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Koselugo (selumetinib) 
Um resumo sobre Koselugo e porque está autorizado na UE 

O que é Koselugo e para que é utilizado? 

Koselugo é um medicamento utilizado no tratamento de neurofibromas plexiformes, tumores benignos 
(não cancerígenos) ao longo dos nervos, quando causam sintomas e não podem ser removidos através 
de cirurgia em crianças a partir dos 3 anos de idade com neurofibromatose tipo 1 (NF1). 

A NF1 é uma doença rara, e Koselugo foi designado medicamento órfão (medicamento utilizado em 
doenças raras) a 31 de julho de 2018. Mais informações sobre a designação de medicamento órfão 
podem ser encontradas aqui: ema.europa.eu/medicines/human/orphan-designations/eu3182050. 

Koselugo contém a substância ativa selumetinib. 

Como se utiliza Koselugo? 

Koselugo está disponível na forma de cápsulas e só pode ser obtido mediante receita médica. O 
tratamento deve ser iniciado por um médico com experiência no diagnóstico e tratamento de tumores 
relacionados com a NF1. 

A dose recomendada de Koselugo é baseada no peso e na altura do doente. O medicamento é tomado 
duas vezes por dia, com um intervalo de cerca de 12 horas, com o estômago vazio. O medicamento 
não deve ser administrado a doentes que não consigam engolir a cápsula inteira. 

Antes e durante o tratamento com Koselugo, o médico irá verificar o funcionamento do coração, dos 
olhos e do fígado do doente. O tratamento deve durar enquanto o doente apresentar melhorias ou se 
mantiver estável e os efeitos secundários forem toleráveis. O médico pode reduzir a dose ou suspender 
temporária ou permanentemente o tratamento em caso de ocorrência de efeitos secundários. 

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

Como funciona Koselugo? 

A substância ativa de Koselugo, o selumetinib, bloqueia enzimas denominadas MEK1 e MEK 2 
(MEK1/2), que estão envolvidas na estimulação do crescimento de células. As MEK1 e 2 são 
hiperativas na NF1, fazendo com que as células tumorais cresçam de forma descontrolada. Ao bloquear 
estas enzimas, Koselugo ajuda a abrandar o crescimento das células tumorais. 

http://www.ema.europa.eu/how-to-find-us
http://www.ema.europa.eu/contact
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/orphan-designations/eu3182050
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Quais os benefícios demonstrados por Koselugo durante os estudos? 

Um estudo principal concluiu que Koselugo é eficaz no tratamento de neurofibromas plexiformes em 
crianças com NF1 ao diminuir o tamanho desses tumores. No estudo, o tamanho do tumor diminuiu 
pelo menos 20 % em 33 de 50 (66 %) crianças com idade igual ou superior a 3 anos com NF1 e 
neurofibromas plexiformes que não podiam ser removidos através de cirurgia. No estudo, Koselugo 
não foi comparado com nenhum outro medicamento. 

Quais são os riscos associados a Koselugo? 

Os efeitos secundários mais frequentes associados a Koselugo (que podem afetar mais de 4 em cada 
10 pessoas) são vómitos, erupção cutânea, aumento da creatinafosfoquinase no sangue (uma enzima 
libertada no sangue quando o músculo está danificado), diarreia, náuseas (sensação de enjoo), 
acontecimentos asténicos (sensação de fraqueza), pele seca, febre, erupção cutânea acneiforme (uma 
erupção cutânea que se assemelha ao acne), hipoalbuminemia (níveis baixos de albumina, uma 
proteína do sangue), aumento da aspartato aminotransferase (uma enzima que indica um possível 
sinal de problemas no fígado) e paroníquia (infeção no leito da unha). 

Os efeitos secundários graves mais frequentes associados a Koselugo (que podem afetar 1 em cada 10 
pessoas) são diarreia, anemia (contagem baixa de glóbulos vermelhos), febre, aumento da 
creatinafosfoquinase no sangue e aumento da creatinina no sangue (um sinal de problemas nos rins). 

Koselugo é contraindicado em doentes com doença hepática grave. 

Para a lista completa dos efeitos secundários e das restrições de utilização de Koselugo, consulte o 
Folheto Informativo. 

Porque está Koselugo autorizado na UE? 

Os neurofibromas plexiformes podem causar desfiguração, dificuldades de movimento, dor e 
problemas a nível dos nervos. Para as crianças com neurofibromas plexiformes que não podem ser 
removidos através de cirurgia, não existem opções de tratamento autorizadas; por conseguinte, existe 
uma importante necessidade médica não satisfeita. Koselugo demonstrou ser eficaz na diminuição do 
tamanho dos tumores nestas crianças com idade igual ou superior a 3 anos. O número de crianças 
incluídas no ensaio foi reduzido devido à raridade da doença. Apesar de limitados, os dados de 
segurança indicam que os efeitos secundários de Koselugo são controláveis. A Agência Europeia de 
Medicamentos concluiu que os benefícios de Koselugo são superiores aos seus riscos e o medicamento 
pode ser autorizado para utilização na UE. 

Foi concedida a Koselugo 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 Koselugo? 

Dado que foi concedida uma autorização condicional a Koselugo, a empresa que comercializa o 
medicamento irá fornecer informações adicionais provenientes de dois estudos em curso que visam 
confirmar os benefícios e a segurança de Koselugo em crianças com NF1 e idade igual ou superior a 
3 anos. A empresa irá também realizar um terceiro estudo em crianças para fornecer mais informações 
sobre a segurança do medicamento a longo prazo. 
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Que medidas estão a ser adotadas para garantir a utilização segura e eficaz 
de Koselugo? 

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 Koselugo. 

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

Outras informações sobre Koselugo 

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