INFORMAÇÕES IMPORTANTES
PARA PARTICIPANTES E CUIDADORES
Leia estas informações importantes antes de usar NUPLAZID® (pimavanserina) e toda vez que você fizer a
reposição da medicação, pois as informações podem mudar. Essas informações não substituem a necessidade
de conversar com o seu profissional de saúde sobre o seu quadro clínico ou sobre o seu tratamento.

PARA QUE O NUPLAZID É USADO?
NUPLAZID (nu-pla-zid) é uma medicação vendida com receita usada para tratar alucinações e
delírios associados à psicose na doença de Parkinson. Esses sintomas não motores ocorrem
quando uma pessoa com doença de Parkinson começa a apresentar alucinações (como ver, escutar
ou sentir coisas que os outros não) e/ou delírios (como acreditar em coisas que não são reais).

QUAL É A INFORMAÇÃO MAIS IMPORTANTE QUE DEVO SABER
SOBRE O NUPLAZID?
Medicações como NUPLAZID podem aumentar o risco de morte em pessoas idosas que tenham
perdido contato com a realidade (psicose) devido a confusão e perda de memória (demência).
NUPLAZID não está aprovado para o tratamento de pacientes com psicose relacionada à demência
não relacionada às alucinações e aos delírios associados à psicose na doença de Parkinson.

QUEM NÃO DEVE TOMAR NUPLAZID?
Não tome NUPLAZID se você já tiver tido uma reação alérgica a qualquer um dos ingredientes do
NUPLAZID. As reações alérgicas podem incluir erupção cutânea, urticária, inchaço da língua, boca,
lábios ou rosto, sensação de aperto na garganta e falta de ar.
Não tome NUPLAZID se você tiver certas afecções cardíacas que alterem seu ritmo cardíaco.
É importante conversar com o seu profissional de saúde sobre esse possível efeito colateral. Ligue
para seu profissional de saúde se você sentir alguma alteração nos seus batimentos cardíacos.

QUAIS OUTRAS ADVERTÊNCIAS DEVO SABER SOBRE NUPLAZID?
Prolongamento do intervalo QT: NUPLAZID pode aumentar o risco de alterações no seu
ritmo cardíaco. Esse risco pode aumentar caso NUPLAZID seja tomado em conjunto com outras
medicações conhecidas por prolongar o intervalo QT. Informe seu profissional de saúde sobre
todas as medicações que você está tomando ou que tomou recentemente.

Consulte o verso da página para obter outras Informações de segurança importantes.

QUAIS OUTRAS MEDICAÇÕES PODEM INTERAGIR COM NUPLAZID® (pimavanserina)?
Informe seu profissional de saúde sobre todas as medicações que você toma. Outras medicações
podem afetar o funcionamento do NUPLAZID (pimavanserina). Algumas medicações não devem ser
tomadas com NUPLAZID. Seu profissional de saúde pode orientá-lo sobre se é seguro tomar o
NUPLAZID em conjunto com suas outras medicações. Não inicie nem suspenda nenhuma medicação
durante o tratamento com NUPLAZID sem antes conversar com seu profissional de saúde.

QUAIS SÃO OS EFEITOS COLATERAIS COMUNS DE NUPLAZID?
Os efeitos colaterais comuns de NUPLAZID incluem inchaço nos braços ou nas pernas,
enjoo, confusão, alucinações, constipação e alterações ao caminhar normalmente. Esses não
são todos os efeitos colaterais possíveis de NUPLAZID. Para mais informações, pergunte ao
seu profissional de saúde ou farmacêutico sobre esta medicação.

POSSO TOMAR NUPLAZID COM OUTRAS MEDICAÇÕES PARA DOENÇA
DE PARKINSON?
Você pode tomar NUPLAZID sem precisar ajustar as doses de medicações à base de carbidopa/
levodopa. Informe seu profissional de saúde sobre todas as medicações que você esteja tomando.

COMO DEVO TOMAR NUPLAZID?
A dose recomendada de NUPLAZID é uma cápsula de 34 mg, uma vez ao dia por via oral, com ou
sem alimentos, tomada aproximadamente no mesmo horário todos os dias, ou conforme prescrito
pelo seu profissional de saúde.

COMO ADQUIRO NUPLAZID?
Se o seu profissional de saúde receitar NUPLAZID para você, ele poderá inscrever você no
Acadia Connect™. Esse programa de apoio pode ajudar você ou seu ente querido com a cobertura
do seguro para NUPLAZID.
Outras informações de segurança importantes
Não se sabe se NUPLAZID é seguro e eficaz em pessoas menores de 18 anos de idade.
Estas não são as informações de segurança completas. Para as informações de segurança
completas, leia as Informações de prescrição completas anexadas, incluindo a Caixa de
ADVERTÊNCIA, ou acesse NUPLAZID.com.
Caso tenha alguma dúvida sobre esta medicação ou estas informações, certifique-se de
discuti-las com seu profissional de saúde.
Aconselhamos que você relate efeitos colaterais negativos de medicações vendidas com
receita à Agência de Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (Food and Drug
Administration, FDA). Acesse www.fda.gov/medwatch ou ligue para +1 (800) FDA-1088
(+1 [800] 332-1088). Você também pode ligar para a Acadia Pharmaceuticals Inc. no número
+1 (844) 4ACADIA (+1 [844] 422-2342).
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