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Mektovi (binimetinib) 
Um resumo sobre Mektovi e porque está autorizado na UE 

O que é Mektovi e para que é utilizado? 

Mektovi é um medicamento utilizado no tratamento do melanoma (um tipo de cancro da pele) que se 
espalhou ou não pode ser removido por cirurgia. 

Mektovi é utilizado em associação com outro medicamento, o encorafenib (Braftovi), e destina-se 
apenas a doentes cujas células cancerosas tenham uma mutação (alteração) específica nos seus genes 
chamada «BRAF V600». 

Contém a substância ativa binimetinib. 

Como se utiliza Mektovi? 

Mektovi está disponível na forma de comprimidos de 15 mg. Os doentes tomam geralmente 45 mg 
(3 comprimidos) por via oral duas vezes por dia, mas poderá ser necessário reduzir a dose ou 
interromper temporariamente o tratamento caso apresentem efeitos secundários incomodativos. A 
dose do outro medicamento, o encorafenib, também poderá ter de ser reduzida. 

O tratamento com Mektovi pode ser mantido enquanto for benéfico para o doente e este não sofra 
efeitos secundários inaceitáveis. 

Mektovi só pode ser obtido mediante receita médica e o tratamento deve ser iniciado e supervisionado 
por um médico com experiência na prescrição de medicamentos contra o cancro. Para mais 
informações sobre a utilização de Mektovi, consulte o Folheto Informativo ou contacte o seu médico ou 
farmacêutico. 

Como funciona Mektovi? 

Nos tumores do melanoma com a mutação BRAF V600, está presente uma forma anormal da proteína 
BRAF, a qual ativa uma outra proteína chamada MEK e que está envolvida na estimulação da divisão 
celular. Tal incentiva o desenvolvimento dos cancros, ao permitir a divisão descontrolada das células. 
O modo de funcionamento da substância ativa de Mektovi, o binimetinib, consiste em bloquear 
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diretamente a MEK e em prevenir a sua ativação pelo BRAF, abrandando desta forma o crescimento e 
a disseminação do cancro. 

Quais os benefícios demonstrados por Mektovi durante os estudos? 

Um estudo realizado em 577 doentes com melanoma com a mutação BRAF V600 que se tinha 
espalhado ou que não podia ser removido cirurgicamente mostrou que Mektovi em associação com 
encorafenib prolonga o tempo que os doentes vivem sem agravamento da doença. 

Os doentes que tomaram esta associação viveram, em média, aproximadamente 15 meses sem 
agravamento da doença. Isto em comparação com cerca de 9,5 meses para os doentes que tomaram 
encorafenib isoladamente e com pouco mais de 7 meses para os doentes que tomaram um 
medicamento diferente chamado vemurafenib. 

Quais são os riscos associados a Mektovi? 

Os efeitos secundários mais frequentes associados a Mektovi e encorafenib tomados em associação nas 
doses mais elevadas recomendadas são cansaço, náuseas (sensação de enjoo), diarreia, vómitos, 
descolamento da retina (um problema dos olhos que resulta em visão fraca), dor abdominal, dor nas 
articulações, dor muscular e níveis elevados de uma enzima chamada creatina quinase, o que pode 
indicar problemas musculares. Estes efeitos secundários ocorreram em mais de 1 em cada 4 doentes. 

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

Porque está Mektovi autorizado na UE? 

Até 50 % dos doentes com melanoma metastático têm uma mutação no gene BRAF, sendo a mutação 
V600 a mais comum. Mektovi em associação com encorafenib pode ajudar a prolongar o tempo que 
estes doentes vivem sem agravamento da doença. Os efeitos secundários observados com Mektovi são 
semelhantes aos observados com outros medicamentos da mesma classe e são considerados 
controláveis. 

Por conseguinte, a Agência Europeia de Medicamentos concluiu que os benefícios de Mektovi são 
superiores aos seus riscos e o medicamento pode ser autorizado para utilização na UE. 

Que medidas estão a ser adotadas para garantir a utilização segura e eficaz 
de Mektovi? 

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 Mektovi. 

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

Outras informações sobre Mektovi 

Mais informações sobre Mektovi podem ser encontradas no sítio da internet da Agência: 
ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. 
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