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Resumo do EPAR destinado ao público 

Pegasys 
peginterferão alfa-2a 

Este é um resumo do Relatório Público Europeu de Avaliação (EPAR) relativo ao Pegasys. O seu 
objetivo é explicar o modo como a Agência avaliou o medicamento a fim de recomendar a sua 
autorização na UE, bem como as suas condições de utilização. Não tem por finalidade fornecer 
conselhos práticos sobre a utilização do Pegasys. 

Para obter informações práticas sobre a utilização do Pegasys, os doentes devem ler o Folheto 
Informativo ou contactar o seu médico ou farmacêutico. 

 

O que é o Pegasys e para que é utilizado? 

O Pegasys é um medicamento utilizado para o tratamento de: 

• hepatite B crónica (de longa duração ) em adultos e crianças a partir dos 3 anos de idade 

• hepatite C crónica em adultos e crianças a partir dos 5 anos de idade. 

A hepatite B e C são doenças do fígado causadas por uma infeção pelo vírus da hepatite B ou C, 
respetivamente. O Pegasys é habitualmente utilizado isoladamente em doentes com hepatite B, mas 
utilizado em associação com outros medicamentos no tratamento da hepatite C. Para mais informações 
sobre o tratamento com este medicamento em adultos e crianças, consulte o Resumo das 
Características do Medicamento (RCM). 

O Pegasys contém a substância ativa peginterferão alfa-2a. 

Como se utiliza o Pegasys? 

O Pegasys é administrado por injeção subcutânea no abdómen (barriga) ou na coxa, uma vez por 
semana durante 48 semanas para doentes com hepatite B e uma vez por semana durante 16 a 72 
semanas para doentes com hepatite C. 
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Nos adultos, é normalmente administrada uma dose de 180 microgramas, mas nas crianças a dose 
varia de acordo com a altura e o peso. As doses podem ter de ser ajustadas nos doentes que 
apresentam efeitos secundários. 

O Pegasys só pode ser obtido mediante receita médica e o tratamento deve ser iniciado por um médico 
com experiência no tratamento da hepatite B ou C. Para mais informações, consulte o Folheto 
Informativo. 

Como funciona o Pegasys? 

A substância ativa no Pegasys, o peginterferão alfa-2a, pertence ao grupo «interferões». Os interferões 
são substâncias naturais produzidas pelo organismo que o ajudam a combater infeções causadas por 
vírus. O mecanismo de ação dos interferões alfa nas doenças virais ainda não está completamente 
esclarecido, mas pensa-se que atuam como imunomoduladores (substâncias que modificam o modo 
como o sistema imunitário, isto é, o sistema de defesa do organismo, funciona). Os interferões alfa 
podem também bloquear a multiplicação dos vírus. 

O pegintergerão alfa-2a é muito semelhante ao interferão alfa-2a, amplamente disponível na União 
Europeia (UE) com a designação de Roferon-A. No Pegasys, o interferão alfa-2a foi "peguilado" (fixado 
a um químico denominado polietilenoglicol - PEG). Este processo reduz a velocidade de eliminação do 
interferão do organismo e permite que o medicamento seja administrado com menor frequência. 

Quais os benefícios demonstrados pelo Pegasys durante os estudos? 

Os estudos demonstraram que o Pegasys é eficaz em eliminar os sinais de infeção viral em adultos e 
crianças com hepatite B ou C crónica. 

Hepatite B 

Em 2 estudos que incluíram 1 372 doentes adultos, o Pegasys demonstrou ser mais eficaz do que a 
lamivudina (outro medicamento antivírico) na eliminação do vírus da hepatite B. Nestes estudos, as 
percentagens de doentes sem sinais de atividade viral no sangue 6 meses após o tratamento 
corresponderam a 32 % com Pegasys e a 22 % com lamivudina nos doentes AgHBe positivos 
(infetados com o tipo comum do vírus da hepatite B). Nos doentes «AgHBe negativos» (infetados com 
um vírus que sofreu uma mutação e mais difícil de tratar), a taxa de depuração é de 43 % com o 
Pegasys e de 29 % com a lamivudina. 

Num estudo que incluiu 151 crianças com hepatite B, de idade igual ou superior a 3 anos, 26 % das 
crianças tratadas com Pegasys não apresentavam sinais de atividade viral no sangue após 24 
semanas, em comparação com 3 % dos doentes que não receberam qualquer tratamento. 

Hepatite C 

Para a hepatite C, o Pegasys foi estudado em regime de monoterapia e em associação com outros 
medicamentos. 

Três estudos que incluíram 1 441 doentes demonstraram que um número maior de doentes a tomar 
Pegasys em regime de monoterapia não apresentou sinais de atividade viral no sangue após o 
tratamento (28 a 39 %), em comparação com o grupo de doentes a serem tratados com interferão alfa 
2-a (8 a 19 %). 

Outro estudo que incluiu 1 149 doentes mostrou que a associação do Pegasys com a ribavirina foi 
também mais eficaz do que quando utilizado em monoterapia (45 % de respondedores no seguimento 
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em comparação com 24 %) e tão eficaz como a associação do interferão alfa-2a e da ribavirina (39 % 
de respondedores). 

Os estudos adicionais do peginterferão alfa-2a em associação com telaprevir e ribavirin ou com 
boceprevir e ribavirin demonstraram que estas associações aumentaram significativamente a 
percentagem de doentes que responderam ao tratamento em comparação com a associação 
peginterferão alfa-2a e ribavirina. 

Por último, um estudo que incluiu 55 crianças demostrou uma eficácia da associação do Pegasys e da 
ribavirina semelhante à que foi observada nos adultos. 

Quais são os riscos associados ao Pegasys? 

Os efeitos secundários mais frequentes associados ao Pegasys (observados em mais de 1 doente em 
cada 10) são perda de apetite, dores de cabeça, insónias (dificuldade em dormir), irritabilidade, 
distúrbios gastrointestinais (diarreia, náusea e dor de estômago), erupção cutânea, comichão, perda 
de cabelo, dores nos músculos e articulações, doença de tipo gripal, reações no local da injeção e 
cansaço. Para a lista completa dos efeitos secundários comunicados relativamente ao Pegasys, 
consulte o Folheto Informativo. 

O Pegasys está contraindicado em pessoas hipersensíveis (alérgicas) a interferões alfa ou a qualquer 
outro componente do medicamento. O Pegasys também é contraindicado em doentes com certas 
doenças hepáticas, cardíacas ou outras. Para a lista completa de restrições de utilização relativas ao 
Pegasys, consulte o Folheto Informativo. 

Por que foi aprovado o Pegasys? 

Os estudos demonstraram que o Pegasys é eficaz em eliminar os sinais de infeção viral em adultos e 
crianças com hepatite B ou C crónica. A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) concluiu que os 
benefícios do Pegasys 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 Pegasys? 

No Resumo das Características do Medicamento e no Folheto Informativo foram incluídas 
recomendações e precauções a observar pelos profissionais de saúde e pelos doentes para a utilização 
segura e eficaz do Pegasys. 

Outras informações sobre o Pegasys 

Em 20 de junho de 2002, a Comissão Europeia concedeu uma Autorização de Introdução no Mercado, 
válida para toda a União Europeia, para o medicamento Pegasys. 

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

Este resumo foi atualizado pela última vez em 12-2017. 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/000395/human_med_000974.jsp&mid=WC0b01ac058001d124
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