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Resumo do EPAR destinado ao público 

Ristempa 
pegfilgrastim 

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

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

 

O que é o Ristempa e para que é utilizado? 

O Ristempa é um medicamento utilizado em doentes com cancro para o alívio de alguns dos efeitos 
secundários do tratamento. A quimioterapia (medicamentos usados no tratamento do cancro) 
citotóxica (que destrói células) destrói igualmente glóbulos brancos, o que pode causar neutropenia 
(níveis baixos de neutrófilos, um tipo de glóbulos brancos que combate infeções) e o desenvolvimento 
de infeções. O Ristempa é utilizado para reduzir a duração da neutropenia e a ocorrência de 
neutropenia febril (neutropenia com febre). 

O Ristempa não pode ser utilizado em doentes com leucemia mieloide crónica (um cancro dos glóbulos 
brancos), nem em doentes com síndromes mielodisplásicas (uma doença em que são produzidos 
demasiados glóbulos brancos, o que pode causar leucemia). 

O Ristempa contém a substância ativa pegfilgrastim. Este medicamento é similar ao Neulasta, já 
autorizado na União Europeia (UE). A empresa que fabrica o Neulasta concordou que os seus dados 
científicos fossem utilizados para o Ristempa (consentimento informado). Med
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Como se utiliza o Ristempa? 

O Ristempa só pode ser obtido mediante receita médica e o tratamento deve ser iniciado e 
supervisionado por um médico com experiência no tratamento do cancro ou de doenças do sangue. 

O Ristempa está disponível na forma de solução injetável em seringas pré-cheias contendo 6 mg de 
pegfilgrastim. O Ristempa é administrado como injeção única de 6 mg sob a pele, cerca de 24 horas 
depois do final de cada ciclo de quimioterapia. Após receberem formação adequada, os doentes podem 
autoadministrar a injeção. 

Como funciona o Ristempa? 

A substância ativa do Ristempa, o pegfilgrastim, consiste na substância filgrastim, muito similar a uma 
proteína humana denominada fator de estimulação de colónias de granulócitos(G—CSF), que foi 
«peguilada» (ligada a uma substância química chamada polietilenoglicol). O filgrastim atua 
estimulando a medula óssea a produzir mais glóbulos brancos, o que aumenta as contagens de 
glóbulos brancos e trata a neutropenia.  

O filgrastim encontra-se disponível noutros medicamentos na União Europeia (UE) desde há alguns 
anos. Dado ser peguilado em pegfilgrastim, o ritmo a que o medicamento é eliminado do organismo é 
reduzido, o que permite a sua administração com menor frequência. 

Quais os benefícios demonstrados pelo Ristempa durante os estudos? 

O Ristempa foi estudado em dois estudos principais que incluíram 467 doentes com cancro da mama a 
receber quimioterapia citotóxica. Em ambos estudos, a eficácia de uma injeção única de Ristempa foi 
comparada à de injeções diárias múltiplas de filgrastim durante cada um de quatro ciclos de 
quimioterapia. O principal parâmetro de eficácia foi a duração da neutropenia grave durante o primeiro 
ciclo de quimioterapia. 

O Ristempa foi tão eficaz como o filgrastim na redução da duração da neutropenia grave. Em ambos os 
estudos, os doentes tiveram neutropenia grave cerca de 1,7 dias durante o primeiro ciclo de 
quimioterapia, comparativamente a cerca de cinco a sete dias quando não é utilizado qualquer um dos 
medicamentos. 

Quais são os riscos associados ao Ristempa? 

Os efeitos secundários mais frequentes associados ao Ristempa (que podem afetar mais de 1 em cada 
10 pessoas) são dor muscular e nos ossos, dor de cabeça e náuseas (sensação de enjoo). Para a lista 
completa dos efeitos secundários e restrições de utilização, consulte o Folheto Informativo. 

Por que foi aprovado o Ristempa? 

O Comité dos Medicamentos para Uso Humano (CHMP) da Agência concluiu que os benefícios do 
Ristempa 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 Ristempa? 

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

Outras informações sobre o Ristempa 

Em 13 de Abril de 2015, a Comissão Europeia concedeu uma Autorização de Introdução no Mercado, 
válida para toda a União Europeia, para o medicamento Ristempa.  

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

Este resumo foi atualizado pela última vez em 04-2015. 
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http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Risk-management-plan_summary/human/003910/WC500183095.pdf
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/003910/human_med_001859.jsp
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/003910/human_med_001859.jsp
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