
GilenyaTM apresentou:

52% de redução da 
taxa anual de surtos 
vs. interferon beta-1a 
IM em 1 ano3

1 surto a cada 
5-6 anos3

-52%

4 em cada 5 pacientes 
livres de progressão 

da incapacidade
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40% de redução 
da progressão da atrofia
cerebral vs. IFNB-1a
em 1 ano3
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Redução da taxa 
de atrofia cerebral3

89,3% Adesão superior a 80% 
comparado com outras 
drogas de primeira linha8
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Considerações sobre o manejo do paciente em uso de 
GilenyaTM (fingolimode)

Apropriado

Pacientes adultos elegíveis com EM remitente-recorrente, incluindo aqueles que estão mudando diretamente 
de beta-interferon ou acetato glatiramer para GilEnyaTM, desde que eles não mostrem sinais de anormalida-
des relevantes relacionadas com o tratamento (p. ex., neutropenia). aconselha-se precaução quando houver a 
troca de natalizumabe por GilEnyaTM.

Não recomendado
Considere apenas depois de realizar análise de risco-benefício e consultar um cardiologista.

Consultar um cardiologista em relação à observação de primeira dose em pacientes com:

Bradiarritmia*, QT prolongado† ou fatores de ris-
co relevantes para prolongamento QT‡, apneia 
de sono grave não tratada, doença cardiovas-
cular significativa§, hipertensão não controlada, 
doença cerebrovascular, ou histórico de síncope 
recorrente.

Observação de primeira 
dose deve durar, pelo me-
nos, uma noite.

EM = esclerose múltipla.
* Bradiarritmia inclui: Mobitz tipo ii de segundo grau ou bloqueio atrioventricular (aV) superior;
síndrome do nódulo sinusal, ou bloqueio cardíaco sinoatrial; histórico de bradicardia sintomática.
† QTc > 470 ms (mulheres) ou > 450 ms (homens).
‡ inclui hipocalcemia, hipomagnesemia ou prolongamento QT congênito.
§ Doença cardiovascular significativa inclui: doença cardíaca isquêmica conhecida,
história de infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca congestiva, histórico de parada cardíaca.
ıı inclui verapamil, diltiazem, ou ivabradina.
¶ inclui digoxina.

Tomam betabloqueadores, bloqueadores de cálcioıı , 
redutores da frequência cardíaca, ou outras substân-
cias que podem diminuir a frequência cardíaca.¶

Se a mudança do medica-
mento não for possível, a ob-
servação deverá durar, pelo 
menos, uma noite.

Consultar cardiologista em relação à possibilidade de troca de medicações bradicardizantes à migração para medicação 
sem taxa de diminuição de frequência cardíaca ou monitoramento apropriado de primeira dose em pacientes que:

Pacientes que não devem ser tratados com GilenyaTM: 
• Os que fazem uso de antiarrítmicos Classe ia ou Classe iii.
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Checklist do prescritor – etapas recomendadas para o manejo de pacientes em uso de 
GilenyaTM

O checklist e o algoritmo a seguir têm como intenção auxiliar no manejo de pacientes em uso de GilenyaTM. 
São fornecidas etapas essenciais e considerações quanto a início, continuação e interrupção do tratamento.

Antes de iniciar o tratamento
 � Garantir que os pacientes não tomem, concomitantemente, medicamentos antiarrítmicos Classe ia ou Classe iii.
 � Realizar eletrocardiograma (ECG) basal.
 � Tratamento com GilenyaTM não é recomendado aos seguintes pacientes, a menos que, antecipadamente, os benefícios 

prevaleçam sobre os riscos potenciais:
• aqueles com bradiarritmia#, doença cardiovascular significativa**, QT prolongado†† ou fatores de risco para prolonga-

mento do intervalo QT‡‡, hipertensão não controlada, doença cerebrovascular, apneia do sono grave não tratada, ou 
um histórico de síncope recorrente.

 � Procurar a recomendação de um cardiologista em relação ao monitoramento mais adequado no início do tratamento. 
O monitoramento deve durar uma noite.

• aqueles recebendo tratamento concomitante com betabloqueadores, bloqueadores de redutores de canal de cálcio 
da frequência cardíaca (p. ex., verapamil, diltiazem, ivabradina), ou outras substâncias que podem diminuir a frequên-
cia cardíaca (p. ex., digoxina).

 � Consultar cardiologista em relação a uma migração para medicação sem riscos de diminuição da frequência cardíaca 
antes do início do tratamento.

 � Se o medicamento bradicardizante não puder ser interrompido, consultar cardiologista em relação ao monitoramento 
mais apropriado no início do tratamento. O monitoramento deve durar, pelo menos, uma noite.

 � Cuidado ao coadministrar tratamentos anti-neoplásicos, imunomoduladores ou imunossupressores (incluindo corticos-
teroides) devido ao risco de efeitos aditivos do sistema imunológico. Decisões específicas quanto à dosagem e duração 
do tratamento com corticosteroides devem ser feitas com base em julgamento clínico.
• ao mudar os pacientes do beta-interferon ou acetato glatiramer para GilenyaTM, um período de eliminação não é ne-

cessário se não houver sinais relevantes de anomalias relacionadas com o tratamento (p. ex., neutropenia).
• Devido à meia-vida longa de natalizumabe, uma exposição concomitante, e consequentemente efeitos concomitan-

tes do sistema imunológico podem ocorrer por até 2 a 3 meses após interrupção de natalizumabe.
 � aconselhar mulheres em idade fértil sobre o risco grave ao feto e a necessidade para contracepção eficaz.
 � Verificar a condição de anticorpos do vírus zóster varicela (VZV) em pacientes sem histórico confirmado de varicela por 

profissional de saúde ou documentação de um curso completo de vacinação contra a varicela. Se for negativo, um curso 
completo de vacinação com a vacina contra varicela é recomendado, e o início do tratamento deve ser adiado por um 
mês para permitir a plena eficácia da vacinação.

 � Conduzir uma avaliação oftalmológica em pacientes com histórico de uveíte ou diabetes mellitus.
 � Embora não existam dados para estabelecer que pacientes com doença hepática preexistente estejam em risco aumen-

tado para desenvolver testes de função hepática elevada quando tomam GilenyaTM, exercer cautela no uso de GilenyaTM 
em pacientes com histórico de doença hepática significativa.

 � Oferecer aos pacientes um Cartão lembrete.

# Bradiarritmia inclui: Mobitz tipo ii de segundo grau ou bloqueio aV, síndrome do nódulo sinusal, bloqueio cardíaco sinoatrial, histórico de bradicardia sintomática.
** Doença cardiovascular significativa inclui o seguinte: doença cardíaca isquêmica conhecida, histórico de infarto do miocárdio, insuficiência 
cardíaca congestiva, histórico de parada cardíaca.
†† QTc > 470 ms (mulheres) ou > 450 ms (homens).
‡ inclui hipocalcemia, hipomagnesemia, ou prolongamento congênito do intervalo QT.
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nÃO

nÃO

Monitorar durante a noite em um centro médico. a 
estratégia de observação de primeira dose deve ser 
repetida na segunda dose de GilEnyaTM.

 � O paciente precisou de intervenção farma-
cólogica em qualquer momento durante o 
período de observação?

SiM

Algoritmo de início de tratamento
Todos os pacientes devem ser observados por, no mínimo, 6 horas durante o início do tratamento, como descrito no algoritmo a 
seguir. além disso, para pacientes aos quais GilEnyaTM (fingolimode) não é recomendado, em caso de doença cardíaca preexisten-
te ou aqueles que recebem medicamentos que diminuem a frequência cardíaca (ver página 2), uma consulta a um cardiologista 
deve ser solicitada antes do início para determinar o monitoramento mais apropriado, que deve durar, pelo menos, uma noite.

Observar por 6 horas
 � Realizar ECG basal antes da primeira dose. 
 � Observar sinais e sintomas de bradicardia e medir pulso e Pressão arterial (Pa) a cada hora. Se o paciente demonstrar 

sintomas relacionados com bradiarritmia, iniciar o manejo adequado e observar até que os sintomas tenham sido re-
solvidos.

 � Realizar ECG após as 6 horas iniciais.

nÃO

SiM

Ao final do período de observação, algum dos 
seguintes critérios foi atingido?

 � FC < 45 bpm.
 � FC é o menor valor após dose.
 � ECG em 6 horas mostra novo começo em se-

gundo grau ou maior bloqueio aV.

Observação de primeira dose está completa.

Estender observação até que os resultados tenham 
sido resolvidos.

O procedimento de observação de primeira dose acima também 
deve ser seguido no reinício do tratamento se GilenyaTM for des-
continuado por:

•  Um dia ou mais dentro das primeiras 2 semanas de tratamento;

•  Mais de 7 dias durante as semanas três e quatro;

•  Mais de 2 semanas depois do primeiro mês de tratamento.

Pa = pressão arterial; FC = frequência cardíaca; ECG = eletrocardiograma.

O monitoramento deve durar, pelo menos, uma noite.SiM � ao final do período de observação, o ECG em 
seis horas mostrou um intervalo QTc ≥ 500 ms?



5

Durante o tratamento
 � Conduzir uma avaliação oftalmológica em 3 a 4 meses após o início do tratamento.

• Conduzir avaliações de acompanhamento oftalmológico periódicas em pacientes com histórico de uveíte ou diabe-
tes mellitus.

• Se os pacientes apresentarem distúrbios visuais a qualquer momento, a avaliação do fundo de olho, incluindo a má-
cula, deve ser realizada.

• Se o edema macular for confirmado durante o tratamento, uma decisão sobre a interrupção do tratamento com GilEnyaTM 
precisará levar em consideração os potenciais benefícios e riscos para o paciente individualmente.

 � aconselhar pacientes a relatar sinais e sintomas de infecção.

• Tratamento antimicrobiano imediato deve ser iniciado se indicado.

• a suspensão da dosagem de GilEnyaTM deve ser considerada se um paciente desenvolver uma infecção grave, e a 
avaliação sobre risco-benefício deve ser feita antes do reinício do tratamento.

 � Verificar enzimas hepáticas sempre que existirem sinais ou sintomas de disfunção hepática, tais como náuseas, vômitos, 
dor abdominal, fadiga, anorexia, icterícia e/ou urina escura sem explicação.

• GilEnyaTM deve ser descontinuado se confirmado dano hepático significativo.

 � Durante o tratamento e até 2 meses após a interrupção.

• Vacinas podem ser menos eficazes.

• Vacinas com vírus vivos atenuados devem ser evitadas devido ao risco de infecção.

 � Existem dados muitos diferentes sobre a utilização de GilEnya™ em mulheres grávidas. no entanto, estudos em animais 
revelaram toxicidade reprodutiva, e pacientes devem ser orientadas sobre o potencial de risco grave para o feto. Para 
minimizar o risco em mulheres em idade fértil, recomenda-se o seguinte.

• aconselhar sobre a necessidade de uma concentração eficaz durante o tratamento com GilEnya™ e durante 2 meses 
após a interrupção. Se uma mulher engravidar enquanto estiver tomando GilEnya™, a continuação do tratamento só 
deve ser considerada se o beneficio potencial justificar o risco potencial para o feto.

• Devido ao potencial para reações adversas graves de fingolimode em pacientes, mulheres recebendo GilEnya™ não 
devem amamentar.

• O Cadastro de Gravidez GilEnya™ foi criado para ajudar a determinar os efeitos da exposição de GilEnya™ em mu-
lheres grávidas com EM. a participação no cadastro é voluntária, mas é um elemento essencial de um programa 
contínuo de estudos de pós-comercialização de GilEnya™. Para cadastrar uma paciente grávida com EM sob seus 
cuidados, por favor, contate o Serviço de informação ao Cliente (SiC) novartis pelo número 0800 888 3003, ou envie 
um e-mail para sic.novartis@novartis.com.
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Checklist do prescritor: Resumo das Recomendações é uma publicação periódica da Phoenix Comunicação Integrada patrocinada por Novartis. O conteúdo é 
de responsabilidade do autor e não expressa necessariamente a opinião do laboratório. Jornalista Responsável: José Antonio Mariano (MTb: 22.273-SP). Tiragem: 
1.500 exemplares. Endereço: Rua Gomes Freire, 439 – cj. 6 – CEP 05075-010 – São Paulo – SP. Tel.: (11) 3645-2171 – Fax: (11) 3831-8560 – Home page: 
www.editoraphoenix.com.br – E-mail: phoenix@editoraphoenix.com.br. Todos os direitos reservados. Este material não pode ser publicado, transmitido, divulga-
do, reescrito ou redistribuído sem prévia autorização da editora. Material destinado exclusivamente à classe médica. phx ip 02/06/14

Utilize o leitor de QR-Code de 
seu smartphone e/ou tablet e 
baixe o PDF deste material.

Depois da interrupção do tratamento
 � Se o tratamento for reiniciado, os mesmos efeitos de primeira dose na FC e na condução aV podem ocorrer quando o 

tratamento for interrompido por:
• Um dia ou mais dentro das primeiras 2 semanas de tratamento;
• Mais de sete dias durante as semanas 3 e 4;
• Mais de 2 semanas depois do primeiro mês de tratamento.
• Precauções de observação de primeira dose são recomendadas quando o tratamento é reiniciado depois de tais 

interrupções.
 � aconselhar os pacientes a relatar sinais e sintomas de infecção por até 2 meses depois da interrupção.
 � aconselhar pacientes que contracepção eficaz é necessária por 2 meses depois da interrupção.
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Resumo de informações de Prescrição

GILENYATM fingolimode  Nota importante: Antes de prescrever, consulte a bula completa.  Formas farmacêuticas e apresentações: Cápsulas de 0,5 mg. Embalagens 
contendo 28 cápsulas de GilenyaTM.  Via Oral  Indicações: GilenyaTM é indicado como uma terapia modificadora da doença para o tratamento de pacientes com esclerose 
múltipla remitente recorrente para reduzir a frequência de reincidências e retardar a progressão da incapacidade.  Posologia:   Adultos: Uma cápsula de 0,5 mg tomada por 
via oral uma vez ao dia.  Crianças e adolescentes: Não se aconselha o uso (não foi estudado nesta população).  Populações de pacientes especiais: Nenhum ajuste de 
dose é necessário para pacientes com insuficiência renal leve a moderada, insuficiência hepática ou idosos (cautela, pois a experiência é limitada). Cautela em pacientes com 
insuficiência hepática grave.  Contraindicações: Este medicamento não apresenta nenhuma contraindicação.  Precauções/Advertências: • ECG deve ser realizado em 
todos os pacientes antes da primeira dose e no final do período de observação de 6 horas da primeira dose. A frequência cardíaca e pressão sanguínea devem ser monitoradas 
a cada hora, durante o período de observação de 6 horas. A mesma recomendação se aplica depois de uma interrupção de um dia ou mais durante as primeiras 2 semanas 
de tratamento, ou por mais de 07 dias durante a semana 3 e 4 de tratamento; ou após a interrupção por mais de 2 semanas após o primeiro mês de tratamento. Se após a 
dose, ocorrerem sintomas relacionados à bradiarritmia, ou início de um novo bloqueio atrioventricular de segundo grau ou superior, ou o ritmo cardíaco em 6 horas pós-dose for 
o mais baixo após a dose, ou for <45 bpm, o paciente deve ser observado até que os sintomas ou achados tenham sido resolvidos e as ações adequadas devem ser iniciadas 
quando necessário. Os pacientes devem ser monitorados por toda a noite se o QTc > 500 mseg estiver presente no ECG de 6 horas após a dose. Se um paciente precisar de 
intervenção farmacológica durante a observação após a primeira dose, deve ser instituído monitoramento durante a noite e a estratégia de monitorização da primeira dose deve 
ser repetida para a segunda dose de GilenyaTM. • GilenyaTM não deve ser utilizado em pacientes com bloqueio atrioventricular de segundo grau ou superior, síndrome do nódulo 
sinusal, ou bloqueio cardíaco sino-atrial, devido ao risco de graves distúrbios no ritmo. GilenyaTM também não deve ser utilizado em pacientes com doença cardíaca isquêmica 
conhecida, histórico de infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca congestiva, histórico de parada cardíaca, doença cerebrovascular, hipertensão não controlada ou apneia do 
sono grave não tratada, uma vez que, bradicardia pode não ser bem tolerada nestes pacientes. • GilenyaTM não deve ser utilizado em pacientes com prologamento significativo 
do intervalo QT (QTc >470 msec (mulheres) ou >450 msec (homens)) ou em pacientes com fatores de risco relevantes para prolongamento QT (ex. hipocalemia, hipomagnesemia 
ou prolongamento QT congênito). • Em pacientes com histórico de síncope recorrente ou bradicardia sintomática, o uso do GilenyaTM deve ser baseado na avaliação geral do 
risco-benefício. • Se o tratamento estiver sendo considerado para pacientes com os fatores de risco acima citados, uma consulta pré-tratamento com um cardiologista será 
necessária para determinar um monitoramento mais apropriado (deve durar pelo menos uma noite) para o início do tratamento. • GilenyaTM geralmente não deve ser iniciado 
em pacientes em terapia concomitante com betabloqueadores, bloqueadores do canal de cálcio redutores da frequência cardíaca ou outras substâncias que possam diminuir 
a frequência cardíaca (a experiência disponível é limitada e pode ser associada a bradicardia grave e bloqueio cardíaco). Se o tratamento com GilenyaTM estiver sendo 
considerado, deve-se procurar consultar um cardiologista a respeito da substituição por medicamentos que não reduzam a frequência cardíaca ou monitoramento adequado 
(deve durar pelo menos uma noite) para o início do tratamento. • Após a primeira dose, a diminuição da frequência cardíaca inicia dentro de 1 hora e o declínio máximo do dia 
1 ocorre dentro de 6 horas. A frequência cardíaca retorna aos níveis basais dentro de 1 mês de uso contínuo. • Cautela é necessária no uso concomitante com terapias anti-
neoplásicas, imunomoduladoras ou imunossupressoras (incluindo corticosteroides). Decisões específicas quanto à dosagem e duração do tratamento com corticosteroides 
devem ser baseada na avaliação clínica. Tratamentos curtos com corticosteroides (até 5 dias) podem ser utilizados em combinação com GilenyaTM. • Pacientes sem uma 
confirmação por profissional da área de saúde de história de varicela ou sem vacinação contra o vírus varicela zoster (VVZ) devem ser testados para anticorpos contra varicela. 
A vacinação contra VVZ dos pacientes anticorpos negativos é recomendada antes de iniciar o tratamento com GilenyaTM. O início do tratamento com GilenyaTM deverá ser adiado 
por um mês após a vacinação, para permitir que possa ocorrer a plena eficácia da mesma. • Infecção: A contagem de linfócitos é diminuída durante o tratamento e até 2 meses 
após a interrupção da terapia. Estratégias eficazes de diagnóstico e terapêutica devem ser utilizadas em pacientes com sintomas de infecção durante o tratamento e até 2 meses 
após a descontinuação. A interrupção da terapia deve ser considerada se uma infecção grave se desenvolver e o risco-benefício deve ser reavaliado antes de reiniciar a terapia. 
• Edema macular: pacientes com história de uveíte e pacientes com diabetes mellitus estão particularmente em risco de desenvolver edema de mácula. Um exame oftalmológico 
é recomendado 3-4 meses após o início da terapia com GilenyaTM e também antes e regularmente durante a terapia com GilenyaTM em pacientes de risco. A interrupção do 
tratamento deve ser considerada se o edema macular se desenvolver. • Precaução em pacientes que desenvolvam sintomas de disfunção hepática. A terapia deve ser 
interrompida se confirmado dano hepático significativo. • Síndrome de encefalopatia posterior reversível: O tratamento com GilenyaTM deve ser descontinuado se houver suspeita 
de síndrome de encefalopatia posterior reversível. •Cautela é necessária quando trocar os pacientes utilizando natalizumabe para GilenyaTM devido à longa meia-vida do 
natalizumabe.  Gravidez: Não recomendado, a menos que os benefícios superem os riscos. Medidas contraceptivas adequadas são recomendadas em mulheres em idade 
fértil.  Lactação: Não recomendado.  Interações medicamentosas: O uso concomitante com medicamentos antiarrítmicos classe IA (por exemplo, quinidina, procainamida) 
e classe III (por exemplo, amiodarona, sotalol) não é recomendado • No início do tratamento, o uso concomitante com betabloqueadores, bloqueadores do canal de cálcio 
redutores da frequência cardíaca (como verapamil, diltiazem ou ivabradina), ou outras substâncias que possam diminuir a frequência cardíaca (por exemplo, digoxina) não é 
recomendado • Cautela é necessária no uso concomitante com terapias antineoplásicas, imunomoduladoras ou imunossupressoras (incluindo costicosteroides) durante e até 
dois meses após a interrupção do tratamento com GilenyaTM. • Cautela é necessária ao trocar a terapia de longa duração com efeitos imunes como natalizumabe ou 
mitoxantrona. • Uso concomitante não é recomendado com vacinas com vírus vivos atenuados, outras vacinas podem ter eficácia reduzida durante e até dois meses após a 
interrupção do tratamento com GilenyaTM.   Reações adversas:   Muito comuns (> 10%): Gripe, sinusite, cefaleia, diarreia, dor nas costas, aumento das enzimas hepáticas, 
tosse.  Comuns (1-10%): Bronquite, gastroenterite, herpes zoster, Tinea versicolor, bradicardia, tontura, parestesia, enxaqueca, astenia, eczema, alopecia, prurido, perda de 
peso, aumento dos triglicérides no sangue, dispneia, depressão, dor ocular, visão turva, hipertensão, leucopenia, linfopenia.  Incomuns (0,1 - 1%): pneumonia, edema macular.  
Raras (0,01 – 0,1%): síndrome de encefalopatia posterior reversível.  Casos isolados de bloqueio atrioventricular completo, transitório e espontaneamente resolvidos foram 
observados durante o período de 6 horas de observação.   MS – 1.0068.1076   VENDA SOB PRESECRIÇÃO MÉDICA  Informações completas para prescrição disponíveis 
mediante solicitação ao Departamento Médico da Novartis.  BSS 05.09.2013  2013-PSB/GLC-0625-s

esta bula foi aprovada pela anvisa em 22/04/2014.
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