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Perguntas e respostas 

Retirada do pedido de alteração dos termos da 
Autorização de Introdução no Mercado para Teysuno 
(tegafur/gimeracilo/oteracilo) 
 

Em 6 de janeiro de 2015, a Nordic Group BV notificou oficialmente o Comité dos Medicamentos para 
Uso Humano (CHMP) da sua decisão de retirar o pedido de uma alteração da indicação para o Teysuno. 
A alteração referia-se ao prolongamento da utilização do Teysuno no tratamento do cancro gástrico em 
estado avançado em associação com outros medicamentos anticancerígenos à base de platina que não 
a cisplatina. 

 

O que é o Teysuno? 

O Teysuno é um medicamento anticancerígeno utilizado no tratamento de adultos com cancro gástrico 
(do estômago) em estado avançado. É utilizado em associação com cisplatina (um medicamento 
anticancerígeno à base de platina). 

O Teysuno contém as substâncias ativas tegafur, gimeracilo e oteracilo. Encontra-se disponível na 
forma de cápsulas. 

O Teysuno encontra-se autorizado na UE desde março de 2011. 

Qual a utilização prevista para o Teysuno? 

Previa-se que o Teysuno pudesse ser também utilizado em associação com outros medicamentos 
anticancerígenos à base de platina que não a cisplatina, como a oxaliplatina. 

Como deveria funcionar o Teysuno? 

A principal substância ativa do Teysuno, o tegafur, é um medicamento citotóxico (um medicamento 
que mata células que se estão a dividir, como as células cancerígenas) que pertence ao grupo 
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dosantimetabolitos. O tegafur é um pró-fármaco que, no organismo, é convertido num outro 
medicamento designado 5-fluorouracil (5-FU). O 5-FU é similar à pirimidina, uma substância presente 
no material genético das células (ADN e ARN). No organismo, o 5-FU ocupa o lugar da pirimidina e 
interfere com as enzimas envolvidas na produção de ADN novo. Deste mtod, impede o crescimento das 
células cancerígenas, acabando por matá-las. 

As outras duas substâncias ativas do Teysuno permitem que o tegafur seja eficaz em doses mais 
baixas e com menos efeitos secundários: o gimeracilo impede a decomposição do 5-FU, e o oteracilo 
reduz a atividade do 5-FU em tecido normal e não cancerígeno no intestino. 

Que documentação foi apresentada pela empresa a acompanhar o pedido? 

A empresa apresentou dados de dois estudos que incluíram um total de 43 doentes com cancro 
gástrico em estado avançado ou outros tumores, nos quais o Teysuno foi utilizado em associação com 
a oxaliplatina e outros medicamentos anticancerígenos. Foram igualmente fornecidos dados obtidos em 
estudos publicados relacionados com o uso do Teysuno em associação com medicamentos à base de 
platina. 

Qual o estado de adiantamento do processo de avaliação do pedido quando 
este foi retirado? 

O pedido foi retirado depois de o CHMP ter avaliado a documentação fornecida pela empresa e 
formulado uma lista de perguntas. Após a avaliação, pelo CHMP, das respostas apresentadas pela 
empresa à lista de perguntas, subsistiam algumas questões. 

Qual era a recomendação do CHMP no momento da retirada? 

Com base na análise dos dados e da resposta da empresa à lista de perguntas do CHMP, no momento 
da retirada, o CHMP tinha algumas questões, sendo de parecer que o Teysuno para o tratamento do 
cancro gástrico em estado avançado em associação com outros medicamentos à base de platina que 
não a cisplatina não podia ser aprovado. Os dados fornecidos eram demasiado limitados para 
permitirem uma avaliação do perfil benefício-risco do Teysuno em associação com outros 
medicamentos à base da platina em doentes com cancro gástrico em estado avançado. Mais 
especificamente, foram fornecidos dados extremamente limitados relativamente à associação do 
Teysuno com oxaliplatina, além de que não foram fornecidos dados sobre a utilização com 
carboplatina. 

Por conseguinte, no momento da retirada, o CHMP considerava que os dados fornecidos eram 
demasiado escassos para permitirem uma avaliação adequada dos benefícios e riscos do Teysuno em 
associação com outros medicamentos à base de platina que não a cisplatina em doentes com cancro 
gástrico em estado avançado. 

Quais as razões invocadas pela empresa para retirar o pedido? 

Na sua carta a notificar a Agência da retirada do pedido, a empresa declarou que decidira retirar o 
pedido porque, no relatório de avaliação preliminar, o CHMP considerara que os dados fornecidos eram 
insuficientes para concluir que os benefícios são superiores aos riscos quando o Teysuno é utilizado em 
associação com outros medicamentos anticancerígenos à base de platina. 

A carta de retirada está disponível aqui. 
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Quais as consequências da retirada do pedido para os doentes incluídos em 
ensaios clínicos ou programas de uso compassivo em curso? 

A empresa informou o CHMP de que não existem consequências para os doentes incluídos em ensaios 
clínicos ou programas de uso compassivo. 

Se estiver incluído num ensaio clínico ou num programa de uso compassivo e necessitar de informação 
adicional sobre o tratamento, contacte o médico que lhe receitou o Teysuno. 

O que se passa relativamente ao Teysuno para o tratamento de cancro 
gástrico em estado avançado em associação com a cisplatina? 

Não existem consequências para o uso do Teysuno na indicação autorizada. 

 

O Relatório Público Europeu de Avaliação completo relativo ao Teysuno pode ser consultado no sítio 
Internet da Agência em ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment 
Reports. 
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