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Kinpeygo (budesonida) 
Um resumo sobre Kinpeygo e porque está autorizado na UE 

O que é Kinpeygo e para que é utilizado? 

Kinpeygo é um medicamento utilizado no tratamento de adultos com nefropatia por imunoglobulina A 
primária (IgAN) cuja doença está em risco de se agravar rapidamente. A IgAN é uma doença em que 
os rins deixam gradualmente de funcionar e acabam por falhar, exigindo que os doentes sejam 
submetidos a diálise ou a um transplante renal. 

Kinpeygo é um medicamento híbrido, o que significa que é similar a um medicamento de referência 
que contém a mesma substância ativa, mas é utilizado para uma doença diferente e é administrado de 
forma diferente. O medicamento de referência de Kinpeygo é o Entocort. 

A IgAN é uma doença rara, e Kinpeygo foi designado medicamento órfão (medicamento utilizado em 
doenças raras) a 18 de novembro de 2016. Mais informações sobre a designação órfã podem ser 
encontradas aqui: ema.europa.eu/medicines/human/orphan-designations/eu-3-16-1778. 

Kinpeygo contém a substância ativa budesonida. 

Como se utiliza Kinpeygo? 

Kinpeygo só pode ser obtido mediante receita médica e está disponível na forma de cápsulas a tomar 
por via oral. 

A dose recomendada é de 16 mg uma vez por dia, de manhã, pelo menos uma hora antes de uma 
refeição, durante 9 meses. Se o médico assistente considerar necessário, pode repetir-se um ciclo de 
9 meses. Quando se interrompe o tratamento, a dose deve ser reduzida para 8 mg uma vez por dia 
durante 2 semanas, podendo ser ainda reduzida para 4 mg uma vez por dia durante mais 2 semanas, 
de acordo com o critério do médico assistente. 

Para mais informações sobre a utilização de Kinpeygo, consulte o Folheto Informativo ou contacte o 
seu médico ou farmacêutico. 

Como funciona Kinpeygo? 

A IgAN é causada pelo sistema imunitário (as defesas naturais do organismo), produzindo uma versão 
defeituosa da imunoglobulina A (IgA), uma proteína no sangue que identifica e se liga a substâncias 
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estranhas específicas. Nos doentes com esta doença, a IgA defeituosa acumula-se nos rins, 
danificando-os e impedindo-os de funcionar adequadamente. 

A substância ativa de Kinpeygo, a budesonida, é um corticosteroide. Os corticosteroides têm uma 
vasta gama de efeitos que suprimem o sistema imunitário. Em particular, Kinpeygo foi concebido para 
libertar budesonida quando esta chega ao intestino, o que reduz a produção de IgA defeituosa e, desse 
modo, reduz a acumulação de IgA e as lesões nos rins. 

Quais os benefícios demonstrados por Kinpeygo durante os estudos? 

Um estudo principal que incluiu 199 doentes com IgAN mostrou que, após 9 meses de tratamento, os 
doentes que tomaram Kinpeygo apresentaram uma redução de 31 % na proteinúria (excesso de 
proteínas na urina, que pode ser um sinal de lesões nos rins), em comparação com uma redução de 
5 % nos doentes que receberam um placebo (um tratamento simulado). Dados adicionais 
demonstraram que os benefícios do Kinpeygo foram menos evidentes em doentes com doença menos 
avançada; por conseguinte, a utilização de Kinpeygo está limitada a doentes em risco de agravamento 
rápido da função renal. 

Quais são os riscos associados a Kinpeygo? 

Os efeitos secundários mais frequentes associados a Kinpeygo são acne (que pode afetar cerca de 1 
em cada 10 pessoas), tensão arterial elevada, edema periférico ou facial (acumulação de fluidos nas 
extremidades ou no rosto) e dispepsia (indigestão), cada um dos quais pode afetar cerca de 1 em cada 
20 pessoas. Em ensaios clínicos, estes efeitos secundários foram de gravidade ligeira ou moderada e 
resolvidos com o tempo. Para a lista completa dos efeitos secundários comunicados relativamente a 
Kinpeygo, consulte o Folheto Informativo. 

Kinpeygo é contraindicado em doentes com compromisso hepático grave (Classe C de Child-Pugh). 
Para a lista completa de restrições de utilização, consulte o Folheto Informativo. 

Porque está Kinpeygo autorizado na UE? 

Kinpeygo demonstrou ser eficaz na redução do nível de excesso de proteína na urina em doentes com 
IgAN, indicando uma melhoria da função renal. O tratamento com Kinpeygo foi geralmente bem 
tolerado e os efeitos secundários estiveram em linha com o perfil de segurança conhecido da 
budesonida. 

A Agência Europeia de Medicamentos concluiu que os benefícios de Kinpeygo são superiores aos seus 
riscos e o medicamento pode ser autorizado para utilização na UE. 

Foi concedida a Kinpeygo uma autorização condicional. Isto significa que se aguardam dados adicionais 
sobre este medicamento, que a empresa está obrigada a fornecer. A Agência procederá, anualmente, à 
análise de novas informações disponíveis e, se necessário, à atualização do presente resumo. 

Que informação ainda se aguarda sobre Kinpeygo? 

Dado que foi concedida uma autorização condicional a Kinpeygo, a empresa que comercializa o 
medicamento tem de apresentar resultados adicionais do estudo principal, que ainda está em curso, 
para confirmar a eficácia e a segurança do medicamento em doentes com AIgA. 
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Que medidas estão a ser adotadas para garantir a utilização segura e eficaz 
de Kinpeygo? 

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 de Kinpeygo. 

Tal como para todos os medicamentos, os dados sobre a utilização de Kinpeygo são continuamente 
monitorizados. Os efeitos secundários comunicados com Kinpeygo são cuidadosamente avaliados e são 
tomadas quaisquer ações necessárias para proteger os doentes. 

Outras informações sobre Kinpeygo 

Mais informações sobre Kinpeygo podem ser encontradas no sítio da internet da Agência: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/kinpeygo 

http://www.ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/kinpeygo

	O que é Kinpeygo e para que é utilizado?
	Como se utiliza Kinpeygo?
	Como funciona Kinpeygo?
	Quais os benefícios demonstrados por Kinpeygo durante os estudos?
	Quais são os riscos associados a Kinpeygo?
	Porque está Kinpeygo autorizado na UE?
	Que informação ainda se aguarda sobre Kinpeygo?
	Que medidas estão a ser adotadas para garantir a utilização segura e eficaz de Kinpeygo?
	Outras informações sobre Kinpeygo

