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Resumo do EPAR destinado ao público 

Pravafenix 
pravastatina/fenofibrato 

Este documento é um resumo do Relatório Público Europeu de Avaliação (EPAR) relativo ao Pravafenix. 

O seu objectivo 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 Pravafenix. 

 

O que é o Pravafenix? 

O Pravafenix é um medicamento que contém as substâncias activas pravastatina e fenofibrato. 

Encontra-se disponível na forma de cápsulas verdes e cor de azeitona contendo 40 mg de pravastatina 

e 160 mg de fenofibrato. 

Para que é utilizado o Pravafenix? 

O Pravafenix é utilizado no tratamento de doentes adultos com alto risco de doença cardíaca cujos 

níveis de “lipoproteínas de baixa densidade” (LDL ou “mau colesterol”) estão já controlados com 
pravastatina em monoterapia, mas ainda necessitam de melhorar os seus níveis de colesterol e reduzir 

os níveis de triglicéridos (um tipo de gordura). 

O medicamento só pode ser obtido mediante receita médica. 

Como se utiliza o Pravafenix? 

Antes de iniciar o tratamento com Pravafenix, o médico irá primeiro investigar todas as causas 

possíveis dos níveis anormais de colesterol e triglicéridos no doente e colocá-lo sob uma dieta 

adequada. 

A dose recomendada é de uma cápsula por dia tomada durante a refeição da noite. O medicamento 

deve ser sempre tomado com alimentos, dado que é menos bem absorvido em jejum. O doente deve 

ser monitorizado regularmente através de análises ao sangue, para verificar o efeito do medicamento. 



O médico deverá interromper o tratamento caso não se verifique uma resposta adequada em três 

meses.  

 

Como funciona o Pravafenix? 

As substâncias activas do Pravafenix, a pravastatina e o fenofibrato, têm modos de funcionamento 

diferentes, sendo os seus efeitos complementares. 

A pravastatina pertence a um grupo denominado “estatinas”. Reduz o colesterol total no sangue 

através do bloqueio da redutase da HMG CoA, uma enzima hepática (do fígado) envolvida na produção 

de colesterol. Dado que o fígado necessita de colesterol para produzir bílis, os níveis reduzidos de 

colesterol no sangue fazem com que as células hepáticas produzam receptores que captam o colesterol 

do sangue, reduzindo ainda mais os seus níveis. O colesterol extraído do sangue desta forma é o LDL 

ou “mau colesterol”. 

O fenofibrato é um “agonista dos PPAR”. Activa um tipo de receptor denominado “receptor activador da 

proliferação dos peroxisomas alfa”, o qual se encontra envolvido na lipólise das gorduras da dieta (a 

degradação das moléculas de gordura em moléculas mais pequenas), em especial dos triglicéridos. 

Quando os receptores são activados, a degradação das gorduras é acelerada, o que ajuda a eliminar o 

colesterol e os triglicéridos do sangue. 

Como foi estudado o Pravafenix? 

Dado que a pravastatina e o fenofibrato já são utilizados em medicamentos há vários anos, a empresa 

apresentou informações da literatura científica além dos resultados dos seus próprios estudos.  

A empresa executou um estudo principal no qual o Pravafenix foi comparado com pravastatina em 

monoterapia em 248 doentes com alto risco de doença cardíaca e níveis anormais de colesterol e 

triglicéridos. O principal parâmetro de eficácia foi a redução do nível de colesterol após 12 semanas 

(excluindo o HDL ou “bom colesterol”).  

Qual o benefício demonstrado pelo Pravafenix durante os estudos? 

No estudo principal, o Pravafenix demonstrou ser mais eficaz que a pravastatina em monoterapia na 
redução dos níveis de colesterol não-HDL. Os níveis de colesterol não-HDL foram reduzidos, em média, 

em cerca de 14 % dos doentes que tomaram Pravafenix, em comparação com 6 % nos doentes que 

tomaram apenas pravastatina. 

Qual é o risco associado ao Pravafenix? 

Os efeitos secundários mais frequentes associados ao Pravafenix (observados em 1 a 10 doentes em 

cada 100) são distensão abdominal (barriga inchada), dor abdominal (dor de barriga), obstipação 

(prisão de ventre), diarreia, boca seca, dispepsia (azia), eructação (arrotos), flatulência (gases), 
náuseas (enjoo), desconforto abdominal, vómitos e níveis elevados de enzimas hepáticas no sangue. 

Para a lista completa dos efeitos secundários comunicados relativamente ao Pravafenix, consulte o 

Folheto Informativo. 

O Pravafenix não deve ser utilizado em pessoas que possam ser hipersensíveis (alérgicas) às 

substâncias activas ou a qualquer outro componente do medicamento. O Pravafenix não deve ser 
utilizado em doentes com menos de 18 anos de idade, nem em doentes com problemas graves do 

fígado, problemas moderados a graves dos rins, fotoalergia ou reacções fototóxicas (reacções alérgicas 
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ou lesões na pele causadas por exposição à luz) durante tratamentos com fibratos ou cetoprofeno. Não 

deve igualmente ser utilizado em pessoas com doença da vesícula biliar, pancreatite crónica ou aguda 

(inflamação do pâncreas) ou história de miopatia (doenças musculares) ou rabdomiólise (destruição 

das fibras musculares) na sequência de tratamento com uma estatina ou um fibrato. Não deve ser 

administrado a mulheres que estejam grávidas ou a amamentar. 

Por que foi aprovado o Pravafenix? 

O CHMP analisou dados recentemente publicados sobre os benefícios da associação de estatinas e 

fenofibrato. O Comité notou ainda que os benefícios do Pravafenix se observavam principalmente em 

doentes com níveis elevados de triglicéridos e níveis baixos de colesterol HDL. Por conseguinte, o 

Comité decidiu que os benefícios do Pravafenix são superiores aos seus riscos neste grupo de doentes 

e recomendou a concessão de uma autorização de introdução no mercado para o medicamento. 

Outras informações sobre o Pravafenix 

Em 14 de Abril de 2011, a Comissão Europeia concedeu aos Laboratoires SMB s.a. uma Autorização de 

Introdução no Mercado, válida para toda a União Europeia, para o medicamento Pravafenix. A 

Autorização de Introdução no Mercado é válida durante cinco anos, findos os quais poderá ser 

renovada. 

O EPAR completo sobre o Pravafenix pode ser consultado no sítio web da Agência: ema.europa.eu/Find 
medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Para mais informações sobre o 

tratamento com o Pravafenix, leia o Folheto Informativo (também parte do EPAR), ou contacte o seu 

médico ou farmacêutico. 

Este resumo foi actualizado pela última vez em 02-2011. 
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