e carbidopa. 

Como se utiliza o Numient? 

O Numient encontra-se disponível sob a forma de cápsulas a tomar por via oral. A dose inicial em 
doentes não anteriormente tratados com levodopa é de uma cápsula com 95 mg de levodopa e 
23,75 mg de carbidopa, três vezes por dia durante os primeiros três dias. O médico pode, em seguida, 
aumentar a dose, dependendo da resposta da doença ao tratamento. No caso dos doentes que já 
tomam levodopa, o médico determinará a dose do Numient com base no tratamento atual. 

As cápsulas de Numient são tomadas com um copo de água. Podem ser tomadas com ou sem 
alimentos mas não devem ser tomadas em simultâneo com refeições com elevado teor proteico, que 
podem reduzir a absorção do medicamento.  
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Nos doentes com dificuldade em engolir, o conteúdo das cápsulas pode ser espalhado sobre alimentos 
moles, como puré de maçã, iogurte ou pudim. A mistura medicamento/alimento deve ser engolida pelo 
doente imediatamente, sem mastigar. 

O Numient só pode ser obtido mediante receita médica e está disponível nas seguintes dosagens: 
95 mg/23,75 mg, 145 mg/36,25 mg, 195 mg/48,75 mg e 245 mg/61,25 mg. Para mais informações 
sobre o modo de utilização do Numient, consulte o Resumo das Características do Medicamento 
(também parte do EPAR). 

Como funciona o Numient? 

Em pessoas com doença de Parkinson, as células do cérebro que produzem dopamina, um 
neurotransmissor importante para o controlo dos movimentos, começam a morrer e a quantidade de 
dopamina presente no cérebro diminui. 

O Numient contém levodopa, que se converte em dopamina no cérebro e ajuda a restaurar os níveis 
de dopamina. A carbidopa no Numient impede que a levodopa se converta em dopamina enquanto 
ainda se encontra na circulação geral, antes de alcançar o cérebro. 

A associação levodopa/carbidopa é utilizada noutros medicamentos para a doença de Parkinson. No 
Numient, uma parte das substâncias ativas é libertada de imediato, enquanto a restante é libertada 
gradualmente, o que gera níveis mais estáveis de levodopa. Estes tipos de cápsulas são chamados de 
cápsulas de libertação modificada. 

Quais os benefícios demonstrados pelo Numient durante os estudos? 

Num estudo em 381 doentes com doença de Parkinson numa fase precoce, o Numient em diversas 
doses foi mais eficaz na melhoria dos sintomas do que o placebo (tratamento simulado). Após 30 
semanas, os doentes a tomarem o Numient apresentaram uma melhoria dos sintomas numa média 
compreendida entre 11,7 e 14,9 pontos (em função da dose) numa escala padrão de sintomas 
(UPDRS, Unified Parkinson’s Disease Rating Scale, parte II e parte III). Os doentes que receberam o 
placebo apresentaram uma melhoria média de 0,6 pontos. 

Um segundo estudo comparou o Numient com um outro tratamento com levodopa e carbidopa em 393 
doentes com doença de Parkinson avançada. Este estudo analisou até que ponto os tratamentos 
reduziram o período de tempo em que os doentes apresentam maiores dificuldades de movimento, os 
chamados períodos «off». Após 13 semanas, os doentes a tomarem o Numient apresentaram períodos 
«off» de cerca de 24 % das horas de vigília em comparação com 30 % das horas de vigília nos doentes 
a tomarem o medicamento de comparação. No início do estudo, ambos os grupos apresentavam 
períodos «off» de cerca de 36-37 %. 

Quais são os riscos associados ao Numient? 

Os efeitos secundários mais frequentes associados ao Numient são náuseas (em 12 % dos doentes), 
tonturas, dores de cabeça e movimentos involuntários (cada um em 8 % dos doentes) e insónias (em 
6 % dos doentes). Os efeitos secundários mais graves incluem hemorragia no trato gastrointestinal e 
reações alérgicas, tendo sido notificados como pouco frequentes. 

O Numient está contraindicado em doentes com glaucoma de ângulo fechado (uma doença ocular) ou 
feocromocitoma (um tumor das glândulas suprarrenais). Está igualmente contraindicado em doentes a 
tomarem medicamentos chamados inibidores não seletivos da monoaminoxidase (MAO) ou em doentes 
com antecedentes de determinadas doenças. Para a lista completa dos efeitos secundários e restrições 
de utilização, consulte o Folheto Informativo. 
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Por que foi aprovado o Numient? 

Os estudos realizados demonstram que o Numient é eficaz na redução dos sintomas em doentes com 
doença de Parkinson em fase precoce e tardia. Um outro benefício é a forma como as substâncias 
ativas são formuladas no Numient, o que ajuda a manter níveis mais estáveis de levodopa.  

O Comité dos Medicamentos para Uso Humano (CHMP) da Agência concluiu que os benefícios do 
Numient são superiores aos seus riscos e recomendou a sua aprovação para utilização na UE. 

Que medidas estão a ser adotadas para garantir a utilização segura e eficaz 
do Numient? 

Foi desenvolvido um plano de gestão dos riscos para garantir a utilização segura do Numient. Com 
base neste plano, foram incluídas informações de segurança no Resumo das Características do 
Medicamento e no Folheto Informativo do Numient, incluindo as precauções apropriadas a observar 
pelos profissionais de saúde e pelos doentes. 

Podem ser encontradas informações adicionais no resumo do plano de gestão dos riscos 

Outras informações sobre o Numient 

O EPAR completo e o resumo do plano de gestão dos riscos relativos ao Numient podem ser 
consultados no sítio Internet da Agência em: ema.europa.eu/Find medicine/Human 
medicines/European public assessment reports. Para mais informações sobre o tratamento com o 
Numient, leia o Folheto Informativo (também parte do EPAR) ou contacte o seu médico ou 
farmacêutico. 
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http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Risk-management-plan_summary/human/002611/WC500194318.pdf
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/human/medicines/002611/human_med_001934.jsp
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/human/medicines/002611/human_med_001934.jsp
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