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Resumo do EPAR destinado ao público 

Cresemba 
isavuconazol 

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

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

 

O que é o Cresemba e para que é utilizado? 

O Cresemba é um medicamento antifúngico utilizado no tratamento de adultos com uma de duas 
infeções fúngicas potencialmente fatais: aspergilose invasiva e mucormicose. Na mucormicose, o 
Cresemba é utilizado quando o tratamento com anfotericina B não é apropriado. 

Dado o número de doentes afetados por estas doenças ser reduzido, são consideradas raras, pelo que 
o Cresemba foi designado medicamento órfão (medicamento utilizado em doenças raras) em 4 de 
junho de 2014 (para a mucormicose) e em 4 de julho de 2014 (para a aspergilose). 

O Cresemba contém a substância ativa isavuconazol. 

Como se utiliza o Cresemba? 

Encontra-se disponível sob a forma de um pó para preparação de uma solução para perfusão 
(administração gota a gota numa veia) e de cápsulas (administradas oralmente) 

A dosagem para as perfusões e para as cápsulas é a mesma: 6 doses de 200 mg a cada 8 horas 
durante 48 horas, seguidas de uma dose de manutenção de 200 mg uma vez por dia. A duração do 
tratamento depende da resposta do doente ao tratamento. 
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É possível alternar entre a perfusão e a cápsula por via oral, se necessário. O medicamento só pode 
ser obtido mediante receita médica. 

Como funciona o Cresemba? 

A substância ativa no Cresemba, o isavuconazol, pertence à classe dos medicamentos antifúngicos 
triazólicos. Atua perturbando a formação de ergosterol, um componente importante da membrana 
celular fúngica. Sem a membrana celular funcional, o fungo morre ou é impedido de se propagar. 

Quais os benefícios demonstrados pelo Cresemba durante os estudos? 

Os estudos demonstraram que a sobrevivência após o tratamento com Cresemba é semelhante à 
observada com outros tratamentos. 

Num estudo principal com 516 doentes com aspergilose invasiva, a taxa de mortalidade aos 42 dias foi 
semelhante nos doentes tratados com Cresemba (19 %) e nos doentes tratados com outro 
medicamento antifúngico, o voriconazol (20%). 

Outro estudo principal incluiu 146 doentes com aspergilose invasiva ou mucormicose, dos quais 37 
doentes tinham mucormicose e foram tratados com Cresemba. Nos doentes com mucormicose, a taxa 
de mortalidade após 84 dias de tratamento foi de 43 %. A taxa de mortalidade observada neste estudo 
é semelhante às taxas observadas na literatura publicada sobre os tratamentos padrão. Adicionalmente, 
o Cresemba tem a vantagem de poder ser utilizado em doentes com função renal reduzida. 

Quais são os riscos associados ao Cresemba? 

Os efeitos secundários mais frequentes associados ao Cresemba (observados em menos de 10 % dos 
doentes submetidos a estudo) incluem testes hepáticos anormais, náuseas, vómitos, dificuldades 
respiratórias, dor abdominal, diarreia, reações no local da injeção, dores de cabeça, níveis baixos de 
potássio no sangue e erupção cutânea. Para a lista completa dos efeitos secundários comunicados 
relativamente ao Cresemba, consulte o Folheto Informativo. 

O seu uso é contraindicado em doentes que sofram de doença grave do fígado ou que estejam a tomar 
qualquer dos medicamentos seguintes: 

• cetoconazol (um antifúngico) 

• doses elevadas de ritonavir (um medicamento para o VIH) 

• determinados medicamentos que aumentam o metabolismo do isavuconazol no organismo 
(indutores fortes do CYP3A4/5, consulte o Folheto Informativo). 

O uso do medicamento é também contraindicado em doentes com síndroma de intervalo QT curto, um 
problema do ritmo cardíaco. 

Por que foi aprovado o Cresemba? 

A aspergilose invasiva e a mucormicose são infeções potencialmente fatais associadas a uma elevada 
mortalidade. Nos estudos, o efeito do Cresemba no tratamento da aspergilose invasiva foi comparável 
ao efeito do voriconazol. Apesar de a anfotericina B ser o tratamento de primeira linha para a 
mucormicose, existe a necessidade de tratamentos alternativos e o Cresemba irá beneficiar os doentes 
para os quais a anfotericina B não é adequada. Em termos de segurança, o Cresemba foi, de um modo 
geral, bem tolerado. 
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O Comité dos Medicamentos para Uso Humano (CHMP) da Agência concluiu que os benefícios do 
Cresemba são superiores aos seus riscos e recomendou a sua aprovação para utilização na UE. 

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

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

Podem ser encontradas informações adicionais no resumo do plano de gestão dos riscos. 

Outras informações sobre o Cresemba 

O EPAR completo e o resumo do plano de gestão dos riscos relativos ao Cresemba podem ser 
consultados 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 Cresemba, leia o Folheto 
Informativo (também parte do EPAR) ou contacte o seu médico ou farmacêutico. 

O resumo do parecer emitido pelo Comité dos Medicamentos Órfãos para o Cresemba pode ser 
consultado no sítio Internet da Agência em:  

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation (invasive aspergillosis) 

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation (mucormycosis) 

http://www.ema.europa.eu/docs/pt_PT/document_library/EPAR_-_Risk-management-plan_summary/human/002734/WC500190179.pdf
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/human/medicines/002734/human_med_001907.jsp
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/human/medicines/002734/human_med_001907.jsp
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/orphans/2014/07/human_orphan_001371.jsp&mid=WC0b01ac058001d12b
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/orphans/2014/07/human_orphan_001358.jsp&mid=WC0b01ac058001d12b
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