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Prostigmine
Metilsulfato de neostigmina
Composição
Metilsulfato de neostigmina.................................................................. 0,5 mg
Excipiente q.b.p. ................................................... 1 ml de solução injectável.
Forma farmacêutica e respectivo número de unidades
Embalagens de 5 ampolas com solução injectável doseada a 0,5 mg/ml.
Categoria fármaco-terapêutica
Agente colinérgico.
Nome e domicílio do responsável pela autorização de introdução no mercado
Titular: Valeant Pharmaceuticals Ibérica, S.A.
C/ Muntaner 239 – 253, ático
08021 Barcelona
ESPANHA
Distribuidor: CODIFAR
Av. Marechal Gomes da Costa, 19; 1800-255 Lisboa, Portugal
Indicações
Miastenia gravis, reversão de bloqueio muscular causado por relaxantes musculares
não-despolarizantes, íleus paralítico e retenção urinária no pós-operatório (excluída
a obstrução mecânica).
Contra-indicações
Prostigmine está contra indicado em doentes com obstrução mecânica do intestino
ou do tracto urinário, peritonite, asma e doença de Parkinson.
Prostigmine está contra indicado em doentes com conhecida hipersensibilidade ao
metilsulfato de neostigmina ou a qualquer um dos excipientes do injectável.
Efeitos indesejáveis
Geralmente, os efeitos colaterais são devidos à uma exageração dos efeitos
farmacológicos, dos quais salivação e fasciculações são os mais comuns. Também
podem ocorrer espasmos intestinais e a diarreia. Adicionalmente, após do uso tanto
do brometo de neostigmina como do metilsulfato de neostigmina registaram-se os
seguintes efeitos adversos:
Alérgicos: Reacções alérgicas e anafililácticas.
Neurológicos: Tonturas, convulsões, perda da consciência, sonolência, dor de
cabeça, disartria, miose e distúrbios da vista.
Cardiovasculares: Foram registradas arritmias cardíacas (incluindo bradicardia,
taquicardia, bloqueio A-V, ritmos nodais) mudanças ECG não-específicas, e
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também, paro cardíaco, colapso e hipotensão. Estes efeitos foram
predominantemente percebidos após o uso da forma injectável de Prostigmine.
Respiratórios: Aumento da secreção oral, faringe e bronquial, dispneia, depressão
respiratória, paro respiratório e broncoespasmo.
Dermatológicos: Rash e urticária.
Gastrointestinais: Náusea, vómitos, flatulência e peristaltismo incrementado.
Génito-urinários: Frequência urinária.
Músculo-esqueletais: Cãibras e espasmos musculares, artralgia.
Miscelânea: Perspiração, rubores e debilidade.

Interacções medicamentosas
A neostigmina antagoniza o efeito de relaxantes musculares não despolarizantes
tipo curare. A atropina contraria os efeitos colinérgicos devidos à neostigmina,
principalmente a bradicardia e a hipersecreção.
Fármacos capazes de induzir bloqueio neuromuscular (aminoglicosidos,
clindamicina, colistina, ciclopropano e anestésicos halogenados inalados) podem
antagonizar os efeitos da neostigmina. Fármacos que têm o potencial de agravar a
Miastenia Gravis (quinino, cloroquina, hidroxicloroquina, quinidina, procainamida,
propafenona, lítio e beta-bloqueantes), podem reduzir a eficácia da neostigmina.
Nestes casos, pode haver necessidade de aumentar a dose de neostigmina.
Neostigmina pode potenciar o efeito depressor respiratório dos opiáceos e
barbitúricos, bem como o efeito bradicardizante e hipotensor dos beta-bloqueantes.
Neostigmina pode inibir o metabolismo de suxametónio e outros relaxantes
musculares despolarizantes e potenciar e prolongar a sua acção.
Neostigmina reverte o bloqueio muscular causado por relaxantes musculares nãodespolarizantes. Esta interacção pode ser aproveitada como fim terapêutico.
A atropina contraria os efeitos muscarínicos da neostigmina.
A administração concomitante de metilprednisolona e neostigmina em doentes com
Miastenia Gravis pode exacerbar os sintomas e provocar fraqueza muscular grave,
com necessidade de ventilação mecânica.
Precauções especiais de utilização
Prostigmine deve ser usado com precaução em doentes com doenças
cardiovasculares (incluindo arritmia, bradicardia, enfarte do miocárdio recente e
hipotensão), vagotonia, epilepsia, hipertiroidismo, insuficiência renal, úlcera péptica,
gravidez e aleitamento (ver secção 4.6)
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A administração parentética de neostigmine deve ser feita sempre com atropina
disponível, para contrariar eventuais efeitos adversos muscarínicos.
A utilização de doses elevadas de Prostigmine acarreta o risco de desencadear
bloqueio neuromuscular paradoxal.
Prostigmine pode potenciar o efeito depressor respiratório dos opiáceos e
barbitúricos, bem como o efeito bradicardizante e hipotensor dos beta-bloqueantes.
Efeitos em grávidas, lactantes e doentes com patologias especiais
Gravidez e lactação
A administração endovenosa de neostigmina pode provocar irritabilidade uterina e
indução de parto prematuro em grávidas perto do final da gestação.
Não se encontram disponíveis dados de estudos controlados de Prostigmine em
mulheres grávidas.
Sendo assim, o medicamento não deve ser usado durante a gravidez, excepto se os
benefícios excederem os potenciais riscos para o feto.
Não se sabe exactamente se a substância activa de Prostigmine é excretada no leite
materno. As mães que amamentam e que necessitam de tomar este medicamento
devem ter o cuidado de não amamentar os seus bebés.
Doentes com patologias especiais
Prostigmine está contra-indicado em doentes com conhecida hipersensibilidade ao
metilsulfato de neostigmina ou a qualquer um dos excipientes do injectável.
Prostigmine deve ser usado com precaução em doentes com doenças
cardiovasculares (incluindo arritmia, bradicardia, enfarte do miocárdio recente e
hipotensão), vagotonia, epilepsia, hipertiroidismo, insuficiência renal, úlcera péptica,
gravidez e aleitamento (ver secção 4.6).
Prostigmine está contra-indicado em doentes com obstrução mecânica do intestino
ou do tracto urinário, peritonite, asma e doença de Parkinson.
Efeitos sobre a capacidade de condução e utilização de máquinas
Devido à possibilidade de ocorrência de efeitos secundários como tonturas,
lipotimias e alterações visuais, a capacidade de condução e de utilizar máquinas
pode verse alterada.
Lista de excipientes
Cloreto de sódio, hidróxido de sódio ou ácido clorídrico até pH = 6, água para
soluções injectáveis.
Posologia e modo de administração
Íleus paralítico e retenção urinária no pós-operatório
Profilaxia: 1/2 a 1 ampola (0,25 - 0,50 mg) s.c. ou i.m. imediatamente após cirurgia;
repetir esta dose cada 4 a 6 horas, conforme for necessário.
Tratamento:
Adultos. uma ampola de 1 ml (0,5 mg) s.c., i.m. ou i.v. muito lenta (cerca de 3
minutos). Se necessário, repetir esta dose com intervalos de 4 - 5 horas.
Crianças: 1/4 a 1/2 ampola de 1 ml (0,125 - 0,25 mg) s.c. ou i.m.
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Miastenia gravis
Administração parentérica de dosagem adaptada ao grau de paralisia. A dose
máxima diária é de 20 mg (raramente excede os 5 mg) e o intervalo mínimo entre
administrações é de 2 horas (o intervalo entre doses adapta-se às necessidades do
doente). Simultaneamente, pode ser necessária a administração oral de
piridostigmina.
Reversão de bloqueio muscular causado por relaxantes musculares nãodespolarizantes
1 - 5 mg i.m. e/ou i.v., possivelmente em combinação com 0,4 - 1,2 mg de sulfato de
atropina, de forma a reduzir os efeitos colinérgicos indesejáveis tais como
bradicardia e hipersecreção. As doses recomendadas não devem ser ultrapassadas,
mesmo em caso de sobredosagem pelo curare.
Instruções posológicas especiais
Nos doentes com função renal deficiente podem ser necessários intervalos mais
prolongados entre as doses ou doses mais reduzidas.
Nos doentes com insuficiência hepática não é necessário um ajuste de doses em
doentes com doença hepática.
Idosos. A duração do antagonismo do bloqueio neuromuscular pode prolongar-se
em doentes de idade avançada. Mesmo assim as doses administradas serão as
mesmas que as indicadas para adultos, adaptando o intervalo das administrações às
necessidades do doente.
Crianças. A neostigmina administra-se a crianças e recém nascidos, sendo
necessário adaptar a dosagem consonante ao peso e resposta ao fármaco.

Sobredosagem
É importante fazer a diferença entre uma crise miasténica e uma crise colinérgica
(provocada por sobredosagem de neostigmina). Ambas as situações conduzem a
fraqueza muscular, mas requerem tratamentos radicalmente diferentes. Estes dois
tipos de crise podem ser diferenciados pelo uso de edrofónio e julgamento clínico.
Durante o tratamento com neostigmina, a presença de crise miasténica requer
aumento da dose; a crise colinérgica resolve-se com a interrupção do fármaco e
administração de sulfato de atropina.
Tal como com outros inibidores colinérgicos, a sobredosagem por Prostigmine pode
conduzir a uma crise colinérgica, caracterizada por acentuada fraqueza muscular
(ou, em doentes miasténicos, por aumento da fraqueza muscular). Se esta situação
não for reconhecida, existe perigo de vida devido a paralisia dos músculos
respiratórios. A sobredosagem pode igualmente causar bradicardia ou,
paradoxalmente, taquicardia.
As medidas a tomar consistem em suspender de imediato o tratamento com
Prostigmine ou outros colinérgicos e administrar 1 - 2 mg de sulfato de atropina por
meio de injecção endovenosa lenta.
Dependendo da frequência cardíaca, esta dose poderá ter de ser repetida em
intervalos de 2 – 4 horas.
Advertências
Antes de utilizar Prostigmine, deverá verificar o prazo de validade indicado na
embalagem com a designação «EXP».
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Caso detecte efeitos indesejáveis não indicados neste folheto informativo, deverá
comunicá-los ao seu médico ou farmacêutico.
Precauções particulares de conservação
Conservar a temperatura inferior a 25 ºC.
Precauções especiais para a destruição dos produtos não utilizados ou de
resíduos de medicamentos
Devem ser tomadas as precauções normais para a destruição de medicamentos.
Manter fora do alcance e da vista das crianças.
Data da última revisão do Folheto informativo:
Janeiro de 2006

