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Resumo do EPAR destinado ao público 

Vfend 
voriconazole 

Este é um resumo do Relatório Público Europeu de Avaliação (EPAR) relativo ao Vfend. O seu objetivo 
é explicar o modo como o Comité dos Medicamentos para Uso Humano (CHMP) avaliou o medicamento 
a fim de emitir um parecer favorável à concessão de uma autorização de introdução no mercado, bem 
como as suas recomendações sobre as condições de utilização do Vfend. 

 

O que é o Vfend? 

O Vfend é um medicamento antifúngico que contém a substância ativa voriconazol. Está disponível na 
forma de comprimidos (50 mg ou 200 mg), sob a forma de suspensão oral (40 mg/ml) e sob a forma 
de pó para preparação de uma solução para perfusão (administração gota a gota numa veia). 

Para que é utilizado o Vfend? 

É utilizado no tratamento de adultos e crianças com idade superior a dois anos com as seguintes 
infeções fúngicas: 

• aspergilose invasiva (um tipo de infeção fúngica provocada por Aspergillus); 

• candidemia (um outro tipo de infeção fúngica provocada por Candida) em doentes com uma 
contagem normal de glóbulos brancos; 

• infeções invasivas graves provocadas por Candida, quando o fungo é resistente ao fluconazol 
(outro medicamento antifúngico); 

• infeções fúngicas graves provocadas por Scedosporium ou Fusarium (dois tipos diferentes de 
fungos). 

Quando utilizado no tratamento de infeções fúngicas, o Vfend destina-se sobretudo aos doentes com 
infeções progressivas e passíveis de causar a morte. 
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O Vfend também é utilizado na prevenção de infeções fúngicas invasivas em doentes submetidos a um 
transplante de células estaminais hematopoiéticas (do sangue) (um transplante de um tipo de células 
estaminais que podem transformar-se em células sanguíneas) em risco elevado de infeção. 

O medicamento só pode ser obtido mediante receita médica. 

Como se utiliza o Vfend? 

O Vfend é administrado duas vezes ao dia pelo menos uma hora antes ou uma hora após uma 
refeição. A dose de Vfend a utilizar depende do peso do doente e da formulação do medicamento. 

Quando utilizado no tratamento de infeções fúngicas, os doentes devem receber uma dose inicial mais 
elevada (dose de carga) no primeiro dia. O objetivo da dose de carga é atingir níveis sanguíneos 
estáveis. À dose de carga segue-se depois uma dose de manutenção que pode ser ajustada de acordo 
com a resposta do doente. A dose pode ser aumentada ou diminuída em função da resposta do doente 
e dos efeitos secundários manifestados. A duração do tratamento deve ser tão curta quanto possível. O 
tratamento para além de 180 dias exige uma avaliação cuidadosa para garantir que os benefícios 
ultrapassam os riscos para o doente. 

Nos adultos, tanto a dose de carga como a dose de manutenção podem ser administradas por perfusão 
ou por via oral utilizando os comprimidos ou a suspensão mas, nas crianças, recomenda-se iniciar o 
tratamento com a perfusão e ponderar a mudança para a suspensão caso se observe uma melhoria. 
Os comprimidos e a suspensão devem ser tomados pelo menos uma hora antes ou depois de uma 
refeição. 

Quando utilizado na prevenção de infeções em doentes submetidos a transplante de células estaminais 
sanguíneas, o Vfend é administrado no dia do transplante e até um máximo de 100 dias após o 
mesmo. A duração do tratamento preventivo deve ser tão curta quanto possível. Poderá continuar 
durante 80 dias adicionais, mas apenas se o sistema imunitário do doente continuar suprimido ou se 
este desenvolver a doença de enxerto versus hospedeiro (quando as células transplantadas atacam as 
próprias células do organismo). O tratamento deve ser interrompido se os doentes apresentarem 
efeitos secundários associados ao mesmo. 

Para mais informações, consulte o Folheto Informativo. 

Como funciona o Vfend? 

A substância ativa no Vfend, o voriconazol, pertence à classe dos medicamentos antifúngicos 
«triazólicos». Atua perturbando a formação de ergosterol, que é uma parte importante das membranas 
das células dos fungos. Sem a membrana celular funcional, o fungo morre ou é impedido de se 
propagar. A lista dos fungos contra os quais o Vfend atua pode ser encontrada no Resumo das 
Características do Medicamento (também parte do EPAR). 

Como foi estudado o Vfend? 

O estudo do Vfend no tratamento da aspergilose invasiva incluiu 277 doentes imunodeprimidos 
(doentes cujo sistema imunitário não estava a funcionar adequadamente). O Vfend foi comparado à 
anfotericina B (outro medicamento antifúngico). 

O estudo do Vfend no tratamento da candidemia comparou o Vfend a um tratamento com 
anfotericina B seguida de fluconazol em 370 doentes. 

O Vfend foi também estudado no tratamento de infeções graves refratárias por Candida em 55 
doentes, na infeção por Scedosporium em 38 doentes e na infeção por Fusarium em 21 doentes. 
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«Refratárias» significa que as infeções não responderam ao tratamento. A maioria dos doentes a 
receber tratamento com Vfend para estas infeções raras não tinha tolerado ou não tinha respondido a 
medicamentos antifúngicos utilizados previamente. 

O Vfend foi igualmente estudado em 285 crianças. 

O principal parâmetro de eficácia em todos os estudos foi o número de doentes que apresentaram uma 
resposta completa ou parcial ao tratamento. 

O Vfend foi também estudado enquanto tratamento preventivo em doentes submetidos a transplante 
de células estaminais sanguíneas. Num estudo que incluiu 465 doentes, o Vfend foi comparado com 
outro medicamento antifúngico, o itraconazol. O tratamento era considerado bem-sucedido quando o 
doente podia continuar o tratamento durante 100 dias após o transplante e não desenvolvia uma 
infeção fúngica até ao dia 180. 

Qual o benefício demonstrado pelo Vfend durante os estudos? 

No tratamento da aspergilose invasiva, a percentagem de doentes que responderam ao tratamento foi 
maior para o Vfend do que para a anfotericina B (53 % versus 31 %). A taxa de sobrevivência dos 
doentes tratados com o voriconazol foi significativamente superior à dos doentes tratados com 
anfotericina B. 

Na candidemia, a percentagem de doentes que responderam ao tratamento com Vfend no final da 
terapia foi a mesma do que para o comparador (72 %). 

Foi observado um bom resultado em 44 % dos doentes com infeções refratárias graves provocadas por 
Candida (24 em 55). Na maioria destes casos (15 em 24), a resposta foi completa. 

No tratamento das infeções por Scedosporium e por Fusarium, 28 em 59 doentes apresentaram uma 
resposta completa ou parcial ao tratamento. 

No estudo da prevenção de infeções em doentes submetidos a transplante de células estaminais 
sanguíneas, o tratamento foi bem-sucedido em cerca de 49 % dos doentes tratados com Vfend (109 
em 224), comparativamente a 33 % dos doentes tratados com itraconazol (80 em 241). 

Qual é o risco associado ao Vfend? 

Os efeitos secundários mais frequentes associados ao Vfend (observados em mais de 1 doente em 
cada 10) são edema periférico (inchaço dos braços e das pernas), dores de cabeça, perturbações 
visuais (incluindo visão desfocada, alterações na perceção da cor e sensibilidade excessiva à luz), 
dificuldade respiratória (dificuldade em respirar), dor abdominal (dores de estômago), náuseas 
(sensação de enjoo), vómitos, diarreia, erupção cutânea, pirexia (febre) e resultados de testes 
hepáticos anormais. Para a lista completa dos efeitos secundários comunicados relativamente ao 
Vfend, consulte o Folheto Informativo. 

O Vfend é contraindicado em doentes que estejam a tomar os seguintes medicamentos: 

• terfenadina, astemizol (habitualmente utilizados para alergias – estes medicamentos podem ser 
obtidos sem receita médica); 

• cisaprida (utilizada para problemas de estômago); 

• pimozida (utilizada no tratamento de doenças mentais); 

• quinidina (utilizada para arritmias); 

• rifampicina (utilizada no tratamento da tuberculose); 
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• carbamazepina (utilizada no tratamento da epilepsia (convulsões)); 

• fenobarbital (utilizado para a insónia grave e epilepsia); 

• ritonavir (utilizado para o tratamento da infeção pelo VIH) em doses de 400 mg ou superiores, 
duas vezes por dia; 

• alcaloides da cravagem do centeio, tais como ergotamina e dihidroergotamina (utilizadas para o 
tratamento das enxaquecas); 

• sirolímus (utilizado em doentes transplantados); 

• produtos contendo erva de S. João (preparação à base de plantas utilizada para tratamento da 
depressão); 

• efavirenz de dose alta (utilizado no tratamento da infeção por VIH). 

É igualmente necessária precaução quando o Vfend é utilizado em simultâneo com outros 
medicamentos. Para a lista completa de restrições de utilização, consulte o Folheto Informativo. 

Por que foi aprovado o Vfend? 

O CHMP concluiu que os benefícios do Vfend são superiores aos seus riscos e recomendou a concessão 
de uma autorização de introdução no mercado para o medicamento. 

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

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

Outras informações sobre o Vfend 

Em 19 de março de 2002, a Comissão Europeia concedeu uma Autorização de Introdução no Mercado, 
válida para toda a União Europeia, para o medicamento Vfend. 

O EPAR completo relativo ao Vfend pode ser consultado 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 Vfend, leia o Folheto Informativo (também parte do EPAR) ou 
contacte o seu médico ou farmacêutico. 

Este resumo foi atualizado pela última vez em 06-2014. 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/000387/human_med_001135.jsp&mid=WC0b01ac058001d124
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