
 

 

 

 

 

 

 

Anexo III 

Alterações a incluir nas secções relevantes do Resumo das Características 
do Medicamento e do Folheto Informativo 

 
 
 

 
Nota: 

 

Este Resumo das Características do Medicamento, rotulagem e folheto informativo é o resultado do 
procedimento de arbitragem. 

A informação do medicamento poderá ser posteriormente atualizada pela Autoridade Competente do 
Estado Membro em articulação com o Estado Membro de Referência, conforme apropriado, de acordo 
com os procedimentos previstos no Capítulo 4 do Título III da Diretiva 2001/83/EC. 
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A. Medicamentos de formulação oral e supositórios 

 

[Todas as formulações orais e supositórios (ver Anexo I) devem retirar as indicações obstétricas da sua 
informação do medicamento. 

Adicionalmente, qualquer referência a indicações obstétricas em todas as outras secções da 
Informação do medicamento, por exemplo na secção 4.2 “Posologia e modo de administração” do 
Resumo das Características do Medicamento, bem como quaisquer referências a indicações obstétricas 
no Folheto Informativo devem ser retiradas]
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B. Medicamentos para uso parentérico com indicações obstétricas 

 

[A informação do medicamento existente deverá ser alterada (inserção, substituição ou eliminação do 
texto, conforme apropriado), por forma a refletir o texto acordado, como descrito em baixo] 

 

I. Resumo das Características do Medicamento 

 

4.1 Indicações terapêuticas 
 
[As indicações obstétricas atualmente aprovadas devem ser removidas e substituídas pelo 
seguinte:] 
 
Para a gestão a curto prazo do trabalho de parto prematuro não complicado 
Para parar o trabalho de parto entre as 22 e 37 semanas de gestação em doentes sem 
contraindicações médicas ou obstétricas para terapêutica tocolítica. 

 

 
[As seguintes indicações obstétricas a ser mantidas apenas onde atualmente aprovadas] 
 
Versão cefálica externa [a ser mantido apenas onde atualmente aprovado] 
 
Utilização de emergência em condições específicas [a ser mantido apenas onde atualmente 
aprovado] 

 
 

4.2 Posologia e modo de administração 
 
[O texto abaixo deve ser inserido nesta secção] 
 
[…] 
 
Na gestão a curto prazo do trabalho de parto prematuro não complicado.  
 
O tratamento com <nome de fantasia> deve apenas ser iniciado por obstetras/médicos com 
experiência na utilização de agentes tocolíticos. O tratamento deve ser efetuado em instalações 
adequadamente equipadas para efetuar monitorização contínua do estado de saúde materna e 
fetal. 
 
A duração do tratamento não deve exceder as 48 horas, uma vez que os dados mostram que o 
efeito principal da terapia tocolítica é um atraso do parto até 48 horas; não foram observados 
efeitos estatisticamente significativos na mortalidade ou morbilidade perinatal em ensaios 
controlados aleatorizados. Este atraso de curta duração pode ser utilizado para implementar outras 
medidas conhecidas por melhorarem a saúde perinatal. 
 
<Nome de fantasia> deve ser administrado o mais cedo possível após o diagnóstico de parto 
prematuro e após avaliação da doente para eliminar quaisquer contraindicações à utilização de 
<DCI SABA> (ver secção 4.3). Isto deve incluir uma avaliação adequada do estado cardiovascular 
da doente com supervisão da função cardiorrespiratória e monitorização por ECG ao longo do 
tratamento (ver secção 4.4).  
 
[Detalhes relativos à dose e taxas de perfusão terão que ser adaptadas às especificações das 
substâncias ativas individuais, ou seja, mantidos tal como se encontram por medicamento; 
qualquer referência ao tratamento continuado com terapêutica oral de manutenção deve ser 
removida.] 
 
Precauções especiais para perfusão: A dose deve ser titulada individualmente no que respeita à 
supressão de contrações, aumento da pulsação e alterações da pressão arterial, os quais são 
fatores limitativos. Estes parâmetros deverão ser cuidadosamente monitorizados durante o 
tratamento. A frequência cardíaca materna máxima não deverá exceder os 120 batimentos por 
minuto.  

 

30 
 



 
É essencial um controlo atento do nível de hidratação para evitar o risco de edema pulmonar 
materno (ver secção 4.4). O volume de fluidos no qual o fármaco é administrado deverá, por isso, 
ser mantido no mínimo. Deverá ser utilizado um dispositivo de perfusão controlada, 
preferencialmente uma bomba de seringa. 
 
[…] 
 
4.3 Contraindicações 
 
[O texto abaixo deverá ser inserido nesta secção] 
 
[…] 
 
<Nome de fantasia> está contraindicado nas seguintes condições:  

- Qualquer condição em idade gestacional < 22 semanas 

- Como agente tocolítico em doentes com doença cardíaca isquémica preexistente ou doentes 
com fatores de risco significativos de doença cardíaca isquémica.  

- Ameaça de aborto durante o 1º e 2º trimestres. 

  - Qualquer condição da mãe ou do feto na qual o prolongamento da gravidez seja 
perigoso, por exemplo, toxemia grave, infeção intrauterina, hemorragia vaginal 
resultante de placenta prévia, eclampsia ou pré-eclampsia grave, descolamento da 
placenta ou compressão do cordão umbilical. 

- Morte fetal intrauterina, malformação congénita letal ou malformação cromossómica letal 
conhecidas. 

 

<Nome de fantasia> está também contraindicado em qualquer condição médica preexistente na 
qual um beta mimético possa ter um efeito indesejável, por exemplo hipertensão pulmonar e 
cardiopatias tais como cardiomiopatia obstrutiva hipertrófica ou qualquer tipo de obstrução do 
escoamento do ventrículo esquerdo, por exemplo estenose aórtica. 
 
[…] 
 

4.4 Advertências e precauções especiais de utilização 

 

 
[O texto abaixo deverá ser inserido nesta secção] 
 
[…] 
 
Tocólise  
 
Qualquer decisão para iniciar a terapêutica com <nome de fantasia> deve ser tomada após 
cuidadosa consideração dos benefícios e riscos do tratamento.  
 
O tratamento deve apenas ser efetuado em instalações adequadamente equipadas para manter a 
monitorização contínua do estado materno e fetal. A tocólise com agonistas beta não é 
recomendada quando existe rutura das membranas ou quando o colo do útero apresenta uma 
dilatação superior a 4 cm. 
 
<Nome de fantasia> deve ser utilizado com precaução na tocólise e deve ser efetuada supervisão 
da função cardiorrespiratória e monitorização por ECG ao longo do tratamento.  
 
As seguintes medidas de monitorização devem ser constantemente aplicadas à mãe e, quando 
possível/apropriado, ao feto:  

- Pressão arterial e frequência cardíaca  
- ECG  
- Equilíbrio hidroeletrolítico – para monitorização do edema pulmonar 
- Níveis de glucose e lactato – com especial atenção para os doentes diabéticos 
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- Níveis de potássio – os agonistas beta estão associados a uma diminuição do potássio 
sérico, o que aumenta o risco de arritmias (ver secção 4.5) 
 

O tratamento deverá ser descontinuado se surgirem sinais de isquémia miocárdica (tais como dor 
torácica ou alterações do ECG).  
 
<Nome de fantasia> não deve ser utilizado como agente tocolítico em doentes com fatores de 
risco significativos para ou suspeita de qualquer tipo de cardiopatia preexistente (por exemplo, 
taquiarritmias, insuficiência cardíaca ou valvulopatia, ver secção 4.3). No parto prematuro numa 
doente com suspeita ou confirmação de cardiopatia, um médico com experiência em cardiologia 
deverá avaliar a adequabilidade do tratamento antes da perfusão intravenosa com <nome de 
fantasia>.  
 
Edema pulmonar 
 
Uma vez que têm sido notificados casos de edema pulmonar e isquémia do miocárdio maternos 
durante ou após o tratamento do parto prematuro com agonistas beta, recomenda-se atenção 
cuidada ao equilíbrio hídrico e função cardiorrespiratória. Doentes com fatores de predisposição 
incluindo gravidezes múltiplas, sobrecarga de fluidos, infeção materna e pré-eclampsia podem ter 
um risco aumentado para o desenvolvimento de edema pulmonar. A administração com uma 
bomba de seringa, por oposição à perfusão I.V. irá limitar o risco de sobrecarga de líquidos. Se 
forem desenvolvidos sinais de edema pulmonar ou isquémia do miocárdio, deve considerar-se a 
descontinuação do tratamento (ver secções 4.2 e 4.8). 
 
Pressão arterial e frequência cardíaca 
 
Aumentos da frequência cardíaca materna da ordem dos 20 a 50 batimentos por minuto 
acompanham, normalmente, a perfusão com agonistas beta. A pulsação materna deve ser 
monitorizada e a necessidade de controlo desses aumentos através da redução da dose ou 
descontinuação do medicamento deve ser avaliada caso a caso. Normalmente, não se deve 
permitir que a pulsação materna exceda uma frequência em equilíbrio de 120 batimentos por 
minuto. 
A pressão arterial materna pode descer ligeiramente durante a perfusão, sendo o efeito na 
pressão diastólica superior do que na pressão sistólica. Quedas da pressão diastólica ocorrem 
normalmente entre os 10 e 20 mmHg. O efeito da perfusão na frequência cardíaca fetal é menos 
marcado mas, podem ocorrer aumentos até 20 batimentos por minuto. 
De forma a minimizar o risco de hipotensão associado à terapia tocolítica, deve ter-se especial 
cuidado para evitar a compressão da veia cava, mantendo-se o doente em posição lateral, 
esquerda ou direita, durante a perfusão. 

 
Diabetes 
 
A administração de agonistas beta está associada a um aumento da glicemia. Desta forma, os níveis 
sanguíneos de glucose e lactato devem ser monitorizados em mães diabéticas e o tratamento para a 
diabetes deve ser ajustado de forma a colmatar as necessidades das mães diabéticas durante a 
tocólise (ver secção 4.5). 
 
Hipertiroidismo 
 
<Nome de fantasia> deve apenas ser administrado com precaução a doentes que sofram de 
tirotoxicose após uma avaliação cuidadosa dos benefícios e riscos do tratamento. 
 
[…] 
 

4.5 Interações medicamentosas e outras formas de interação 
 
[O texto abaixo deverá ser inserido nesta secção] 
 
[…] 

 
 
Anestésicos halogenados 
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Devido ao efeito anti-hipertensivo aditivo, verifica-se um aumento da inércia uterina com risco de 
hemorragia; para além disso, foram notificados casos de perturbações graves da frequência 
ventricular devido ao aumento da reatividade cardíaca em interação com anestésicos halogenados. 
O tratamento deve ser descontinuado, sempre que possível, pelo menos 6 horas antes de qualquer 
anestesia planeada com anestésicos halogenados. 
 
 
Corticosteroides 
 
Os corticosteroides sistémicos são frequentemente administrados durante o parto prematuro para 
promover o desenvolvimento pulmonar fetal. Foram notificados casos de edema pulmonar em 
mulheres às quais foram concomitantemente administrados agonistas beta e corticosteroides. 
Reconhece-se que os corticosteroides aumentam a glicemia e podem induzir a depleção do potássio 
sérico, desta forma, a sua administração concomitante deve ser efetuada com precaução e 
monitorização contínua dos doentes, devido ao risco aumentado de hiperglicemia e hipocaliemia 
(ver secção 4.4).  
 
Antidiabéticos 
 
A administração de agonistas beta está associada a um aumento da glicemia, o qual pode ser 
interpretado como uma atenuação da terapêutica antidiabética; desta forma, a terapêutica 
antidiabética individual pode necessitar de ser ajustada (ver secção 4.4). 
 
 
Agentes depletores de potássio 
 
Devido ao efeito hipocaliémico dos agonistas beta, a administração concomitante de agentes 
depletores do potássio sérico, conhecidos por aumentarem o risco de hipocaliemia, tais como 
diuréticos, digoxina, metilxantinas e corticosteroides, deve ser efetuada de forma cautelosa após 
cuidadosa avaliação dos benefícios e riscos, com especial atenção ao risco acrescido de arritmias 
cardíacas, que surgem em resultado da hipocaliemia (ver secção 4.4).  
 
[…] 

 
4.8 Efeitos indesejáveis 

 

[O texto abaixo deverá ser inserido nesta secção] 
 
[…] 
 
Os efeitos indesejáveis mais frequentes de <nome de fantasia> estão relacionados com a sua 
atividade farmacológia betamimética, a qual pode ser limitada ou evitada através de uma rigorosa 
monitorização dos parâmetros hemodinâmicos tais como, pressão arterial e frequência cardíaca e 
um ajustamento adequado da dose. Estes efeitos normalmente revertem após descontinuação da 
terapêutica. 

 
Cardiopatias 
Muito 
frequentes: 

*Taquicardia. 

Frequentes: *Palpitações, *diminuição da pressão diastólica 

Raros: *Arritmias cardíacas, por exemplo fibrilhação auricular, isquémia miocárdica (ver 
secção 4.4) 

  
Doenças do metabolismo e da nutrição 
Frequentes - *Hipocaliemia 
Raros - *Hiperglicemia 
 
Vasculopatias 
Frequentes: 
Raros: 
 

*Hipotensão (ver secção 4.4) 
*Vasodilatação periférica. 
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Doenças respiratórias, torácicas e do mediastino 
Pouco 
frequentes: 

*Edema pulmonar. 

 

 
* Estas reações foram notificadas com a utilização em associação de agonistas beta de curta ação 
em indicações obstétricas e são consideradas efeitos de classe (ver secção 4.4)  

 
[…] 
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II. Folheto Informativo 

 
 
Secção 1. 
 
O que é <nome de fantasia> e para que é utilizado 
 
[Esta secção deve substituir qualquer uma existente que reflita as indicações obstétricas e deve referir 
o seguinte:] 
 

• <Nome de fantasia> é <também> utilizado em mulheres que entraram, de forma inesperada, 
em trabalho de parto precoce (parto prematuro) entre a 22ª e a 37ª semana de gestação para 
fornecer um curto adiamento do parto prematuro do bebé. <Nome de fantasia> ser-lhe-á 
administrado durante um período máximo de 48 horas. Este procedimento dará tempo ao 
médico ou obstetra para tomarem medidas extra que irão melhorar a saúde do seu bebé. 

 
Secção 2. 
 
[O texto abaixo deverá ser inserido nas secções relevantes] 
 
[…] 
 
O que precisa de saber antes de utilizar <nome de fantasia> 
 
Não utilize <nome de fantasia> se: 
- Está grávida de menos de 22 semanas  

- Sofre de ou tem um risco conhecido de desenvolver doença cardíaca isquémica (doença 

caracterizada pela diminuição do fluxo sanguíneo para o músculo cardíaco, causando sintomas 

como dor torácica (angina)) 

- Se teve algum aborto espontâneo nos primeiros dois trimestres de gravidez 

- Está grávida e você ou o seu bebé têm alguma condição para a qual o prolongamento da 

gravidez seria perigoso (tal como pressão arterial elevada, infeção do útero, hemorragia, a 

placenta está a tapar o canal de nascimento ou descolamento da placenta, ou se o bebé morreu 

no interior do útero) 

- Sofre de doença cardíaca com palpitações (por exemplo valvulopatia cardíaca) ou doença 

pulmonar prolongada (por exemplo bronquite crónica, enfisema), causando um aumento da 

pressão sanguínea para os seus pulmões (hipertensão pulmonar) 

 
 
Tome especial cuidado com <nome de fantasia>: 
 
É importante que confirme com o seu médico ou enfermeiro antes de lhe ser administrada a sua 
injeção se: 
- Teve problemas com a sua gravidez,  

- Durante a gravidez as águas rebentaram, 

- Tem demasiados fluidos nos seus pulmões, provocando falta de ar (edema pulmonar), 

- Tem a pressão arterial elevada, 

- É diabética. Se for, pode necessitar de testes de glicemia adicionais quando lhe for administrado 
<nome de fantasia>. 

- Tem uma glândula da tiroide hiperativa, 

35 
 



- Tem história de cardiopatia caracterizada por falta de ar, palpitações ou angina (ver Não utilize 

<nome de fantasia> se). 

 
O seu médico irá monitorizar o seu coração e o seu bebé antes do nascimento. O seu médico pode 
também fazer exames ao sangue para monitorizar alterações no seu sangue (ver secção 3). 
 
Outros medicamentos 
 
Informe o seu médico, enfermeiro ou farmacêutico se estiver a tomar, tiver tomado recentemente, ou 
se vier a tomar outros medicamentos, incluindo medicamentos obtidos sem receita médica. Estes 
incluem medicamentos à base de plantas.  
<Nome de fantasia> pode ter efeito sobre a ação de alguns medicamentos e alguns medicamentos 
podem ter efeito sobre <nome de fantasia>. 
 
Em particular, informe o seu médico, enfermeiro ou farmacêutico se estiver a tomar: 
 
- Medicamentos para uma frequência cardíaca irregular ou acelerada (tal como digoxina) 

- Outros medicamentos beta-bloqueantes (tais como atenolol ou propranolol), incluindo gotas para 
os olhos (tal como timolol) 

- Xantinas (tais como teofilina ou aminofilina) 

- Medicamentos esteroides (tal como prednisolona) 

- Comprimidos de água, também conhecidos como diuréticos (tal como furosemida) 

- Medicamentos para a diabetes para reduzir o açúcar no seu sangue (tal como insulina, 

metformina, ou glibenclamida). 

 

Se tem uma cirurgia programada com anestesia geral, o seu médico irá parar a administração de 

<nome de fantasia> 6 horas antes da cirurgia, sempre que possível, para a proteger de reações 

adversas (por exemplo frequência cardíaca irregular ou hemorragia do útero). 

 
Secção 3. 
 
[O texto abaixo deverá ser inserido nas secções relevantes] 
 
[…] 
 
Como utilizar <nome de fantasia> 
 
Não é esperado que administre este medicamento a si próprio. Ser-lhe-á sempre administrado por 
uma pessoa qualificada para o fazer após cuidadosa consideração relativamente ao balanço dos 
benefícios de <nome de fantasia> para o seu bebé e os potenciais efeitos indesejáveis que o 
tratamento terá em si. 
 
Para adiar temporariamente o parto prematuro 
 
<Nome de fantasia> ser-lhe-á administrado por um médico onde estejam disponíveis instalações para 
efetuar a monitorização contínua da sua saúde e da do seu bebé ao longo da administração. 
 
As seguintes medidas serão tomadas quando necessário: 

• Pressão arterial e frequência cardíaca. O seu médico irá considerar a diminuição da dose ou 
descontinuação de <nome de fantasia> se a sua frequência cardíaca exceder os 120 
batimentos por minuto. 

36 
 



• Eletrocardiografia (ECG, atividade elétrica do seu coração). Informe imediatamente o seu 
médico se sentir dor no peito durante o tratamento. Se se registarem alterações no ECG 
e se tiver dor no peito, o seu médico irá parar a administração de <nome de fantasia>. 

• Equilíbrio de água e sais no seu corpo. Informe o seu médico imediatamente se tiver 
tosse ou falta de ar durante o tratamento. Se algum sinal indicar um aumento de fluidos 
nos seus pulmões (também conhecido por edema pulmonar) (por exemplo tosse ou falta de ar), 
o seu médico pode parar a administração de <nome de fantasia>. 

• Níveis de açúcar no sangue e o surgimento de pH baixo com aumento do lactato no seu sangue 
(também conhecido como acidose láctica) 

• Níveis de potássio no sangue (níveis baixos de potássio podem estar associados a um risco de 
frequência cardíaca irregular) 

 

 
Secção 4. 
 
[O texto abaixo deverá ser inserido nas secções relevantes] 
 
[…] 
 
Efeitos secundários possíveis 
 

Efeitos secundários importantes a observar aquando do tratamento para o parto prematuro: 

 
Raros (afetam menos de 1 em cada 1.000 pessoas) 

Dor no peito (devido a problemas cardíacos tais como angina). Se isto lhe acontecer informe o seu 
médico ou enfermeiro imediatamente. 
 
Os seguintes efeitos secundários foram também observados com todos os agonistas beta como <nome 
de fantasia> quando utilizado para adiar o parto prematuro.  
 

Muito frequentes (afetam mais de 1 em cada 10 pessoas) 

- Frequência cardíaca acelerada 

 

Frequentes (afetam menos de 1 em cada 10 pessoas) 

- Batimento cardíaco forte (palpitações),  

- Tensão arterial baixa, a qual pode causar atordoamento ou tonturas 

- Baixos níveis de potássio no seu sangue, o que pode causar fraqueza muscular, sede ou 

sensação de formigueiro 

 

Pouco frequentes (afetam menos de 1 em cada 100 pessoas) 

- Acumulação de fluidos nos pulmões (edema pulmonar) o que pode causar dificuldade em 

respirar 

Raros (afetam menos de 1 em cada 1.000 pessoas) 

- Batimentos cardíacos alterados ou irregulares 

- Níveis elevados de açúcar (glucose) e/ou ácido láctico no seu sangue  

- Rubor (vermelhidão) da face 
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