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ANEXO I 
 

RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO 
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1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
DYNEPO 1.000 UI/ 0,5 ml, solução injectável em seringa pré-cheia. 
 
 
2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
 
As seringas pré-cheias contêm 1.000 UI por dose de 0,5 ml (2.000 UI/ml) da substância activa 
epoetina delta. 
A epoetina delta é produzida numa linha celular humana (HT-1080) por tecnologia de activação 
genética. 
Lista completa de excipientes, ver secção 6.1. 
 
 
3. FORMA FARMACÊUTICA 
 
Solução injectável em seringa pré-cheia. 
 
Límpida, incolor e com consistência aquosa. 
 
 
4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS 
 
4.1 Indicações terapêuticas 
 
DYNEPO é indicado para o tratamento da anemia sintomática associada a insuficiência renal crónica 
(IRC) em doentes adultos. Pode ser utilizado em doentes em diálise e em doentes não sujeitos a 
diálise. 
 
4.2 Posologia e modo de administração 
 
O tratamento com DYNEPO deve ser iniciado por médicos com experiência no tratamento da anemia 
associada à IRC. 
 
A dose de DYNEPO deve ser ajustada individualmente para manter o nível de hemoglobina dentro do 
intervalo alvo de 10 a 12 g/dl. 
 
Os sintomas e as sequelas da anemia podem variar com a idade, o sexo e o estado geral da doença; 
será necessário que um médico avalie a condição e o estado clínico de cada doente individualmente. 
Dynepo deve ser administrado subcutaneamente ou intravenosamente para que se verifique um 
aumento da hemoglobina não superior  a 12 g/dl (7,5 mmol/l). A via subcutânea é preferível em 
doentes que não estejam a ser submetidos a hemodiálise para se evitar a de veias periféricas. 
 
Devido à variabilidade intra-pacientes, podem observar-se ocasionalmente valores individuais de um 
paciente acima ou abaixo do nível de hemoglobina desejado. A variabilidade da hemoglobina deve ser 
resolvida através da gestão da dose, tendo em consideração o intervalo alvo da hemoglobina de 10 g/dl 
(6,2 mmol/l) a 12g/dl (7,5mmol/l). Deve evitar-se a manutenção dos níveis da  hemoglobina em 
valores superiores a 12 g/dl (7,5 mmol/l); seguem-se directrizes para um ajuste adequado da dose para 
quando se observarem valores de hemoglobina que ultrapassem os 12 g/dl (7,5mmol/l) (ver a secção 
Gestão da Dose abaixo). 
 
Deve evitar-se um aumento da hemoglobina superior a 2 g/dl (1,25 mmol/l) durante um período de 
quatro semanas. Se tal ocorrer, deve proceder-se a um ajuste adequado da dose, conforme indicado. 
 
Os doentes devem ser monitorizados de perto para se garantir que se utiliza a dose de mais baixa 
aprovada de Dynepo para um controlo adequado dos sintomas de anemia. 
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Gestão da Dose 
A dose inicial é de 50 UI/kg três vezes por semana em administração intravenosa, e 50 UI/kg duas 
vezes por semana em administração subcutânea. 
 
Pode ser desnecessário administrar eritropoietina durante os primeiros três meses após o início da 
diálise peritoneal dado observar-se frequentemente um aumento da hemoglobina durante este período. 
 
Deve ser permitido um tempo suficiente para determinar a resposta do doente à posologia de 
DYNEPO antes de ajustar a dose. Devido ao tempo necessário para a eritropoiese, pode ocorrer um 
intervalo de aproximadamente 4 semanas entre o momento do ajuste da dose (início do tratamento, 
aumento, diminuição ou descontinuação) e uma mudança significativa na hemoglobina. 
Consequentemente, a frequência do ajuste da dose não deve ser mais que uma vez por mês, salvo se 
clinicamente indicado. 
 
A dose deve ser reduzida em 25 % – 50 % ou o tratamento temporariamente interrompido e depois 
reintroduzido com uma dosagem menor se: 
- A hemoglobina atingir ≥ 12 g/dl ou 
- A taxa de aumento da hemoglobina > 2 g/dl em qualquer período de 4 semanas. 
 
A dose deve ser aumentada em 25 % – 50 % se: 
- A hemoglobina for inferior a < 10 g/dl e 
- A taxa de aumento de hemoglobina for inferior a 0,7 g/dl em qualquer período de 4 semanas. 
 
Administração 
DYNEPO pode ser administrado por via intravenosa ou subcutânea. Pode ser efectuada a 
auto-administração subcutânea após treino por um profissional de saúde. 
 
A dose semanal necessária de DYNEPO é menor quando este é administrado por via subcutânea por 
comparação com a via intravenosa. 
 
Para administração subcutânea, o comprimento total da agulha deverá ser inserido perpendicularmente 
numa dobra de pele segura entre o polegar e o indicador; a dobra de pele deve ser mantida durante a 
administração. 
 
Rejeite a seringa após a utilização única inicial. 
 
Populações especiais 
O DYNEPO não é indicado no tratamento da anemia associada a cancro. 
 
Não é necessário qualquer ajuste especial da dose em doentes idosos. 
Doentes com anemia falciforme homozigótica e insuficiência renal devem, sempre que possível, ser 
mantidos numa concentração de hemoglobina total entre 7 e 9 g/dl. 
A experiência em crianças é limitada. 
Dada a experiência limitada, a eficácia e segurança de DYNEPO não pode ser avaliada em doentes 
com insuficiência hepática. 
 
4.3 Contra-indicações 
 
Hipersensibilidade à substância activa ou a qualquer um dos excipientes. 
Hipertensão não controlada. 
 
4.4 Advertências e precauções de utilização 
 
Nos doentes com insuficiência renal crónica, a concentração da hemoglobina de manutenção não deve 
ultrapassar o limite máximo da concentração de hemoglobina alvo recomendada na Secção 4.2.   
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Em ensaios clínicos, observou-se um risco aumentado de morte e graves acontecimentos eventos 
cardiovasculares quando se administraram agentes estimuladores da eritropoiese (ESAs) para se 
conseguir um valor de hemoglobina superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l).  
 
Ensaios clínicos controlados não demonstraram benefícios significativos atribuíveis à administração 
de epoetinas quando a concentração de hemoglobina é aumentada de forma a ultrapassar o nível 
necessário para se controlarem os sintomas de anemia e evitar a transfusão sanguínea.  
 
Hipertensão 
A maioria dos doentes com insuficiência renal crónica têm uma história de hipertensão. Os doentes 
tratados com DYNEPO podem experimentar aumento da pressão arterial ou agravamento da 
hipertensão existente. 
Por esta razão, nos doentes tratados com DYNEPO, recomenda-se cuidado especial em monitorizar 
atentamente e controlar a pressão arterial. A pressão arterial deve ser controlada adequadamente antes 
do início e durante a terapêutica para evitar as complicações agudas como encefalopatia hipertensiva e 
complicações associadas (ataques, crises). Se estas reacções ocorrerem é necessária a actuação 
imediata dum médico e cuidados médicos intensivos. Deve prestar-se especial atenção a cefaleias 
súbitas agudas tipo enxaqueca como um possível sinal de aviso. 
Os aumentos da pressão arterial podem requerer tratamento com medicamentos anti-hipertensivos ou 
aumento da dose da medicação anti-hipertensiva existente. Além disso, deve considerar-se uma 
redução da dose administrada de DYNEPO. Se os valores da pressão arterial permanecerem elevados, 
pode ser necessária uma interrupção transitória da terapêutica com DYNEPO. 
Uma vez controlada a hipertensão com uma terapêutica mais intensa, o tratamento com DYNEPO 
pode ser reiniciado numa dose reduzida. 
 
Avaliação do ferro 
Durante a terapêutica com DYNEPO, pode desenvolver-se deficiência em ferro absoluta ou funcional. 
Esta é a causa mais comum duma resposta incompleta à terapêutica com uma eritropoietina. 
Por esta razão, antes e durante a terapêutica com DYNEPO, as reservas de ferro do doente, incluindo a 
saturação da transferrina e a ferritina sérica, devem ser avaliadas. A saturação da transferrina deve ser 
pelo menos 20%, e a ferritina deve ser pelo menos 100 ng/ml. Se a saturação da transferrina descer 
abaixo de 20%, ou se a ferritina descer abaixo de 100 ng/ml, deve administrar-se ferro. Virtualmente 
todos os doentes irão eventualmente necessitar de suplementos de ferro para aumentar ou manter a 
saturação da transferrina e a ferritina em níveis que sustentem adequadamente a eritropoiese 
estimulada por DYNEPO. 
 
A anemia em doentes resistentes ou com fraca resposta à epoetina, que não respondem a uma dose de 
20.000 UI/semana, devem ser investigadas, nomeadamente recorrendo a um hematologista. 
 
Em doentes com reservas de ferro e com resposta inadequada à terapêutica com DYNEPO, as 
seguintes condições devem ser avaliadas e tratadas, se apropriado: 
•  Infecção/inflamação 
•  Perda de sangue oculto 
•  Hiperparatiroidismo/ Osteíte fibrosa quística 
•  Intoxicação pelo alumínio 
•  Hemoglobinopatias tais como a talassémia ou a anemia falciforme 
•  Deficiências vitamínicas, i.e., deficiências de ácido fólico ou vitamina B12 
•  Hemólise 
•  Doenças malignas, incluindo o mieloma múltiplo e síndroma mielodisplástico 
•  Desnutrição. 
 
Monitorização laboratorial 
Recomenda-se a realização regular dum hemograma e contagem de plaquetas. 
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Os níveis de hemoglobina devem ser determinados uma vez por semana até à sua estabilização no 
intervalo alvo proposto e definição da dose de manutenção. Após qualquer ajuste da dose, a 
hemoglobina deve ser também determinada uma vez por semana até à sua estabilização no intervalo 
alvo. O nível de hemoglobina deve depois ser determinado em períodos regulares. 
 
Os valores séricos bioquímicos incluindo creatinina e potássio devem ser monitorizados regularmente 
durante a terapêutica com DYNEPO. 
 
Outras 
Na medida em que podem ocorrer reacções anafilactóides com a eritropoietina, mesmo não tendo sido 
observadas com DYNEPO, recomenda-se que a primeira dose seja administrada sob supervisão 
médica. 
 
O uso de DYNEPO em doentes nefroscleróticos ainda não submetidos a diálise deve ser definido 
individualmente, dado que não se pode excluir totalmente uma possível aceleração da progressão da 
insuficiência renal. 
 
Durante a hemodiálise, os doentes tratados com DYNEPO podem necessitar dum tratamento 
anticoagulação mais intenso para prevenir a formação de coágulos no desvio arteriovenoso. 
 
O uso indevido da epoetina por pessoas saudáveis pode conduzir a um aumento excessivo da 
hemoglobina e hematócrito. Isto pode ser associado a complicações cardiovasculares potencialmente 
fatais. 
 
4.5 Interacções medicamentosas e outras formas de interacção 
 
Não foram realizados estudos de interacção. 
 
Não se registaram quaisquer interacções durante o tratamento com DYNEPO durante o decorrer dos 
ensaios clínicos. 
 
4.6 Gravidez e aleitamento 
 
Gravidez: os estudos com animais são insuficientes no que respeita aos efeitos sobre a gravidez (ver 
secção 5.3). O risco potencial para seres humanos é desconhecido. Deve ter-se precaução ao 
prescrever o medicamento a mulheres grávidas. Em caso de utilização durante a gravidez, deve 
considerar-se uma terapêutica de substituição de ferro concomitante para a mãe. 
Amamentação: Não se conhece se DYENPO é excretado no leite materno humano. Dado que muitas 
substâncias são excretadas no leite materno, recomenda-se precaução na administração de DYNEPO a 
mulheres em amamentação. 
 
4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas 
 
DYNEPO tem um efeito nulo ou desprezível sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas. 
 
4.8 Efeitos indesejáveis 
 
Aproximadamente 10% dos doentes poderá experimentar uma reacção adversa ao medicamento. As 
mais frequentes são hipertensão, trombose e cefaleias relacionadas com crises. A experiência clínica 
com epoetina sugere que o risco de hipertensão e trombose pode ser reduzido através da titulação da 
dose para manter os níveis de hemoglobina entre 10 e 12 g/dl. 
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A frequência dos efeitos adversos observados durante a terapêutica com Dynepo é classificada abaixo. 
Em cada agrupamento de frequência, os efeitos indesejáveis são apresentados por ordem decrescente 
de gravidade. 
 

Sistema corporal Frequentes  
( >1/100, <1/10) 

Pouco frequentes 
( >1/1,000, <1/100) 

Raras 
( >1/10,000, <1/1000) 

Doenças do sangue e do 
sistema linfático 

 Policitémia 
Trombocitose 

 

Doenças do sistema 
nervoso: 

Cefaleias  Convulsões 

Vasculopatias: 
 

Hipertensão   

Doenças gastrointestinais:  Diarreia 
Náusea 

 

Afecções dos tecidos 
cutâneos e subcutâneas: 

 Prurido  

Perturbações gerais e 
alterações no local de 

administração: 

Trombose relacionada 
com o acesso 

Dor 
Reacção no local de 
injecção (p. ex. dor, 

hemorragia) 
Síndroma gripal 

 

 
Observaram-se aumentos dos valores séricos bioquímicos, incluindo creatinina e potássio (ver secção 
4.4). 
 
4.9 Sobredosagem 
 
A dose máxima de epoetina delta que é seguro administrar numa dose única ou em doses múltiplas 
não foi determinada. 
 
O tratamento pode resultar em policitémia se a hemoglobina/hematócrito não for cuidadosamente 
monitorizada e a dose adequadamente ajustada. Se o intervalo alvo proposto for excedido, o 
tratamento com epoetina delta deve ser suspenso temporariamente até à hemoglobina/hematócrito 
retornar ao intervalo alvo proposto. A epoetina delta pode ser então reiniciada numa dose inferior (ver 
secção 4.2). 
 
Se ocorrer policitémia grave, os métodos convencionais (flebotomia) podem ser indicados para 
diminuir o nível de hemoglobina. 
 
 
5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1 Propriedades farmacodinâmicas 
 
Grupo farmacoterapêutico: Antianémico, código ATC: B03XA 
 
A eritropoietina é uma glicoproteína que estimula a formação de eritrócitos dos precursores derivados 
das células progenitoras. Actua como um factor de estimulação da mitose e hormona diferenciadora. 
 
A eficácia biológica da eritropoietina foi demonstrada após administração subcutânea e intravenosa 
em vários modelos animais in vivo (ratos e cães). Após a administração de epoetina delta, o número  
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de eritrócitos, os valores de hemoglobina e as contagens de reticulócitos aumentaram assim como o 
índice de incorporação de 59Fe. 
 
No decurso dos ensaios clínicos não houve qualquer indício de desenvolvimento de anticorpos 
neutralizantes à epoetina delta no ser humano com base na resposta clínica. 
 
Quando se interrompe a administração, os parâmetros da eritropoiese retornam para os níveis basais 
dentro do período de recuperação de 1-3 meses. A administração subcutânea resulta num padrão de 
estimulação da eritropoietina semelhante ao verificado após a administração intravenosa. 
 
Doentes com cancro 
Dynepo não é indicado para o tratamento de anemia associada ao cancro. 
 
A eritropoietina é um factor de crescimento que estimula sobretudo a produção de glóbulos vermelhos. 
Os receptores de eritropoietina podem ser expressos na superfície de diversas células tumorais.  
 
A sobrevivência e a evolução do tumor foram examinadas em cinco grandes estudos controlados de 
epoetina alfa, beta e darbepoetina alfa, envolvendo um total de 2833 doentes, dos quais quatro foram 
estudos duplamente cegos controlados por placebo, e um outro consistiu num estudo aberto.  Em dois 
dos estudos seleccionaram-se doentes que estavam a ser sujeitos a tratamento com quimioterapia.  A 
concentração de hemoglobina alvo em dois estudos foi >13 g/dL; nos restantes três estudos foi de 12-
14 g/dL.  No estudo de rótulo aberto, não se verificou qualquer diferença na sobrevivência global entre 
doentes tratados com eritropoietina humana recombinante e os controlos.  Nos quatro estudos 
controlados por placebo, os rácios de perigo para a sobrevivência global variaram entre 1,25 e 2,47 a 
favor dos controlos.  Estes estudos revelaram um excesso de mortalidade consistente e estatisticamente 
significativo inexplicável nos doentes que tinham anemia associada a vários cancros comuns e que 
foram tratados com eritropoietina humana recombinante em comparação com os controlos.  Os 
resultados de sobrevivência global nos ensaios não puderam ser explicados de forma satisfatória pelas 
diferenças na incidência da trombose e complicações relacionadas, entre os doentes que foram tratados 
com eritropoietina humana recombinante e os do grupo de controlo. 

 
Também se realizou uma análise sistemática, a qual envolveu mais de 9000 doentes com cancro, que 
participaram em 57 ensaios clínicos.  A meta-análise dos dados de sobrevivência global revelou uma 
estimativa do ponto de rácio de perigo de 1,08 a favor dos controlos (95% IC: 0,99, 1,18; 42 ensaios e 
8167 doentes).  Observou-se um risco relativo aumentado de acontecimentos tromboembólicos (RR 
1,67, 95% IC: 1,35, 2,06, 35 ensaios e 6769 doentes) nos doentes tratados com eritropoietina humana 
recombinante. Por conseguinte, existem evidências consistentes que sugerem que pode verificar-se um 
perigo significativo para os doentes com cancro que foram tratados com eritropoietina humana 
recombinante.  A extensão a que estes resultados podem ser aplicáveis à administração de 
eritropoietina humana recombinante a doentes com cancro, tratados com quimioterapia para se 
conseguir concentrações de hemoglobina inferiores a 13 g/dL não é clara, já que poucos doentes com 
estas características foram incluídos nos dados analisados.   Os resultados de sobrevivência e a 
evolução do tumor em doentes com cancro que estavam a ser tratados com Dynepo para a anemia 
associada à insuficiência renal crónica não foram investigados.  A dimensão em que os resultados 
observados nos estudos clínicos supracitados podem ser aplicáveis a esta população de doentes não é 
clara, considerando especificamente que as dosagens administradas na indicação renal são inferiores 
às da indicação para o cancro. 
 
5.2 Propriedades farmacocinéticas 
 
A farmacocinética da eritropoietina após administração da epoetina delta foi estudada em voluntários 
saudáveis e em doentes com insuficiência renal crónica. Após doses i.v., o volume de distribuição é 
próximo do volume total de sangue e varia de 0,063 a 0,097 l/kg. A semi-vida de eliminação varia de 
4,7 a 13,2 horas em doentes. A semi-vida é aproximadamente 50% mais curta em indivíduos 
saudáveis. Concentrações mensuráveis de eritropoietina são mantidas no soro durante pelo menos 24  
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horas após doses que variam de 50 UI/kg a 300 UI/kg. A exposição à eritropoietina após 
administração de epoetina delta aumenta proporcionalmente em doentes que recebem doses i.v. de 
50 UI/kg a 300 UI/kg. Não se observou acumulação de epoetina delta após administração i.v. repetida 
três vezes por semana. 
 
As concentrações séricas máximas para a epoetina delta administrada por via subcutânea ocorreram 
entre 8 e 36 horas após a injecção. A semi-vida da epoetina delta administrada por via subcutânea é 
prolongada em comparação com a administração i.v. e varia de 27 a 33 horas em doentes. A 
biodisponibilidade da epoetina delta administrada por via subcutânea situa-se entre 26% e 36%. 
 
5.3 Dados de segurança pré-clínica 
 
Os estudos com animais, conduzidos tanto com DYNEPO como com epoetina alfa em ratos fêmea e 
coelhas grávidas não mostraram nenhum efeito teratogénico, mas indiciaram efeitos de classe 
reversíveis com o crescimento e a hematopoiese na descendência. 
Observaram-se os efeitos em estudos não clínicos apenas a exposições consideradas como 
suficientemente excessivas relativamente à exposição humana máxima, indicando pouca relevância 
para a utilização clínica. 
 
 
6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS 
 
6.1. Lista dos excipientes 
 
Fosfato de sódio monobásico, mono-hidrato 
Fosfato de sódio dibásico, hepta-hidrato 
Polissorbato 20 
Cloreto de sódio 
Água para preparações injectáveis 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
Na ausência de estudos de compatibilidade, este medicamento não deve ser misturado com outros 
medicamentos.  
 
6.3 Prazo de validade 
 
2 anos. 
 
6.4 Precauções especiais de conservação 
 
Conservar no frigorífico (2°C – 8°C). Não congelar. Manter as seringas dentro da embalagem exterior 
para proteger da luz. 
 
As seringas pré-cheias que ainda não foram abertas podem ser conservadas fora do frigorífico, abaixo 
dos 25ºC e por um período máximo de 5 dias. A data de expiração revista para acondicionamento 
abaixo dos 25ºC não deve exceder a data de expiração estabelecida de acordo com os 24 meses de 
validade. Após 5 dias de acondicionamento abaixo dos 25ºC as seringas pré-cheias devem ser 
rejeitadas.- 
 
6.5 Natureza e conteúdo do recipiente 
 
Seringa pré-cheia de vidro Tipo I com tampa de borracha de bromobutil, acoplada a uma agulha de 
aço inoxidável 27 equipada com uma protecção da agulha em borracha natural rígida e polistireno, 
haste do êmbolo de polistireno e protecção de segurança da agulha. Disponível em embalagens de 6 
seringas pré-cheias. 
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6.6 Precauções especiais de eliminação de um produto usado ou resíduos derivados de tal 
medicamento e outro manuseamento do produto 

 
Os produtos não utilizados ou resíduos devem ser eliminados de acordo com as exigências locais. 
 
Na administração subcutânea, o local da injecção deve alternar em cada administração. 
 
Inspeccione a seringa pré-cheia antes da utilização. Só deve ser utilizada se a solução estiver límpida, 
sem partículas sólidas visíveis e com uma consistência semelhante à da água. Não agite a seringa. A 
agitação prolongada e vigorosa poderá desnaturar a substância activa. 
 
A seringa é previamente preparada com uma protecção de segurança da agulha para evitar lesões 
provocadas por picadas. Esta protecção não afecta o funcionamento normal da seringa e a seringa 
pode ser sujeita a rotação no equipamento. Administre a quantidade pretendida. Após a administração 
da quantidade necessária, a protecção de segurança da agulha protegerá a agulha quando soltar o 
êmbolo. Deixe a seringa deslocar-se para cima até a totalidade da agulha estar protegida. 
 
 
7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Shire Pharmaceutical Contracts Ltd 
Hampshire International Business Park  
Chineham, Basingstoke 
Hampshire RG24 8EP 
Reino Unido 
 
 
8. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
EU/1/02/211/001 
 
 
9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE 

INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Data da primeira autorização: 18 de Março de 2002 
Data da última renovação: 18 de Março de 2007 
 
 
10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO 
 
 
Informação pormenorizada sobre este medicamento está disponível na Internet no site da Agência 
Europeia de Medicamentos (EMEA) http://www.emea.europa.eu/. 

http://www.emea.europa.eu/
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1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
DYNEPO 2.000 UI/ 0,5 ml, solução injectável em seringa pré-cheia. 
 
 
2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
 
As seringas pré-cheias contêm 2.000 UI por dose de 0,5 ml (4.000 UI/ml) da substância activa 
epoetina delta. 
A epoetina delta é produzida numa linha celular humana (HT-1080) por tecnologia de activação 
genética. 
Lista completa de excipientes, ver secção 6.1. 
 
 
3. FORMA FARMACÊUTICA 
 
Solução injectável em seringa pré-cheia. 
 
Límpida, incolor e com consistência aquosa. 
 
 
4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS 
 
4.1 Indicações terapêuticas 
 
DYNEPO é indicado para o tratamento da anemia sintomática associada a insuficiência renal crónica 
(IRC) em doentes adultos. Pode ser utilizado em doentes em diálise e em doentes não sujeitos a 
diálise. 
 
4.2 Posologia e modo de administração 
 
O tratamento com DYNEPO deve ser iniciado por médicos com experiência no tratamento da anemia 
associada à IRC. 
 
A dose de DYNEPO deve ser ajustada individualmente para manter o nível de hemoglobina dentro do 
intervalo alvo de 10 a 12 g/dl. 
 
Os sintomas e as sequelas da anemia podem variar com a idade, o sexo e o estado geral da doença; 
será necessário que um médico avalie a condição e o estado clínico de cada doente individualmente. 
Dynepo deve ser administrado subcutaneamente ou intravenosamente para que se verifique um 
aumento da hemoglobina não superior  a 12 g/dl (7,5 mmol/l). A via subcutânea é preferível em 
doentes que não estejam a ser submetidos a hemodiálise para se evitar a de veias periféricas. 
 
Devido à variabilidade intra-pacientes, podem observar-se ocasionalmente valores individuais de um 
paciente acima ou abaixo do nível de hemoglobina desejado. A variabilidade da hemoglobina deve ser 
resolvida através da gestão da dose, tendo em consideração o intervalo alvo da hemoglobina de 10 g/dl 
(6,2 mmol/l) a 12g/dl (7,5mmol/l). Deve evitar-se a manutenção dos níveis da  hemoglobina em 
valores superiores a 12 g/dl (7,5 mmol/l); seguem-se directrizes para um ajuste adequado da dose para 
quando se observarem valores de hemoglobina que ultrapassem os 12 g/dl (7,5mmol/l) (ver a secção 
Gestão da Dose abaixo). 
 
Deve evitar-se um aumento da hemoglobina superior a 2 g/dl (1,25 mmol/l) durante um período de 
quatro semanas. Se tal ocorrer, deve proceder-se a um ajuste adequado da dose, conforme indicado. 
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Os doentes devem ser monitorizados de perto para se garantir que se utiliza a dose de mais baixa 
aprovada de Dynepo para um controlo adequado dos sintomas de anemia. 
 
Gestão da Dose 
A dose inicial é de 50 UI/kg três vezes por semana em administração intravenosa, e 50 UI/kg duas 
vezes por semana em administração subcutânea. 
 
Pode ser desnecessário administrar eritropoietina durante os primeiros três meses após o início da 
diálise peritoneal dado observar-se frequentemente um aumento da hemoglobina durante este período. 
 
Deve ser permitido um tempo suficiente para determinar a resposta do doente à posologia de 
DYNEPO antes de ajustar a dose. Devido ao tempo necessário para a eritropoiese, pode ocorrer um 
intervalo de aproximadamente 4 semanas entre o momento do ajuste da dose (início do tratamento, 
aumento, diminuição ou descontinuação) e uma mudança significativa na hemoglobina. 
Consequentemente, a frequência do ajuste da dose não deve ser mais que uma vez por mês, salvo se 
clinicamente indicado. 
 
A dose deve ser reduzida em 25 % – 50 % ou o tratamento temporariamente interrompido e depois 
reintroduzido com uma dosagem menor se: 
- A hemoglobina atingir ≥ 12 g/dl ou 
- A taxa de aumento da hemoglobina > 2 g/dl em qualquer período de 4 semanas. 
 
A dose deve ser aumentada em 25 % – 50 % se: 
- A hemoglobina for inferior a < 10 g/dl e 
- A taxa de aumento de hemoglobina for inferior a 0,7 g/dl em qualquer período de 4 semanas. 
 
Administração 
DYNEPO pode ser administrado por via intravenosa ou subcutânea. Pode ser efectuada a 
auto-administração subcutânea após treino por um profissional de saúde. 
 
A dose semanal necessária de DYNEPO é menor quando este é administrado por via subcutânea por 
comparação com a via intravenosa. 
 
Para administração subcutânea, o comprimento total da agulha deverá ser inserido perpendicularmente 
numa dobra de pele segura entre o polegar e o indicador; a dobra de pele deve ser mantida durante a 
administração. 
 
Rejeite a seringa após a utilização única inicial. 
 
Populações especiais 
O DYNEPO não é indicado no tratamento da anemia associada a cancro. 
 
Não é necessário qualquer ajuste especial da dose em doentes idosos. 
Doentes com anemia falciforme homozigótica e insuficiência renal devem, sempre que possível, ser 
mantidos numa concentração de hemoglobina total entre 7 e 9 g/dl. 
A experiência em crianças é limitada. 
Dada a experiência limitada, a eficácia e segurança de DYNEPO não pode ser avaliada em doentes 
com insuficiência hepática. 
 
4.3 Contra-indicações 
 
Hipersensibilidade à substância activa ou a qualquer um dos excipientes. 
Hipertensão não controlada. 
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4.4 Advertências e precauções de utilização 
 
Nos doentes com insuficiência renal crónica, a concentração da hemoglobina de manutenção não deve 
ultrapassar o limite máximo da concentração de hemoglobina alvo recomendada na Secção 4.2.   
 
Em ensaios clínicos, observou-se um risco aumentado de morte e graves acontecimentos eventos 
cardiovasculares quando se administraram agentes estimuladores da eritropoiese (ESAs) para se 
conseguir um valor de hemoglobina superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l).  
 
Ensaios clínicos controlados não demonstraram benefícios significativos atribuíveis à administração 
de epoetinas quando a concentração de hemoglobina é aumentada de forma a ultrapassar o nível 
necessário para se controlarem os sintomas de anemia e evitar a transfusão sanguínea.  
 
Hipertensão 
A maioria dos doentes com insuficiência renal crónica têm uma história de hipertensão. Os doentes 
tratados com DYNEPO podem experimentar aumento da pressão arterial ou agravamento da 
hipertensão existente. 
Por esta razão, nos doentes tratados com DYNEPO, recomenda-se cuidado especial em monitorizar 
atentamente e controlar a pressão arterial. A pressão arterial deve ser controlada adequadamente antes 
do início e durante a terapêutica para evitar as complicações agudas como encefalopatia hipertensiva e 
complicações associadas (ataques, crises). Se estas reacções ocorrerem é necessária a actuação 
imediata dum médico e cuidados médicos intensivos. Deve prestar-se especial atenção a cefaleias 
súbitas agudas tipo enxaqueca como um possível sinal de aviso. 
Os aumentos da pressão arterial podem requerer tratamento com medicamentos anti-hipertensivos ou 
aumento da dose da medicação anti-hipertensiva existente. Além disso, deve considerar-se uma 
redução da dose administrada de DYNEPO. Se os valores da pressão arterial permanecerem elevados, 
pode ser necessária uma interrupção transitória da terapêutica com DYNEPO. 
Uma vez controlada a hipertensão com uma terapêutica mais intensa, o tratamento com DYNEPO 
pode ser reiniciado numa dose reduzida. 
 
Avaliação do ferro 
Durante a terapêutica com DYNEPO, pode desenvolver-se deficiência em ferro absoluta ou funcional. 
Esta é a causa mais comum duma resposta incompleta à terapêutica com uma eritropoietina. 
Por esta razão, antes e durante a terapêutica com DYNEPO, as reservas de ferro do doente, incluindo a 
saturação da transferrina e a ferritina sérica, devem ser avaliadas. A saturação da transferrina deve ser 
pelo menos 20%, e a ferritina deve ser pelo menos 100 ng/ml. Se a saturação da transferrina descer 
abaixo de 20%, ou se a ferritina descer abaixo de 100 ng/ml, deve administrar-se ferro. Virtualmente 
todos os doentes irão eventualmente necessitar de suplementos de ferro para aumentar ou manter a 
saturação da transferrina e a ferritina em níveis que sustentem adequadamente a eritropoiese 
estimulada por DYNEPO. 
 
A anemia em doentes resistentes ou com fraca resposta à epoetina, que não respondem a uma dose de 
20.000 UI/semana, devem ser investigadas, nomeadamente recorrendo a um hematologista. 
 
Em doentes com reservas de ferro e com resposta inadequada à terapêutica com DYNEPO, as 
seguintes condições devem ser avaliadas e tratadas, se apropriado: 
• Infecção/inflamação 
• Perda de sangue oculto 
• Hiperparatiroidismo/ Osteíte fibrosa quística 
• Intoxicação pelo alumínio 
• Hemoglobinopatias tais como a talassémia ou a anemia falciforme 
• Deficiências vitamínicas, i.e., deficiências de ácido fólico ou vitamina B12 
• Hemólise 
• Doenças malignas, incluindo o mieloma múltiplo e síndroma mielodisplástico 
• Desnutrição. 
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Monitorização laboratorial 
Recomenda-se a realização regular dum hemograma e contagem de plaquetas. 
 
Os níveis de hemoglobina devem ser determinados uma vez por semana até à sua estabilização no 
intervalo alvo proposto e definição da dose de manutenção. Após qualquer ajuste da dose, a 
hemoglobina deve ser também determinada uma vez por semana até à sua estabilização no intervalo 
alvo. O nível de hemoglobina deve depois ser determinado em períodos regulares. 
 
Os valores séricos bioquímicos incluindo creatinina e potássio devem ser monitorizados regularmente 
durante a terapêutica com DYNEPO. 
 
Outras 
Na medida em que podem ocorrer reacções anafilactóides com a eritropoietina, mesmo não tendo sido 
observadas com DYNEPO, recomenda-se que a primeira dose seja administrada sob supervisão 
médica. 
 
O uso de DYNEPO em doentes nefroscleróticos ainda não submetidos a diálise deve ser definido 
individualmente, dado que não se pode excluir totalmente uma possível aceleração da progressão da 
insuficiência renal. 
 
Durante a hemodiálise, os doentes tratados com DYNEPO podem necessitar dum tratamento 
anticoagulação mais intenso para prevenir a formação de coágulos no desvio arteriovenoso. 
 
O uso indevido da epoetina por pessoas saudáveis pode conduzir a um aumento excessivo da 
hemoglobina e hematócrito. Isto pode ser associado a complicações cardiovasculares potencialmente 
fatais. 
 
4.5 Interacções medicamentosas e outras formas de interacção 
 
Não foram realizados estudos de interacção. 
 
Não se registaram quaisquer interacções durante o tratamento com DYNEPO durante o decorrer dos 
ensaios clínicos. 
 
4.6 Gravidez e aleitamento 
 
Gravidez: os estudos com animais são insuficientes no que respeita aos efeitos sobre a gravidez (ver 
secção 5.3). O risco potencial para seres humanos é desconhecido. Deve ter-se precaução ao 
prescrever o medicamento a mulheres grávidas. Em caso de utilização durante a gravidez, deve 
considerar-se uma terapêutica de substituição de ferro concomitante para a mãe. 
Amamentação: Não se conhece se DYENPO é excretado no leite materno humano. Dado que muitas 
substâncias são excretadas no leite materno, recomenda-se precaução na administração de DYNEPO a 
mulheres em amamentação. 
 
4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas 
 
DYNEPO tem um efeito nulo ou desprezível sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas. 
 
4.8 Efeitos indesejáveis 
 
Aproximadamente 10% dos doentes poderá experimentar uma reacção adversa ao medicamento. As 
mais frequentes são hipertensão, trombose e cefaleias relacionadas com crises. A experiência clínica 
com epoetina sugere que o risco de hipertensão e trombose pode ser reduzido através da titulação da 
dose para manter os níveis de hemoglobina entre 10 e 12 g/dl. 
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A frequência dos efeitos adversos observados durante a terapêutica com Dynepo é classificada abaixo. 
Em cada agrupamento de frequência, os efeitos indesejáveis são apresentados por ordem decrescente 
de gravidade. 
 

Sistema corporal Frequentes  
( >1/100, <1/10) 

Pouco frequentes 
( >1/1,000, <1/100) 

Raras 
( >1/10,000, <1/1000) 

Doenças do sangue e do 
sistema linfático 

 Policitémia 
Trombocitose 

 

Doenças do sistema 
nervoso: 

Cefaleias  Convulsões 

Vasculopatias: 
 

Hipertensão   

Doenças gastrointestinais:  Diarreia 
Náusea 

 

Afecções dos tecidos 
cutâneos e subcutâneas: 

 Prurido  

Perturbações gerais e 
alterações no local de 

administração: 

Trombose relacionada 
com o acesso 

Dor 
Reacção no local de 
injecção (p. ex. dor, 

hemorragia) 
Síndroma gripal 

 

 
Observaram-se aumentos dos valores séricos bioquímicos, incluindo creatinina e potássio (ver secção 
4.4). 
 
4.9 Sobredosagem 
 
A dose máxima de epoetina delta que é seguro administrar numa dose única ou em doses múltiplas 
não foi determinada. 
 
O tratamento pode resultar em policitémia se a hemoglobina/hematócrito não for cuidadosamente 
monitorizada e a dose adequadamente ajustada. Se o intervalo alvo proposto for excedido, o 
tratamento com epoetina delta deve ser suspenso temporariamente até à hemoglobina/hematócrito 
retornar ao intervalo alvo proposto. A epoetina delta pode ser então reiniciada numa dose inferior (ver 
secção 4.2). 
 
Se ocorrer policitémia grave, os métodos convencionais (flebotomia) podem ser indicados para 
diminuir o nível de hemoglobina. 
 
 
5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1 Propriedades farmacodinâmicas 
 
Grupo farmacoterapêutico: Antianémico, código ATC: B03XA 
 
A eritropoietina é uma glicoproteína que estimula a formação de eritrócitos dos precursores derivados 
das células progenitoras. Actua como um factor de estimulação da mitose e hormona diferenciadora. 
 
A eficácia biológica da eritropoietina foi demonstrada após administração subcutânea e intravenosa 
em vários modelos animais in vivo (ratos e cães). Após a administração de epoetina delta, o número  



Med
ica

men
to 

já 
nã

o a
uto

riz
ad

o

15 

de eritrócitos, os valores de hemoglobina e as contagens de reticulócitos aumentaram assim como o 
índice de incorporação de 59Fe. 
 
No decurso dos ensaios clínicos não houve qualquer indício de desenvolvimento de anticorpos 
neutralizantes à epoetina delta no ser humano com base na resposta clínica. 
 
Quando se interrompe a administração, os parâmetros da eritropoiese retornam para os níveis basais 
dentro do período de recuperação de 1-3 meses. A administração subcutânea resulta num padrão de 
estimulação da eritropoietina semelhante ao verificado após a administração intravenosa. 
 
Doentes com cancro 
Dynepo não é indicado para o tratamento de anemia associada ao cancro. 
 
A eritropoietina é um factor de crescimento que estimula sobretudo a produção de glóbulos vermelhos. 
Os receptores de eritropoietina podem ser expressos na superfície de diversas células tumorais.  
 
A sobrevivência e a evolução do tumor foram examinadas em cinco grandes estudos controlados de 
epoetina alfa, beta e darbepoetina alfa, envolvendo um total de 2833 doentes, dos quais quatro foram 
estudos duplamente cegos controlados por placebo, e um outro consistiu num estudo aberto.  Em dois 
dos estudos seleccionaram-se doentes que estavam a ser sujeitos a tratamento com quimioterapia.  A 
concentração de hemoglobina alvo em dois estudos foi >13 g/dL; nos restantes três estudos foi de 12-
14 g/dL.  No estudo de rótulo aberto, não se verificou qualquer diferença na sobrevivência global entre 
doentes tratados com eritropoietina humana recombinante e os controlos.  Nos quatro estudos 
controlados por placebo, os rácios de perigo para a sobrevivência global variaram entre 1,25 e 2,47 a 
favor dos controlos.  Estes estudos revelaram um excesso de mortalidade consistente e estatisticamente 
significativo inexplicável nos doentes que tinham anemia associada a vários cancros comuns e que 
foram tratados com eritropoietina humana recombinante em comparação com os controlos.  Os 
resultados de sobrevivência global nos ensaios não puderam ser explicados de forma satisfatória pelas 
diferenças na incidência da trombose e complicações relacionadas, entre os doentes que foram tratados 
com eritropoietina humana recombinante e os do grupo de controlo. 
 
Também se realizou uma análise sistemática, a qual envolveu mais de 9000 doentes com cancro, que 
participaram em 57 ensaios clínicos.  A meta-análise dos dados de sobrevivência global revelou uma 
estimativa do ponto de rácio de perigo de 1,08 a favor dos controlos (95% IC: 0,99, 1,18; 42 ensaios e 
8167 doentes).  Observou-se um risco relativo aumentado de acontecimentos tromboembólicos (RR 
1,67, 95% IC: 1,35, 2,06, 35 ensaios e 6769 doentes) nos doentes tratados com eritropoietina humana 
recombinante. Por conseguinte, existem evidências consistentes que sugerem que pode verificar-se um 
perigo significativo para os doentes com cancro que foram tratados com eritropoietina humana 
recombinante.  A extensão a que estes resultados podem ser aplicáveis à administração de 
eritropoietina humana recombinante a doentes com cancro, tratados com quimioterapia para se 
conseguir concentrações de hemoglobina inferiores a 13 g/dL não é clara, já que poucos doentes com 
estas características foram incluídos nos dados analisados.   Os resultados de sobrevivência e a 
evolução do tumor em doentes com cancro que estavam a ser tratados com Dynepo para a anemia 
associada à insuficiência renal crónica não foram investigados.  A dimensão em que os resultados 
observados nos estudos clínicos supracitados podem ser aplicáveis a esta população de doentes não é 
clara, considerando especificamente que as dosagens administradas na indicação renal são inferiores 
às da indicação para o cancro. 
 
5.2 Propriedades farmacocinéticas 
 
A farmacocinética da eritropoietina após administração da epoetina delta foi estudada em voluntários 
saudáveis e em doentes com insuficiência renal crónica. Após doses i.v., o volume de distribuição é 
próximo do volume total de sangue e varia de 0,063 a 0,097 l/kg. A semi-vida de eliminação varia de 
4,7 a 13,2 horas em doentes. A semi-vida é aproximadamente 50% mais curta em indivíduos 
saudáveis. Concentrações mensuráveis de eritropoietina são mantidas no soro durante pelo menos 24  
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horas após doses que variam de 50 UI/kg a 300 UI/kg. A exposição à eritropoietina após 
administração de epoetina delta aumenta proporcionalmente em doentes que recebem doses i.v. de 
50 UI/kg a 300 UI/kg. Não se observou acumulação de epoetina delta após administração i.v. repetida 
três vezes por semana. 
 
As concentrações séricas máximas para a epoetina delta administrada por via subcutânea ocorreram 
entre 8 e 36 horas após a injecção. A semi-vida da epoetina delta administrada por via subcutânea é 
prolongada em comparação com a administração i.v. e varia de 27 a 33 horas em doentes. A 
biodisponibilidade da epoetina delta administrada por via subcutânea situa-se entre 26% e 36%. 
 
5.3 Dados de segurança pré-clínica 
 
Os estudos com animais, conduzidos tanto com DYNEPO como com epoetina alfa em ratos fêmea e 
coelhas grávidas não mostraram nenhum efeito teratogénico, mas indiciaram efeitos de classe 
reversíveis com o crescimento e a hematopoiese na descendência. 
Observaram-se os efeitos em estudos não clínicos apenas a exposições consideradas como 
suficientemente excessivas relativamente à exposição humana máxima, indicando pouca relevância 
para a utilização clínica. 
 
 
6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS 
 
6.1. Lista dos excipientes 
 
Fosfato de sódio monobásico, mono-hidrato 
Fosfato de sódio dibásico, hepta-hidrato 
Polissorbato 20 
Cloreto de sódio 
Água para preparações injectáveis 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
Na ausência de estudos de compatibilidade, este medicamento não deve ser misturado com outros 
medicamentos.  
 
6.3 Prazo de validade 
 
2 anos. 
 
6.4 Precauções especiais de conservação 
 
Conservar no frigorífico (2°C – 8°C). Não congelar. Manter as seringas dentro da embalagem exterior 
para proteger da luz. 
 
As seringas pré-cheias que ainda não foram abertas podem ser conservadas fora do frigorífico, abaixo 
dos 25ºC e por um período máximo de 5 dias. A data de expiração revista para acondicionamento 
abaixo dos 25ºC não deve exceder a data de expiração estabelecida de acordo com os 24 meses de 
validade. Após 5 dias de acondicionamento abaixo dos 25ºC as seringas pré-cheias devem ser 
rejeitadas.- 
 
6.5 Natureza e conteúdo do recipiente 
 
Seringa pré-cheia de vidro Tipo I com tampa de borracha de bromobutil, acoplada a uma agulha de 
aço inoxidável 27 equipada com uma protecção da agulha em borracha natural rígida e polistireno, 
haste do êmbolo de polistireno e protecção de segurança da agulha. Disponível em embalagens de 6 
seringas pré-cheias. 
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6.6 Precauções especiais de eliminação de um produto usado ou resíduos derivados de tal 
 medicamento e outro manuseamento do produto 
 
Os produtos não utilizados ou resíduos devem ser eliminados de acordo com as exigências locais. 
 
Na administração subcutânea, o local da injecção deve alternar em cada administração. 
 
Inspeccione a seringa pré-cheia antes da utilização. Só deve ser utilizada se a solução estiver límpida, 
sem partículas sólidas visíveis e com uma consistência semelhante à da água. Não agite a seringa. A 
agitação prolongada e vigorosa poderá desnaturar a substância activa. 
 
A seringa é previamente preparada com uma protecção de segurança da agulha para evitar lesões 
provocadas por picadas. Esta protecção não afecta o funcionamento normal da seringa e a seringa 
pode ser sujeita a rotação no equipamento. Administre a quantidade pretendida. Após a administração 
da quantidade necessária, a protecção de segurança da agulha protegerá a agulha quando soltar o 
êmbolo. Deixe a seringa deslocar-se para cima até a totalidade da agulha estar protegida. 
 
 
7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Shire Pharmaceutical Contracts Ltd 
Hampshire International Business Park  
Chineham, Basingstoke 
Hampshire RG24 8EP 
Reino Unido 
 
 
8. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
EU/1/02/211/002 
 
 
9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE 

INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Data da primeira autorização: 18 de Março de 2002 
Data da última renovação: 18 de Março de 2007 
 
 
10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO 
 
Informação pormenorizada sobre este medicamento está disponível na Internet no site da Agência 
Europeia de Medicamentos (EMEA) http://www.emea.europa.eu/.

http://www.emea.europa.eu
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1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
DYNEPO 3.000 UI/ 0,3 ml, solução injectável em seringa pré-cheia. 
 
 
2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
 
As seringas pré-cheias contêm 3.000 UI por dose de 0,3 ml (10.000 UI/ml) da substância activa 
epoetina delta. 
A epoetina delta é produzida numa linha celular humana (HT-1080) por tecnologia de activação 
genética. 
Lista completa de excipientes, ver secção 6.1. 
 
 
3. FORMA FARMACÊUTICA 
 
Solução injectável em seringa pré-cheia. 
 
Límpida, incolor e com consistência aquosa. 
 
 
4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS 
 
4.1 Indicações terapêuticas 
 
DYNEPO é indicado para o tratamento da anemia sintomática associada a insuficiência renal crónica 
(IRC) em doentes adultos. Pode ser utilizado em doentes em diálise e em doentes não sujeitos a 
diálise. 
 
4.2 Posologia e modo de administração 
 
O tratamento com DYNEPO deve ser iniciado por médicos com experiência no tratamento da anemia 
associada à IRC. 
 
A dose de DYNEPO deve ser ajustada individualmente para manter o nível de hemoglobina dentro do 
intervalo alvo de 10 a 12 g/dl. 
 
Os sintomas e as sequelas da anemia podem variar com a idade, o sexo e o estado geral da doença; 
será necessário que um médico avalie a condição e o estado clínico de cada doente individualmente. 
Dynepo deve ser administrado subcutaneamente ou intravenosamente para que se verifique um 
aumento da hemoglobina não superior  a 12 g/dl (7,5 mmol/l). A via subcutânea é preferível em 
doentes que não estejam a ser submetidos a hemodiálise para se evitar a de veias periféricas. 
 
Devido à variabilidade intra-pacientes, podem observar-se ocasionalmente valores individuais de um 
paciente acima ou abaixo do nível de hemoglobina desejado. A variabilidade da hemoglobina deve ser 
resolvida através da gestão da dose, tendo em consideração o intervalo alvo da hemoglobina de 10 g/dl 
(6,2 mmol/l) a 12g/dl (7,5mmol/l). Deve evitar-se a manutenção dos níveis da  hemoglobina em 
valores superiores a 12 g/dl (7,5 mmol/l); seguem-se directrizes para um ajuste adequado da dose para 
quando se observarem valores de hemoglobina que ultrapassem os 12 g/dl (7,5mmol/l) (ver a secção 
Gestão da Dose abaixo). 
 
Deve evitar-se um aumento da hemoglobina superior a 2 g/dl (1,25 mmol/l) durante um período de 
quatro semanas. Se tal ocorrer, deve proceder-se a um ajuste adequado da dose, conforme indicado. 
 
Os doentes devem ser monitorizados de perto para se garantir que se utiliza a dose de mais baixa 
aprovada de Dynepo para um controlo adequado dos sintomas de anemia. 
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Gestão da Dose 
A dose inicial é de 50 UI/kg três vezes por semana em administração intravenosa, e 50 UI/kg duas 
vezes por semana em administração subcutânea. 
 
Pode ser desnecessário administrar eritropoietina durante os primeiros três meses após o início da 
diálise peritoneal dado observar-se frequentemente um aumento da hemoglobina durante este período. 
 
Deve ser permitido um tempo suficiente para determinar a resposta do doente à posologia de 
DYNEPO antes de ajustar a dose. Devido ao tempo necessário para a eritropoiese, pode ocorrer um 
intervalo de aproximadamente 4 semanas entre o momento do ajuste da dose (início do tratamento, 
aumento, diminuição ou descontinuação) e uma mudança significativa na hemoglobina. 
Consequentemente, a frequência do ajuste da dose não deve ser mais que uma vez por mês, salvo se 
clinicamente indicado. 
 
A dose deve ser reduzida em 25 % – 50 % ou o tratamento temporariamente interrompido e depois 
reintroduzido com uma dosagem menor se: 
- A hemoglobina atingir ≥ 12 g/dl ou 
- A taxa de aumento da hemoglobina > 2 g/dl em qualquer período de 4 semanas. 
 
A dose deve ser aumentada em 25 % – 50 % se: 
- A hemoglobina for inferior a < 10 g/dl e 
- A taxa de aumento de hemoglobina for inferior a 0,7 g/dl em qualquer período de 4 semanas. 
 
Administração 
DYNEPO pode ser administrado por via intravenosa ou subcutânea. Pode ser efectuada a 
auto-administração subcutânea após treino por um profissional de saúde. 
 
A dose semanal necessária de DYNEPO é menor quando este é administrado por via subcutânea por 
comparação com a via intravenosa. 
 
Para administração subcutânea, o comprimento total da agulha deverá ser inserido perpendicularmente 
numa dobra de pele segura entre o polegar e o indicador; a dobra de pele deve ser mantida durante a 
administração. 
 
Rejeite a seringa após a utilização única inicial. 
 
Populações especiais 
O DYNEPO não é indicado no tratamento da anemia associada a cancro. 
 
Não é necessário qualquer ajuste especial da dose em doentes idosos. 
Doentes com anemia falciforme homozigótica e insuficiência renal devem, sempre que possível, ser 
mantidos numa concentração de hemoglobina total entre 7 e 9 g/dl. 
A experiência em crianças é limitada. 
Dada a experiência limitada, a eficácia e segurança de DYNEPO não pode ser avaliada em doentes 
com insuficiência hepática. 
 
4.3 Contra-indicações 
 
Hipersensibilidade à substância activa ou a qualquer um dos excipientes. 
Hipertensão não controlada. 
 
4.4 Advertências e precauções de utilização 
 
Nos doentes com insuficiência renal crónica, a concentração da hemoglobina de manutenção não deve 
ultrapassar o limite máximo da concentração de hemoglobina alvo recomendada na Secção 4.2.   
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Em ensaios clínicos, observou-se um risco aumentado de morte e graves acontecimentos eventos 
cardiovasculares quando se administraram agentes estimuladores da eritropoiese (ESAs) para se 
conseguir um valor de hemoglobina superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l).  
 
Ensaios clínicos controlados não demonstraram benefícios significativos atribuíveis à administração 
de epoetinas quando a concentração de hemoglobina é aumentada de forma a ultrapassar o nível 
necessário para se controlarem os sintomas de anemia e evitar a transfusão sanguínea.  
 
Hipertensão 
A maioria dos doentes com insuficiência renal crónica têm uma história de hipertensão. Os doentes 
tratados com DYNEPO podem experimentar aumento da pressão arterial ou agravamento da 
hipertensão existente. 
Por esta razão, nos doentes tratados com DYNEPO, recomenda-se cuidado especial em monitorizar 
atentamente e controlar a pressão arterial. A pressão arterial deve ser controlada adequadamente antes 
do início e durante a terapêutica para evitar as complicações agudas como encefalopatia hipertensiva e 
complicações associadas (ataques, crises). Se estas reacções ocorrerem é necessária a actuação 
imediata dum médico e cuidados médicos intensivos. Deve prestar-se especial atenção a cefaleias 
súbitas agudas tipo enxaqueca como um possível sinal de aviso. 
Os aumentos da pressão arterial podem requerer tratamento com medicamentos anti-hipertensivos ou 
aumento da dose da medicação anti-hipertensiva existente. Além disso, deve considerar-se uma 
redução da dose administrada de DYNEPO. Se os valores da pressão arterial permanecerem elevados, 
pode ser necessária uma interrupção transitória da terapêutica com DYNEPO. 
Uma vez controlada a hipertensão com uma terapêutica mais intensa, o tratamento com DYNEPO 
pode ser reiniciado numa dose reduzida. 
 
Avaliação do ferro 
Durante a terapêutica com DYNEPO, pode desenvolver-se deficiência em ferro absoluta ou funcional. 
Esta é a causa mais comum duma resposta incompleta à terapêutica com uma eritropoietina. 
Por esta razão, antes e durante a terapêutica com DYNEPO, as reservas de ferro do doente, incluindo a 
saturação da transferrina e a ferritina sérica, devem ser avaliadas. A saturação da transferrina deve ser 
pelo menos 20%, e a ferritina deve ser pelo menos 100 ng/ml. Se a saturação da transferrina descer 
abaixo de 20%, ou se a ferritina descer abaixo de 100 ng/ml, deve administrar-se ferro. Virtualmente 
todos os doentes irão eventualmente necessitar de suplementos de ferro para aumentar ou manter a 
saturação da transferrina e a ferritina em níveis que sustentem adequadamente a eritropoiese 
estimulada por DYNEPO. 
 
A anemia em doentes resistentes ou com fraca resposta à epoetina, que não respondem a uma dose de 
20.000 UI/semana, devem ser investigadas, nomeadamente recorrendo a um hematologista. 
 
Em doentes com reservas de ferro e com resposta inadequada à terapêutica com DYNEPO, as 
seguintes condições devem ser avaliadas e tratadas, se apropriado: 
• Infecção/inflamação 
• Perda de sangue oculto 
• Hiperparatiroidismo/ Osteíte fibrosa quística 
• Intoxicação pelo alumínio 
• Hemoglobinopatias tais como a talassémia ou a anemia falciforme 
• Deficiências vitamínicas, i.e., deficiências de ácido fólico ou vitamina B12 
• Hemólise 
• Doenças malignas, incluindo o mieloma múltiplo e síndroma mielodisplástico 
• Desnutrição. 
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Monitorização laboratorial 
Recomenda-se a realização regular dum hemograma e contagem de plaquetas. 
 
Os níveis de hemoglobina devem ser determinados uma vez por semana até à sua estabilização no 
intervalo alvo proposto e definição da dose de manutenção. Após qualquer ajuste da dose, a 
hemoglobina deve ser também determinada uma vez por semana até à sua estabilização no intervalo 
alvo. O nível de hemoglobina deve depois ser determinado em períodos regulares. 
 
Os valores séricos bioquímicos incluindo creatinina e potássio devem ser monitorizados regularmente 
durante a terapêutica com DYNEPO. 
 
Outras 
Na medida em que podem ocorrer reacções anafilactóides com a eritropoietina, mesmo não tendo sido 
observadas com DYNEPO, recomenda-se que a primeira dose seja administrada sob supervisão 
médica. 
 
O uso de DYNEPO em doentes nefroscleróticos ainda não submetidos a diálise deve ser definido 
individualmente, dado que não se pode excluir totalmente uma possível aceleração da progressão da 
insuficiência renal. 
 
Durante a hemodiálise, os doentes tratados com DYNEPO podem necessitar dum tratamento 
anticoagulação mais intenso para prevenir a formação de coágulos no desvio arteriovenoso. 
 
O uso indevido da epoetina por pessoas saudáveis pode conduzir a um aumento excessivo da 
hemoglobina e hematócrito. Isto pode ser associado a complicações cardiovasculares potencialmente 
fatais. 
 
4.5 Interacções medicamentosas e outras formas de interacção 
 
Não foram realizados estudos de interacção. 
 
Não se registaram quaisquer interacções durante o tratamento com DYNEPO durante o decorrer dos 
ensaios clínicos. 
 
4.6 Gravidez e aleitamento 
 
Gravidez: os estudos com animais são insuficientes no que respeita aos efeitos sobre a gravidez (ver 
secção 5.3). O risco potencial para seres humanos é desconhecido. Deve ter-se precaução ao 
prescrever o medicamento a mulheres grávidas. Em caso de utilização durante a gravidez, deve 
considerar-se uma terapêutica de substituição de ferro concomitante para a mãe. 
Amamentação: Não se conhece se DYENPO é excretado no leite materno humano. Dado que muitas 
substâncias são excretadas no leite materno, recomenda-se precaução na administração de DYNEPO a 
mulheres em amamentação. 
 
4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas 
 
DYNEPO tem um efeito nulo ou desprezível sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas. 
 
4.8 Efeitos indesejáveis 
 
Aproximadamente 10% dos doentes poderá experimentar uma reacção adversa ao medicamento. As 
mais frequentes são hipertensão, trombose e cefaleias relacionadas com crises. A experiência clínica 
com epoetina sugere que o risco de hipertensão e trombose pode ser reduzido através da titulação da 
dose para manter os níveis de hemoglobina entre 10 e 12 g/dl. 
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A frequência dos efeitos adversos observados durante a terapêutica com Dynepo é classificada abaixo. 
Em cada agrupamento de frequência, os efeitos indesejáveis são apresentados por ordem decrescente 
de gravidade. 
 

Sistema corporal Frequentes  
( >1/100, <1/10) 

Pouco frequentes 
( >1/1,000, <1/100) 

Raras 
( >1/10,000, <1/1000) 

Doenças do sangue e do 
sistema linfático 

 Policitémia 
Trombocitose 

 

Doenças do sistema 
nervoso: 

Cefaleias  Convulsões 

Vasculopatias: 
 

Hipertensão   

Doenças gastrointestinais:  Diarreia 
Náusea 

 

Afecções dos tecidos 
cutâneos e subcutâneas: 

 Prurido  

Perturbações gerais e 
alterações no local de 

administração: 

Trombose relacionada 
com o acesso 

Dor 
Reacção no local de 
injecção (p. ex. dor, 

hemorragia) 
Síndroma gripal 

 

 
Observaram-se aumentos dos valores séricos bioquímicos, incluindo creatinina e potássio (ver secção 
4.4). 
 
4.9 Sobredosagem 
 
A dose máxima de epoetina delta que é seguro administrar numa dose única ou em doses múltiplas 
não foi determinada. 
 
O tratamento pode resultar em policitémia se a hemoglobina/hematócrito não for cuidadosamente 
monitorizada e a dose adequadamente ajustada. Se o intervalo alvo proposto for excedido, o 
tratamento com epoetina delta deve ser suspenso temporariamente até à hemoglobina/hematócrito 
retornar ao intervalo alvo proposto. A epoetina delta pode ser então reiniciada numa dose inferior (ver 
secção 4.2). 
 
Se ocorrer policitémia grave, os métodos convencionais (flebotomia) podem ser indicados para 
diminuir o nível de hemoglobina. 
 
 
5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1 Propriedades farmacodinâmicas 
 
Grupo farmacoterapêutico: Antianémico, código ATC: B03XA 
 
A eritropoietina é uma glicoproteína que estimula a formação de eritrócitos dos precursores derivados 
das células progenitoras. Actua como um factor de estimulação da mitose e hormona diferenciadora. 
 
A eficácia biológica da eritropoietina foi demonstrada após administração subcutânea e intravenosa 
em vários modelos animais in vivo (ratos e cães). Após a administração de epoetina delta, o número  
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de eritrócitos, os valores de hemoglobina e as contagens de reticulócitos aumentaram assim como o 
índice de incorporação de 59Fe. 
 
No decurso dos ensaios clínicos não houve qualquer indício de desenvolvimento de anticorpos 
neutralizantes à epoetina delta no ser humano com base na resposta clínica. 
 
Quando se interrompe a administração, os parâmetros da eritropoiese retornam para os níveis basais 
dentro do período de recuperação de 1-3 meses. A administração subcutânea resulta num padrão de 
estimulação da eritropoietina semelhante ao verificado após a administração intravenosa. 
 
Doentes com cancro 
Dynepo não é indicado para o tratamento de anemia associada ao cancro. 
 
A eritropoietina é um factor de crescimento que estimula sobretudo a produção de glóbulos vermelhos. 
Os receptores de eritropoietina podem ser expressos na superfície de diversas células tumorais.  
 
A sobrevivência e a evolução do tumor foram examinadas em cinco grandes estudos controlados de 
epoetina alfa, beta e darbepoetina alfa, envolvendo um total de 2833 doentes, dos quais quatro foram 
estudos duplamente cegos controlados por placebo, e um outro consistiu num estudo aberto.  Em dois 
dos estudos seleccionaram-se doentes que estavam a ser sujeitos a tratamento com quimioterapia.  A 
concentração de hemoglobina alvo em dois estudos foi >13 g/dL; nos restantes três estudos foi de 12-
14 g/dL.  No estudo de rótulo aberto, não se verificou qualquer diferença na sobrevivência global entre 
doentes tratados com eritropoietina humana recombinante e os controlos.  Nos quatro estudos 
controlados por placebo, os rácios de perigo para a sobrevivência global variaram entre 1,25 e 2,47 a 
favor dos controlos.  Estes estudos revelaram um excesso de mortalidade consistente e estatisticamente 
significativo inexplicável nos doentes que tinham anemia associada a vários cancros comuns e que 
foram tratados com eritropoietina humana recombinante em comparação com os controlos.  Os 
resultados de sobrevivência global nos ensaios não puderam ser explicados de forma satisfatória pelas 
diferenças na incidência da trombose e complicações relacionadas, entre os doentes que foram tratados 
com eritropoietina humana recombinante e os do grupo de controlo. 
 
Também se realizou uma análise sistemática, a qual envolveu mais de 9000 doentes com cancro, que 
participaram em 57 ensaios clínicos.  A meta-análise dos dados de sobrevivência global revelou uma 
estimativa do ponto de rácio de perigo de 1,08 a favor dos controlos (95% IC: 0,99, 1,18; 42 ensaios e 
8167 doentes).  Observou-se um risco relativo aumentado de acontecimentos tromboembólicos (RR 
1,67, 95% IC: 1,35, 2,06, 35 ensaios e 6769 doentes) nos doentes tratados com eritropoietina humana 
recombinante. Por conseguinte, existem evidências consistentes que sugerem que pode verificar-se um 
perigo significativo para os doentes com cancro que foram tratados com eritropoietina humana 
recombinante.  A extensão a que estes resultados podem ser aplicáveis à administração de 
eritropoietina humana recombinante a doentes com cancro, tratados com quimioterapia para se 
conseguir concentrações de hemoglobina inferiores a 13 g/dL não é clara, já que poucos doentes com 
estas características foram incluídos nos dados analisados.   Os resultados de sobrevivência e a 
evolução do tumor em doentes com cancro que estavam a ser tratados com Dynepo para a anemia 
associada à insuficiência renal crónica não foram investigados.  A dimensão em que os resultados 
observados nos estudos clínicos supracitados podem ser aplicáveis a esta população de doentes não é 
clara, considerando especificamente que as dosagens administradas na indicação renal são inferiores 
às da indicação para o cancro. 
 
5.2 Propriedades farmacocinéticas 
 
A farmacocinética da eritropoietina após administração da epoetina delta foi estudada em voluntários 
saudáveis e em doentes com insuficiência renal crónica. Após doses i.v., o volume de distribuição é 
próximo do volume total de sangue e varia de 0,063 a 0,097 l/kg. A semi-vida de eliminação varia de 
4,7 a 13,2 horas em doentes. A semi-vida é aproximadamente 50% mais curta em indivíduos 
saudáveis. Concentrações mensuráveis de eritropoietina são mantidas no soro durante pelo menos 24  
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horas após doses que variam de 50 UI/kg a 300 UI/kg. A exposição à eritropoietina após 
administração de epoetina delta aumenta proporcionalmente em doentes que recebem doses i.v. de 
50 UI/kg a 300 UI/kg. Não se observou acumulação de epoetina delta após administração i.v. repetida 
três vezes por semana. 
 
As concentrações séricas máximas para a epoetina delta administrada por via subcutânea ocorreram 
entre 8 e 36 horas após a injecção. A semi-vida da epoetina delta administrada por via subcutânea é 
prolongada em comparação com a administração i.v. e varia de 27 a 33 horas em doentes. A 
biodisponibilidade da epoetina delta administrada por via subcutânea situa-se entre 26% e 36%. 
 
5.3 Dados de segurança pré-clínica 
 
Os estudos com animais, conduzidos tanto com DYNEPO como com epoetina alfa em ratos fêmea e 
coelhas grávidas não mostraram nenhum efeito teratogénico, mas indiciaram efeitos de classe 
reversíveis com o crescimento e a hematopoiese na descendência. 
Observaram-se os efeitos em estudos não clínicos apenas a exposições consideradas como 
suficientemente excessivas relativamente à exposição humana máxima, indicando pouca relevância 
para a utilização clínica. 
 
 
6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS 
 
6.1. Lista dos excipientes 
 
Fosfato de sódio monobásico, mono-hidrato 
Fosfato de sódio dibásico, hepta-hidrato 
Polissorbato 20 
Cloreto de sódio 
Água para preparações injectáveis 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
Na ausência de estudos de compatibilidade, este medicamento não deve ser misturado com outros 
medicamentos.  
 
6.3 Prazo de validade 
 
2 anos. 
 
6.4 Precauções especiais de conservação 
 
Conservar no frigorífico (2°C – 8°C). Não congelar. Manter as seringas dentro da embalagem exterior 
para proteger da luz. 
 
As seringas pré-cheias que ainda não foram abertas podem ser conservadas fora do frigorífico, abaixo 
dos 25ºC e por um período máximo de 5 dias. A data de expiração revista para acondicionamento 
abaixo dos 25ºC não deve exceder a data de expiração estabelecida de acordo com os 24 meses de 
validade. Após 5 dias de acondicionamento abaixo dos 25ºC as seringas pré-cheias devem ser 
rejeitadas.- 
 
6.5 Natureza e conteúdo do recipiente 
 
Seringa pré-cheia de vidro Tipo I com tampa de borracha de bromobutil, acoplada a uma agulha de 
aço inoxidável 27 equipada com uma protecção da agulha em borracha natural rígida e polistireno, 
haste do êmbolo de polistireno e protecção de segurança da agulha. Disponível em embalagens de 6 
seringas pré-cheias. 
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6.6 Precauções especiais de eliminação de um produto usado ou resíduos derivados de tal 
medicamento e outro manuseamento do produto 

 
Os produtos não utilizados ou resíduos devem ser eliminados de acordo com as exigências locais. 
 
Na administração subcutânea, o local da injecção deve alternar em cada administração. 
 
Inspeccione a seringa pré-cheia antes da utilização. Só deve ser utilizada se a solução estiver límpida, 
sem partículas sólidas visíveis e com uma consistência semelhante à da água. Não agite a seringa. A 
agitação prolongada e vigorosa poderá desnaturar a substância activa. 
 
A seringa é previamente preparada com uma protecção de segurança da agulha para evitar lesões 
provocadas por picadas. Esta protecção não afecta o funcionamento normal da seringa e a seringa 
pode ser sujeita a rotação no equipamento. Administre a quantidade pretendida. Após a administração 
da quantidade necessária, a protecção de segurança da agulha protegerá a agulha quando soltar o 
êmbolo. Deixe a seringa deslocar-se para cima até a totalidade da agulha estar protegida. 
 
 
7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Shire Pharmaceutical Contracts Ltd 
Hampshire International Business Park  
Chineham, Basingstoke 
Hampshire RG24 8EP 
Reino Unido 
 
 
8. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
EU/1/02/211/003 
 
 
9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE 

INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Data da primeira autorização: 18 de Março de 2002 
Data da última renovação: 18 de Março de 2007 
 
 
10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO 
 
Informação pormenorizada sobre este medicamento está disponível na Internet no site da Agência 
Europeia de Medicamentos (EMEA) http://www.emea.europa.eu/. 

http://www.emea.europa.eu
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1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
DYNEPO 4.000 UI/ 0,4 ml, solução injectável em seringa pré-cheia. 
 
 
2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
 
As seringas pré-cheias contêm 4.000 UI por dose de 0,4 ml (10.000 UI/ml) da substância activa 
epoetina delta. 
A epoetina delta é produzida numa linha celular humana (HT-1080) por tecnologia de activação 
genética. 
Lista completa de excipientes, ver secção 6.1. 
 
 
3. FORMA FARMACÊUTICA 
 
Solução injectável em seringa pré-cheia. 
 
Límpida, incolor e com consistência aquosa. 
 
4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS 
 
4.1 Indicações terapêuticas 
 
DYNEPO é indicado para o tratamento da anemia sintomática associada a insuficiência renal crónica 
(IRC) em doentes adultos. Pode ser utilizado em doentes em diálise e em doentes não sujeitos a 
diálise. 
 
4.2 Posologia e modo de administração 
 
O tratamento com DYNEPO deve ser iniciado por médicos com experiência no tratamento da anemia 
associada à IRC. 
 
A dose de DYNEPO deve ser ajustada individualmente para manter o nível de hemoglobina dentro do 
intervalo alvo de 10 a 12 g/dl. 
 
Os sintomas e as sequelas da anemia podem variar com a idade, o sexo e o estado geral da doença; 
será necessário que um médico avalie a condição e o estado clínico de cada doente individualmente. 
Dynepo deve ser administrado subcutaneamente ou intravenosamente para que se verifique um 
aumento da hemoglobina não superior  a 12 g/dl (7,5 mmol/l). A via subcutânea é preferível em 
doentes que não estejam a ser submetidos a hemodiálise para se evitar a de veias periféricas. 
 
Devido à variabilidade intra-pacientes, podem observar-se ocasionalmente valores individuais de um 
paciente acima ou abaixo do nível de hemoglobina desejado. A variabilidade da hemoglobina deve ser 
resolvida através da gestão da dose, tendo em consideração o intervalo alvo da hemoglobina de 10 g/dl 
(6,2 mmol/l) a 12g/dl (7,5mmol/l). Deve evitar-se a manutenção dos níveis da  hemoglobina em 
valores superiores a 12 g/dl (7,5 mmol/l); seguem-se directrizes para um ajuste adequado da dose para 
quando se observarem valores de hemoglobina que ultrapassem os 12 g/dl (7,5mmol/l) (ver a secção 
Gestão da Dose abaixo). 
 
Deve evitar-se um aumento da hemoglobina superior a 2 g/dl (1,25 mmol/l) durante um período de 
quatro semanas. Se tal ocorrer, deve proceder-se a um ajuste adequado da dose, conforme indicado. 
 
Os doentes devem ser monitorizados de perto para se garantir que se utiliza a dose de mais baixa 
aprovada de Dynepo para um controlo adequado dos sintomas de anemia. 
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Gestão da Dose 
A dose inicial é de 50 UI/kg três vezes por semana em administração intravenosa, e 50 UI/kg duas 
vezes por semana em administração subcutânea. 
 
Pode ser desnecessário administrar eritropoietina durante os primeiros três meses após o início da 
diálise peritoneal dado observar-se frequentemente um aumento da hemoglobina durante este período. 
 
Deve ser permitido um tempo suficiente para determinar a resposta do doente à posologia de 
DYNEPO antes de ajustar a dose. Devido ao tempo necessário para a eritropoiese, pode ocorrer um 
intervalo de aproximadamente 4 semanas entre o momento do ajuste da dose (início do tratamento, 
aumento, diminuição ou descontinuação) e uma mudança significativa na hemoglobina. 
Consequentemente, a frequência do ajuste da dose não deve ser mais que uma vez por mês, salvo se 
clinicamente indicado. 
 
A dose deve ser reduzida em 25 % – 50 % ou o tratamento temporariamente interrompido e depois 
reintroduzido com uma dosagem menor se: 
- A hemoglobina atingir ≥ 12 g/dl ou 
- A taxa de aumento da hemoglobina > 2 g/dl em qualquer período de 4 semanas. 
 
A dose deve ser aumentada em 25 % – 50 % se: 
- A hemoglobina for inferior a < 10 g/dl e 
- A taxa de aumento de hemoglobina for inferior a 0,7 g/dl em qualquer período de 4 semanas. 
 
Administração 
DYNEPO pode ser administrado por via intravenosa ou subcutânea. Pode ser efectuada a 
auto-administração subcutânea após treino por um profissional de saúde. 
 
A dose semanal necessária de DYNEPO é menor quando este é administrado por via subcutânea por 
comparação com a via intravenosa. 
 
Para administração subcutânea, o comprimento total da agulha deverá ser inserido perpendicularmente 
numa dobra de pele segura entre o polegar e o indicador; a dobra de pele deve ser mantida durante a 
administração. 
 
Rejeite a seringa após a utilização única inicial. 
 
Populações especiais 
O DYNEPO não é indicado no tratamento da anemia associada a cancro. 
 
Não é necessário qualquer ajuste especial da dose em doentes idosos. 
Doentes com anemia falciforme homozigótica e insuficiência renal devem, sempre que possível, ser 
mantidos numa concentração de hemoglobina total entre 7 e 9 g/dl. 
A experiência em crianças é limitada. 
Dada a experiência limitada, a eficácia e segurança de DYNEPO não pode ser avaliada em doentes 
com insuficiência hepática. 
 
4.3 Contra-indicações 
 
Hipersensibilidade à substância activa ou a qualquer um dos excipientes. 
Hipertensão não controlada. 
 
4.4 Advertências e precauções de utilização 
 
Nos doentes com insuficiência renal crónica, a concentração da hemoglobina de manutenção não deve 
ultrapassar o limite máximo da concentração de hemoglobina alvo recomendada na Secção 4.2.   
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Em ensaios clínicos, observou-se um risco aumentado de morte e graves acontecimentos eventos 
cardiovasculares quando se administraram agentes estimuladores da eritropoiese (ESAs) para se 
conseguir um valor de hemoglobina superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l).  
 
Ensaios clínicos controlados não demonstraram benefícios significativos atribuíveis à administração 
de epoetinas quando a concentração de hemoglobina é aumentada de forma a ultrapassar o nível 
necessário para se controlarem os sintomas de anemia e evitar a transfusão sanguínea.  
 
Hipertensão 
A maioria dos doentes com insuficiência renal crónica têm uma história de hipertensão. Os doentes 
tratados com DYNEPO podem experimentar aumento da pressão arterial ou agravamento da 
hipertensão existente. 
Por esta razão, nos doentes tratados com DYNEPO, recomenda-se cuidado especial em monitorizar 
atentamente e controlar a pressão arterial. A pressão arterial deve ser controlada adequadamente antes 
do início e durante a terapêutica para evitar as complicações agudas como encefalopatia hipertensiva e 
complicações associadas (ataques, crises). Se estas reacções ocorrerem é necessária a actuação 
imediata dum médico e cuidados médicos intensivos. Deve prestar-se especial atenção a cefaleias 
súbitas agudas tipo enxaqueca como um possível sinal de aviso. 
Os aumentos da pressão arterial podem requerer tratamento com medicamentos anti-hipertensivos ou 
aumento da dose da medicação anti-hipertensiva existente. Além disso, deve considerar-se uma 
redução da dose administrada de DYNEPO. Se os valores da pressão arterial permanecerem elevados, 
pode ser necessária uma interrupção transitória da terapêutica com DYNEPO. 
Uma vez controlada a hipertensão com uma terapêutica mais intensa, o tratamento com DYNEPO 
pode ser reiniciado numa dose reduzida. 
 
Avaliação do ferro 
Durante a terapêutica com DYNEPO, pode desenvolver-se deficiência em ferro absoluta ou funcional. 
Esta é a causa mais comum duma resposta incompleta à terapêutica com uma eritropoietina. 
Por esta razão, antes e durante a terapêutica com DYNEPO, as reservas de ferro do doente, incluindo a 
saturação da transferrina e a ferritina sérica, devem ser avaliadas. A saturação da transferrina deve ser 
pelo menos 20%, e a ferritina deve ser pelo menos 100 ng/ml. Se a saturação da transferrina descer 
abaixo de 20%, ou se a ferritina descer abaixo de 100 ng/ml, deve administrar-se ferro. Virtualmente 
todos os doentes irão eventualmente necessitar de suplementos de ferro para aumentar ou manter a 
saturação da transferrina e a ferritina em níveis que sustentem adequadamente a eritropoiese 
estimulada por DYNEPO. 
 
A anemia em doentes resistentes ou com fraca resposta à epoetina, que não respondem a uma dose de 
20.000 UI/semana, devem ser investigadas, nomeadamente recorrendo a um hematologista. 
 
Em doentes com reservas de ferro e com resposta inadequada à terapêutica com DYNEPO, as 
seguintes condições devem ser avaliadas e tratadas, se apropriado: 
• Infecção/inflamação 
• Perda de sangue oculto 
• Hiperparatiroidismo/ Osteíte fibrosa quística 
• Intoxicação pelo alumínio 
• Hemoglobinopatias tais como a talassémia ou a anemia falciforme 
• Deficiências vitamínicas, i.e., deficiências de ácido fólico ou vitamina B12 
• Hemólise 
• Doenças malignas, incluindo o mieloma múltiplo e síndroma mielodisplástico 
• Desnutrição. 
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Monitorização laboratorial 
Recomenda-se a realização regular dum hemograma e contagem de plaquetas. 
 
Os níveis de hemoglobina devem ser determinados uma vez por semana até à sua estabilização no 
intervalo alvo proposto e definição da dose de manutenção. Após qualquer ajuste da dose, a 
hemoglobina deve ser também determinada uma vez por semana até à sua estabilização no intervalo 
alvo. O nível de hemoglobina deve depois ser determinado em períodos regulares. 
 
Os valores séricos bioquímicos incluindo creatinina e potássio devem ser monitorizados regularmente 
durante a terapêutica com DYNEPO. 
 
Outras 
Na medida em que podem ocorrer reacções anafilactóides com a eritropoietina, mesmo não tendo sido 
observadas com DYNEPO, recomenda-se que a primeira dose seja administrada sob supervisão 
médica. 
 
O uso de DYNEPO em doentes nefroscleróticos ainda não submetidos a diálise deve ser definido 
individualmente, dado que não se pode excluir totalmente uma possível aceleração da progressão da 
insuficiência renal. 
 
Durante a hemodiálise, os doentes tratados com DYNEPO podem necessitar dum tratamento 
anticoagulação mais intenso para prevenir a formação de coágulos no desvio arteriovenoso. 
 
O uso indevido da epoetina por pessoas saudáveis pode conduzir a um aumento excessivo da 
hemoglobina e hematócrito. Isto pode ser associado a complicações cardiovasculares potencialmente 
fatais. 
 
4.5 Interacções medicamentosas e outras formas de interacção 
 
Não foram realizados estudos de interacção. 
 
Não se registaram quaisquer interacções durante o tratamento com DYNEPO durante o decorrer dos 
ensaios clínicos. 
 
4.6 Gravidez e aleitamento 
 
Gravidez: os estudos com animais são insuficientes no que respeita aos efeitos sobre a gravidez (ver 
secção 5.3). O risco potencial para seres humanos é desconhecido. Deve ter-se precaução ao 
prescrever o medicamento a mulheres grávidas. Em caso de utilização durante a gravidez, deve 
considerar-se uma terapêutica de substituição de ferro concomitante para a mãe. 
Amamentação: Não se conhece se DYENPO é excretado no leite materno humano. Dado que muitas 
substâncias são excretadas no leite materno, recomenda-se precaução na administração de DYNEPO a 
mulheres em amamentação. 
 
4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas 
 
DYNEPO tem um efeito nulo ou desprezível sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas. 
 
4.8 Efeitos indesejáveis 
 
Aproximadamente 10% dos doentes poderá experimentar uma reacção adversa ao medicamento. As 
mais frequentes são hipertensão, trombose e cefaleias relacionadas com crises. A experiência clínica 
com epoetina sugere que o risco de hipertensão e trombose pode ser reduzido através da titulação da 
dose para manter os níveis de hemoglobina entre 10 e 12 g/dl. 
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A frequência dos efeitos adversos observados durante a terapêutica com Dynepo é classificada abaixo. 
Em cada agrupamento de frequência, os efeitos indesejáveis são apresentados por ordem decrescente 
de gravidade. 
 

Sistema corporal Frequentes  
( >1/100, <1/10) 

Pouco frequentes 
( >1/1,000, <1/100) 

Raras 
( >1/10,000, <1/1000) 

Doenças do sangue e do 
sistema linfático 

 Policitémia 
Trombocitose 

 

Doenças do sistema 
nervoso: 

Cefaleias  Convulsões 

Vasculopatias: 
 

Hipertensão   

Doenças gastrointestinais:  Diarreia 
Náusea 

 

Afecções dos tecidos 
cutâneos e subcutâneas: 

 Prurido  

Perturbações gerais e 
alterações no local de 

administração: 

Trombose relacionada 
com o acesso 

Dor 
Reacção no local de 
injecção (p. ex. dor, 

hemorragia) 
Síndroma gripal 

 

 
Observaram-se aumentos dos valores séricos bioquímicos, incluindo creatinina e potássio (ver secção 
4.4). 
 
4.9 Sobredosagem 
 
A dose máxima de epoetina delta que é seguro administrar numa dose única ou em doses múltiplas 
não foi determinada. 
 
O tratamento pode resultar em policitémia se a hemoglobina/hematócrito não for cuidadosamente 
monitorizada e a dose adequadamente ajustada. Se o intervalo alvo proposto for excedido, o 
tratamento com epoetina delta deve ser suspenso temporariamente até à hemoglobina/hematócrito 
retornar ao intervalo alvo proposto. A epoetina delta pode ser então reiniciada numa dose inferior (ver 
secção 4.2). 
 
Se ocorrer policitémia grave, os métodos convencionais (flebotomia) podem ser indicados para 
diminuir o nível de hemoglobina. 
 
 
5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1 Propriedades farmacodinâmicas 
 
Grupo farmacoterapêutico: Antianémico, código ATC: B03XA 
 
A eritropoietina é uma glicoproteína que estimula a formação de eritrócitos dos precursores derivados 
das células progenitoras. Actua como um factor de estimulação da mitose e hormona diferenciadora. 
 
A eficácia biológica da eritropoietina foi demonstrada após administração subcutânea e intravenosa 
em vários modelos animais in vivo (ratos e cães). Após a administração de epoetina delta, o número  



Med
ica

men
to 

já 
nã

o a
uto

riz
ad

o

31 

de eritrócitos, os valores de hemoglobina e as contagens de reticulócitos aumentaram assim como o 
índice de incorporação de 59Fe. 
 
No decurso dos ensaios clínicos não houve qualquer indício de desenvolvimento de anticorpos 
neutralizantes à epoetina delta no ser humano com base na resposta clínica. 
 
Quando se interrompe a administração, os parâmetros da eritropoiese retornam para os níveis basais 
dentro do período de recuperação de 1-3 meses. A administração subcutânea resulta num padrão de 
estimulação da eritropoietina semelhante ao verificado após a administração intravenosa. 
 
Doentes com cancro 
Dynepo não é indicado para o tratamento de anemia associada ao cancro. 
 
A eritropoietina é um factor de crescimento que estimula sobretudo a produção de glóbulos vermelhos. 
Os receptores de eritropoietina podem ser expressos na superfície de diversas células tumorais.  
 
A sobrevivência e a evolução do tumor foram examinadas em cinco grandes estudos controlados de 
epoetina alfa, beta e darbepoetina alfa, envolvendo um total de 2833 doentes, dos quais quatro foram 
estudos duplamente cegos controlados por placebo, e um outro consistiu num estudo aberto.  Em dois 
dos estudos seleccionaram-se doentes que estavam a ser sujeitos a tratamento com quimioterapia.  A 
concentração de hemoglobina alvo em dois estudos foi >13 g/dL; nos restantes três estudos foi de 12-
14 g/dL.  No estudo de rótulo aberto, não se verificou qualquer diferença na sobrevivência global entre 
doentes tratados com eritropoietina humana recombinante e os controlos.  Nos quatro estudos 
controlados por placebo, os rácios de perigo para a sobrevivência global variaram entre 1,25 e 2,47 a 
favor dos controlos.  Estes estudos revelaram um excesso de mortalidade consistente e estatisticamente 
significativo inexplicável nos doentes que tinham anemia associada a vários cancros comuns e que 
foram tratados com eritropoietina humana recombinante em comparação com os controlos.  Os 
resultados de sobrevivência global nos ensaios não puderam ser explicados de forma satisfatória pelas 
diferenças na incidência da trombose e complicações relacionadas, entre os doentes que foram tratados 
com eritropoietina humana recombinante e os do grupo de controlo. 
 
Também se realizou uma análise sistemática, a qual envolveu mais de 9000 doentes com cancro, que 
participaram em 57 ensaios clínicos.  A meta-análise dos dados de sobrevivência global revelou uma 
estimativa do ponto de rácio de perigo de 1,08 a favor dos controlos (95% IC: 0,99, 1,18; 42 ensaios e 
8167 doentes).  Observou-se um risco relativo aumentado de acontecimentos tromboembólicos (RR 
1,67, 95% IC: 1,35, 2,06, 35 ensaios e 6769 doentes) nos doentes tratados com eritropoietina humana 
recombinante. Por conseguinte, existem evidências consistentes que sugerem que pode verificar-se um 
perigo significativo para os doentes com cancro que foram tratados com eritropoietina humana 
recombinante.  A extensão a que estes resultados podem ser aplicáveis à administração de 
eritropoietina humana recombinante a doentes com cancro, tratados com quimioterapia para se 
conseguir concentrações de hemoglobina inferiores a 13 g/dL não é clara, já que poucos doentes com 
estas características foram incluídos nos dados analisados.   Os resultados de sobrevivência e a 
evolução do tumor em doentes com cancro que estavam a ser tratados com Dynepo para a anemia 
associada à insuficiência renal crónica não foram investigados.  A dimensão em que os resultados 
observados nos estudos clínicos supracitados podem ser aplicáveis a esta população de doentes não é 
clara, considerando especificamente que as dosagens administradas na indicação renal são inferiores 
às da indicação para o cancro. 
 
5.2 Propriedades farmacocinéticas 
 
A farmacocinética da eritropoietina após administração da epoetina delta foi estudada em voluntários 
saudáveis e em doentes com insuficiência renal crónica. Após doses i.v., o volume de distribuição é 
próximo do volume total de sangue e varia de 0,063 a 0,097 l/kg. A semi-vida de eliminação varia de 
4,7 a 13,2 horas em doentes. A semi-vida é aproximadamente 50% mais curta em indivíduos 
saudáveis. Concentrações mensuráveis de eritropoietina são mantidas no soro durante pelo menos 24 
horas após doses que variam de 50 UI/kg a 300 UI/kg. A exposição à eritropoietina após 
administração de epoetina delta aumenta proporcionalmente em doentes que recebem doses i.v. de 
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50 UI/kg a 300 UI/kg. Não se observou acumulação de epoetina delta após administração i.v. repetida 
três vezes por semana. 
 
As concentrações séricas máximas para a epoetina delta administrada por via subcutânea ocorreram 
entre 8 e 36 horas após a injecção. A semi-vida da epoetina delta administrada por via subcutânea é 
prolongada em comparação com a administração i.v. e varia de 27 a 33 horas em doentes. A 
biodisponibilidade da epoetina delta administrada por via subcutânea situa-se entre 26% e 36%. 
 
5.3 Dados de segurança pré-clínica 
 
Os estudos com animais, conduzidos tanto com DYNEPO como com epoetina alfa em ratos fêmea e 
coelhas grávidas não mostraram nenhum efeito teratogénico, mas indiciaram efeitos de classe 
reversíveis com o crescimento e a hematopoiese na descendência. 
Observaram-se os efeitos em estudos não clínicos apenas a exposições consideradas como 
suficientemente excessivas relativamente à exposição humana máxima, indicando pouca relevância 
para a utilização clínica. 
 
 
6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS 
 
6.1. Lista dos excipientes 
 
Fosfato de sódio monobásico, mono-hidrato 
Fosfato de sódio dibásico, hepta-hidrato 
Polissorbato 20 
Cloreto de sódio 
Água para preparações injectáveis 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
Na ausência de estudos de compatibilidade, este medicamento não deve ser misturado com outros 
medicamentos.  
 
6.3 Prazo de validade 
 
2 anos. 
 
6.4 Precauções especiais de conservação 
 
Conservar no frigorífico (2°C – 8°C). Não congelar. Manter as seringas dentro da embalagem exterior 
para proteger da luz. 
 
As seringas pré-cheias que ainda não foram abertas podem ser conservadas fora do frigorífico, abaixo 
dos 25ºC e por um período máximo de 5 dias. A data de expiração revista para acondicionamento 
abaixo dos 25ºC não deve exceder a data de expiração estabelecida de acordo com os 24 meses de 
validade. Após 5 dias de acondicionamento abaixo dos 25ºC as seringas pré-cheias devem ser 
rejeitadas.- 
 
6.5 Natureza e conteúdo do recipiente 
 
Seringa pré-cheia de vidro Tipo I com tampa de borracha de bromobutil, acoplada a uma agulha de 
aço inoxidável 27 equipada com uma protecção da agulha em borracha natural rígida e polistireno, 
haste do êmbolo de polistireno e protecção de segurança da agulha. Disponível em embalagens de 6 
seringas pré-cheias. 
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6.6 Precauções especiais de eliminação de um produto usado ou resíduos derivados de tal 
 medicamento e outro manuseamento do produto 
 
Os produtos não utilizados ou resíduos devem ser eliminados de acordo com as exigências locais. 
 
Na administração subcutânea, o local da injecção deve alternar em cada administração. 
 
Inspeccione a seringa pré-cheia antes da utilização. Só deve ser utilizada se a solução estiver límpida, 
sem partículas sólidas visíveis e com uma consistência semelhante à da água. Não agite a seringa. A 
agitação prolongada e vigorosa poderá desnaturar a substância activa. 
 
A seringa é previamente preparada com uma protecção de segurança da agulha para evitar lesões 
provocadas por picadas. Esta protecção não afecta o funcionamento normal da seringa e a seringa 
pode ser sujeita a rotação no equipamento. Administre a quantidade pretendida. Após a administração 
da quantidade necessária, a protecção de segurança da agulha protegerá a agulha quando soltar o 
êmbolo. Deixe a seringa deslocar-se para cima até a totalidade da agulha estar protegida. 
 
 
7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Shire Pharmaceutical Contracts Ltd 
Hampshire International Business Park  
Chineham, Basingstoke 
Hampshire RG24 8EP 
Reino Unido 
 
 
8. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
EU/1/02/211/004 
 
 
9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE 

INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Data da primeira autorização: 18 de Março de 2002 
Data da última renovação: 18 de Março de 2007 
 
 
10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO 
 
Informação pormenorizada sobre este medicamento está disponível na Internet no site da Agência 
Europeia de Medicamentos (EMEA) http://www.emea.europa.eu/. 

http://www.emea.europa.eu/
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1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
DYNEPO 5.000 UI/ 0,5 ml, solução injectável em seringa pré-cheia. 
 
 
2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
 
As seringas pré-cheias contêm 5.000 UI por dose de 0,5 ml (10.000 UI/ml) da substância activa 
epoetina delta. 
A epoetina delta é produzida numa linha celular humana (HT-1080) por tecnologia de activação 
genética. 
Lista completa de excipientes, ver secção 6.1. 
 
 
3. FORMA FARMACÊUTICA 
 
Solução injectável em seringa pré-cheia. 
 
Límpida, incolor e com consistência aquosa. 
 
4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS 
 
4.1 Indicações terapêuticas 
 
DYNEPO é indicado para o tratamento da anemia sintomática associada a insuficiência renal crónica 
(IRC) em doentes adultos. Pode ser utilizado em doentes em diálise e em doentes não sujeitos a 
diálise. 
 
4.2 Posologia e modo de administração 
 
O tratamento com DYNEPO deve ser iniciado por médicos com experiência no tratamento da anemia 
associada à IRC. 
 
A dose de DYNEPO deve ser ajustada individualmente para manter o nível de hemoglobina dentro do 
intervalo alvo de 10 a 12 g/dl. 
 
Os sintomas e as sequelas da anemia podem variar com a idade, o sexo e o estado geral da doença; 
será necessário que um médico avalie a condição e o estado clínico de cada doente individualmente. 
Dynepo deve ser administrado subcutaneamente ou intravenosamente para que se verifique um 
aumento da hemoglobina não superior  a 12 g/dl (7,5 mmol/l). A via subcutânea é preferível em 
doentes que não estejam a ser submetidos a hemodiálise para se evitar a de veias periféricas. 
 
Devido à variabilidade intra-pacientes, podem observar-se ocasionalmente valores individuais de um 
paciente acima ou abaixo do nível de hemoglobina desejado. A variabilidade da hemoglobina deve ser 
resolvida através da gestão da dose, tendo em consideração o intervalo alvo da hemoglobina de 10 g/dl 
(6,2 mmol/l) a 12g/dl (7,5mmol/l). Deve evitar-se a manutenção dos níveis da  hemoglobina em 
valores superiores a 12 g/dl (7,5 mmol/l); seguem-se directrizes para um ajuste adequado da dose para 
quando se observarem valores de hemoglobina que ultrapassem os 12 g/dl (7,5mmol/l) (ver a secção 
Gestão da Dose abaixo). 
 
Deve evitar-se um aumento da hemoglobina superior a 2 g/dl (1,25 mmol/l) durante um período de 
quatro semanas. Se tal ocorrer, deve proceder-se a um ajuste adequado da dose, conforme indicado. 
 
Os doentes devem ser monitorizados de perto para se garantir que se utiliza a dose de mais baixa 
aprovada de Dynepo para um controlo adequado dos sintomas de anemia. 
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Gestão da Dose 
A dose inicial é de 50 UI/kg três vezes por semana em administração intravenosa, e 50 UI/kg duas 
vezes por semana em administração subcutânea. 
 
Pode ser desnecessário administrar eritropoietina durante os primeiros três meses após o início da 
diálise peritoneal dado observar-se frequentemente um aumento da hemoglobina durante este período. 
 
Deve ser permitido um tempo suficiente para determinar a resposta do doente à posologia de 
DYNEPO antes de ajustar a dose. Devido ao tempo necessário para a eritropoiese, pode ocorrer um 
intervalo de aproximadamente 4 semanas entre o momento do ajuste da dose (início do tratamento, 
aumento, diminuição ou descontinuação) e uma mudança significativa na hemoglobina. 
Consequentemente, a frequência do ajuste da dose não deve ser mais que uma vez por mês, salvo se 
clinicamente indicado. 
 
A dose deve ser reduzida em 25 % – 50 % ou o tratamento temporariamente interrompido e depois 
reintroduzido com uma dosagem menor se: 
- A hemoglobina atingir ≥ 12 g/dl ou 
- A taxa de aumento da hemoglobina > 2 g/dl em qualquer período de 4 semanas. 
 
A dose deve ser aumentada em 25 % – 50 % se: 
- A hemoglobina for inferior a < 10 g/dl e 
- A taxa de aumento de hemoglobina for inferior a 0,7 g/dl em qualquer período de 4 semanas. 
 
Administração 
DYNEPO pode ser administrado por via intravenosa ou subcutânea. Pode ser efectuada a 
auto-administração subcutânea após treino por um profissional de saúde. 
 
A dose semanal necessária de DYNEPO é menor quando este é administrado por via subcutânea por 
comparação com a via intravenosa. 
 
Para administração subcutânea, o comprimento total da agulha deverá ser inserido perpendicularmente 
numa dobra de pele segura entre o polegar e o indicador; a dobra de pele deve ser mantida durante a 
administração. 
 
Rejeite a seringa após a utilização única inicial. 
 
Populações especiais 
O DYNEPO não é indicado no tratamento da anemia associada a cancro. 
 
Não é necessário qualquer ajuste especial da dose em doentes idosos. 
Doentes com anemia falciforme homozigótica e insuficiência renal devem, sempre que possível, ser 
mantidos numa concentração de hemoglobina total entre 7 e 9 g/dl. 
A experiência em crianças é limitada. 
Dada a experiência limitada, a eficácia e segurança de DYNEPO não pode ser avaliada em doentes 
com insuficiência hepática. 
 
4.3 Contra-indicações 
 
Hipersensibilidade à substância activa ou a qualquer um dos excipientes. 
Hipertensão não controlada. 
 
4.4 Advertências e precauções de utilização 
 
Nos doentes com insuficiência renal crónica, a concentração da hemoglobina de manutenção não deve 
ultrapassar o limite máximo da concentração de hemoglobina alvo recomendada na Secção 4.2.   
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Em ensaios clínicos, observou-se um risco aumentado de morte e graves acontecimentos eventos 
cardiovasculares quando se administraram agentes estimuladores da eritropoiese (ESAs) para se 
conseguir um valor de hemoglobina superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l).  
 
Ensaios clínicos controlados não demonstraram benefícios significativos atribuíveis à administração 
de epoetinas quando a concentração de hemoglobina é aumentada de forma a ultrapassar o nível 
necessário para se controlarem os sintomas de anemia e evitar a transfusão sanguínea.  
 
Hipertensão 
A maioria dos doentes com insuficiência renal crónica têm uma história de hipertensão. Os doentes 
tratados com DYNEPO podem experimentar aumento da pressão arterial ou agravamento da 
hipertensão existente. 
Por esta razão, nos doentes tratados com DYNEPO, recomenda-se cuidado especial em monitorizar 
atentamente e controlar a pressão arterial. A pressão arterial deve ser controlada adequadamente antes 
do início e durante a terapêutica para evitar as complicações agudas como encefalopatia hipertensiva e 
complicações associadas (ataques, crises). Se estas reacções ocorrerem é necessária a actuação 
imediata dum médico e cuidados médicos intensivos. Deve prestar-se especial atenção a cefaleias 
súbitas agudas tipo enxaqueca como um possível sinal de aviso. 
Os aumentos da pressão arterial podem requerer tratamento com medicamentos anti-hipertensivos ou 
aumento da dose da medicação anti-hipertensiva existente. Além disso, deve considerar-se uma 
redução da dose administrada de DYNEPO. Se os valores da pressão arterial permanecerem elevados, 
pode ser necessária uma interrupção transitória da terapêutica com DYNEPO. 
Uma vez controlada a hipertensão com uma terapêutica mais intensa, o tratamento com DYNEPO 
pode ser reiniciado numa dose reduzida. 
 
Avaliação do ferro 
Durante a terapêutica com DYNEPO, pode desenvolver-se deficiência em ferro absoluta ou funcional. 
Esta é a causa mais comum duma resposta incompleta à terapêutica com uma eritropoietina. 
Por esta razão, antes e durante a terapêutica com DYNEPO, as reservas de ferro do doente, incluindo a 
saturação da transferrina e a ferritina sérica, devem ser avaliadas. A saturação da transferrina deve ser 
pelo menos 20%, e a ferritina deve ser pelo menos 100 ng/ml. Se a saturação da transferrina descer 
abaixo de 20%, ou se a ferritina descer abaixo de 100 ng/ml, deve administrar-se ferro. Virtualmente 
todos os doentes irão eventualmente necessitar de suplementos de ferro para aumentar ou manter a 
saturação da transferrina e a ferritina em níveis que sustentem adequadamente a eritropoiese 
estimulada por DYNEPO. 
 
A anemia em doentes resistentes ou com fraca resposta à epoetina, que não respondem a uma dose de 
20.000 UI/semana, devem ser investigadas, nomeadamente recorrendo a um hematologista. 
 
Em doentes com reservas de ferro e com resposta inadequada à terapêutica com DYNEPO, as 
seguintes condições devem ser avaliadas e tratadas, se apropriado: 
• Infecção/inflamação 
• Perda de sangue oculto 
• Hiperparatiroidismo/ Osteíte fibrosa quística 
• Intoxicação pelo alumínio 
• Hemoglobinopatias tais como a talassémia ou a anemia falciforme 
• Deficiências vitamínicas, i.e., deficiências de ácido fólico ou vitamina B12 
• Hemólise 
• Doenças malignas, incluindo o mieloma múltiplo e síndroma mielodisplástico 
• Desnutrição. 
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Monitorização laboratorial 
Recomenda-se a realização regular dum hemograma e contagem de plaquetas. 
 
Os níveis de hemoglobina devem ser determinados uma vez por semana até à sua estabilização no 
intervalo alvo proposto e definição da dose de manutenção. Após qualquer ajuste da dose, a 
hemoglobina deve ser também determinada uma vez por semana até à sua estabilização no intervalo 
alvo. O nível de hemoglobina deve depois ser determinado em períodos regulares. 
 
Os valores séricos bioquímicos incluindo creatinina e potássio devem ser monitorizados regularmente 
durante a terapêutica com DYNEPO. 
 
Outras 
Na medida em que podem ocorrer reacções anafilactóides com a eritropoietina, mesmo não tendo sido 
observadas com DYNEPO, recomenda-se que a primeira dose seja administrada sob supervisão 
médica. 
 
O uso de DYNEPO em doentes nefroscleróticos ainda não submetidos a diálise deve ser definido 
individualmente, dado que não se pode excluir totalmente uma possível aceleração da progressão da 
insuficiência renal. 
 
Durante a hemodiálise, os doentes tratados com DYNEPO podem necessitar dum tratamento 
anticoagulação mais intenso para prevenir a formação de coágulos no desvio arteriovenoso. 
 
O uso indevido da epoetina por pessoas saudáveis pode conduzir a um aumento excessivo da 
hemoglobina e hematócrito. Isto pode ser associado a complicações cardiovasculares potencialmente 
fatais. 
 
4.5 Interacções medicamentosas e outras formas de interacção 
 
Não foram realizados estudos de interacção. 
 
Não se registaram quaisquer interacções durante o tratamento com DYNEPO durante o decorrer dos 
ensaios clínicos. 
 
4.6 Gravidez e aleitamento 
 
Gravidez: os estudos com animais são insuficientes no que respeita aos efeitos sobre a gravidez (ver 
secção 5.3). O risco potencial para seres humanos é desconhecido. Deve ter-se precaução ao 
prescrever o medicamento a mulheres grávidas. Em caso de utilização durante a gravidez, deve 
considerar-se uma terapêutica de substituição de ferro concomitante para a mãe. 
Amamentação: Não se conhece se DYENPO é excretado no leite materno humano. Dado que muitas 
substâncias são excretadas no leite materno, recomenda-se precaução na administração de DYNEPO a 
mulheres em amamentação. 
 
4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas 
 
DYNEPO tem um efeito nulo ou desprezível sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas. 
 
4.8 Efeitos indesejáveis 
 
Aproximadamente 10% dos doentes poderá experimentar uma reacção adversa ao medicamento. As 
mais frequentes são hipertensão, trombose e cefaleias relacionadas com crises. A experiência clínica 
com epoetina sugere que o risco de hipertensão e trombose pode ser reduzido através da titulação da 
dose para manter os níveis de hemoglobina entre 10 e 12 g/dl. 
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A frequência dos efeitos adversos observados durante a terapêutica com Dynepo é classificada abaixo. 
Em cada agrupamento de frequência, os efeitos indesejáveis são apresentados por ordem decrescente 
de gravidade. 
 

Sistema corporal Frequentes  
( >1/100, <1/10) 

Pouco frequentes 
( >1/1,000, <1/100) 

Raras 
( >1/10,000, <1/1000) 

Doenças do sangue e do 
sistema linfático 

 Policitémia 
Trombocitose 

 

Doenças do sistema 
nervoso: 

Cefaleias  Convulsões 

Vasculopatias: 
 

Hipertensão   

Doenças gastrointestinais:  Diarreia 
Náusea 

 

Afecções dos tecidos 
cutâneos e subcutâneas: 

 Prurido  

Perturbações gerais e 
alterações no local de 

administração: 

Trombose relacionada 
com o acesso 

Dor 
Reacção no local de 
injecção (p. ex. dor, 

hemorragia) 
Síndroma gripal 

 

 
Observaram-se aumentos dos valores séricos bioquímicos, incluindo creatinina e potássio (ver secção 
4.4). 
 
4.9 Sobredosagem 
 
A dose máxima de epoetina delta que é seguro administrar numa dose única ou em doses múltiplas 
não foi determinada. 
 
O tratamento pode resultar em policitémia se a hemoglobina/hematócrito não for cuidadosamente 
monitorizada e a dose adequadamente ajustada. Se o intervalo alvo proposto for excedido, o 
tratamento com epoetina delta deve ser suspenso temporariamente até à hemoglobina/hematócrito 
retornar ao intervalo alvo proposto. A epoetina delta pode ser então reiniciada numa dose inferior (ver 
secção 4.2). 
 
Se ocorrer policitémia grave, os métodos convencionais (flebotomia) podem ser indicados para 
diminuir o nível de hemoglobina. 
 
 
5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1 Propriedades farmacodinâmicas 
 
Grupo farmacoterapêutico: Antianémico, código ATC: B03XA 
 
A eritropoietina é uma glicoproteína que estimula a formação de eritrócitos dos precursores derivados 
das células progenitoras. Actua como um factor de estimulação da mitose e hormona diferenciadora. 
 
A eficácia biológica da eritropoietina foi demonstrada após administração subcutânea e intravenosa 
em vários modelos animais in vivo (ratos e cães). Após a administração de epoetina delta, o número  
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de eritrócitos, os valores de hemoglobina e as contagens de reticulócitos aumentaram assim como o 
índice de incorporação de 59Fe. 
 
No decurso dos ensaios clínicos não houve qualquer indício de desenvolvimento de anticorpos 
neutralizantes à epoetina delta no ser humano com base na resposta clínica. 
 
Quando se interrompe a administração, os parâmetros da eritropoiese retornam para os níveis basais 
dentro do período de recuperação de 1-3 meses. A administração subcutânea resulta num padrão de 
estimulação da eritropoietina semelhante ao verificado após a administração intravenosa. 
 
Doentes com cancro 
Dynepo não é indicado para o tratamento de anemia associada ao cancro. 
 
A eritropoietina é um factor de crescimento que estimula sobretudo a produção de glóbulos vermelhos. 
Os receptores de eritropoietina podem ser expressos na superfície de diversas células tumorais.  
 
A sobrevivência e a evolução do tumor foram examinadas em cinco grandes estudos controlados de 
epoetina alfa, beta e darbepoetina alfa, envolvendo um total de 2833 doentes, dos quais quatro foram 
estudos duplamente cegos controlados por placebo, e um outro consistiu num estudo aberto.  Em dois 
dos estudos seleccionaram-se doentes que estavam a ser sujeitos a tratamento com quimioterapia.  A 
concentração de hemoglobina alvo em dois estudos foi >13 g/dL; nos restantes três estudos foi de 12-
14 g/dL.  No estudo de rótulo aberto, não se verificou qualquer diferença na sobrevivência global entre 
doentes tratados com eritropoietina humana recombinante e os controlos.  Nos quatro estudos 
controlados por placebo, os rácios de perigo para a sobrevivência global variaram entre 1,25 e 2,47 a 
favor dos controlos.  Estes estudos revelaram um excesso de mortalidade consistente e estatisticamente 
significativo inexplicável nos doentes que tinham anemia associada a vários cancros comuns e que 
foram tratados com eritropoietina humana recombinante em comparação com os controlos.  Os 
resultados de sobrevivência global nos ensaios não puderam ser explicados de forma satisfatória pelas 
diferenças na incidência da trombose e complicações relacionadas, entre os doentes que foram tratados 
com eritropoietina humana recombinante e os do grupo de controlo. 
 
Também se realizou uma análise sistemática, a qual envolveu mais de 9000 doentes com cancro, que 
participaram em 57 ensaios clínicos.  A meta-análise dos dados de sobrevivência global revelou uma 
estimativa do ponto de rácio de perigo de 1,08 a favor dos controlos (95% IC: 0,99, 1,18; 42 ensaios e 
8167 doentes).  Observou-se um risco relativo aumentado de acontecimentos tromboembólicos (RR 
1,67, 95% IC: 1,35, 2,06, 35 ensaios e 6769 doentes) nos doentes tratados com eritropoietina humana 
recombinante. Por conseguinte, existem evidências consistentes que sugerem que pode verificar-se um 
perigo significativo para os doentes com cancro que foram tratados com eritropoietina humana 
recombinante.  A extensão a que estes resultados podem ser aplicáveis à administração de 
eritropoietina humana recombinante a doentes com cancro, tratados com quimioterapia para se 
conseguir concentrações de hemoglobina inferiores a 13 g/dL não é clara, já que poucos doentes com 
estas características foram incluídos nos dados analisados.   Os resultados de sobrevivência e a 
evolução do tumor em doentes com cancro que estavam a ser tratados com Dynepo para a anemia 
associada à insuficiência renal crónica não foram investigados.  A dimensão em que os resultados 
observados nos estudos clínicos supracitados podem ser aplicáveis a esta população de doentes não é 
clara, considerando especificamente que as dosagens administradas na indicação renal são inferiores 
às da indicação para o cancro. 
 
5.2 Propriedades farmacocinéticas 
 
A farmacocinética da eritropoietina após administração da epoetina delta foi estudada em voluntários 
saudáveis e em doentes com insuficiência renal crónica. Após doses i.v., o volume de distribuição é 
próximo do volume total de sangue e varia de 0,063 a 0,097 l/kg. A semi-vida de eliminação varia de 
4,7 a 13,2 horas em doentes. A semi-vida é aproximadamente 50% mais curta em indivíduos 
saudáveis. Concentrações mensuráveis de eritropoietina são mantidas no soro durante pelo menos 24  
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horas após doses que variam de 50 UI/kg a 300 UI/kg. A exposição à eritropoietina após 
administração de epoetina delta aumenta proporcionalmente em doentes que recebem doses i.v. de 
50 UI/kg a 300 UI/kg. Não se observou acumulação de epoetina delta após administração i.v. repetida 
três vezes por semana. 
 
As concentrações séricas máximas para a epoetina delta administrada por via subcutânea ocorreram 
entre 8 e 36 horas após a injecção. A semi-vida da epoetina delta administrada por via subcutânea é 
prolongada em comparação com a administração i.v. e varia de 27 a 33 horas em doentes. A 
biodisponibilidade da epoetina delta administrada por via subcutânea situa-se entre 26% e 36%. 
 
5.3 Dados de segurança pré-clínica 
 
Os estudos com animais, conduzidos tanto com DYNEPO como com epoetina alfa em ratos fêmea e 
coelhas grávidas não mostraram nenhum efeito teratogénico, mas indiciaram efeitos de classe 
reversíveis com o crescimento e a hematopoiese na descendência. 
Observaram-se os efeitos em estudos não clínicos apenas a exposições consideradas como 
suficientemente excessivas relativamente à exposição humana máxima, indicando pouca relevância 
para a utilização clínica. 
 
 
6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS 
 
6.1. Lista dos excipientes 
 
Fosfato de sódio monobásico, mono-hidrato 
Fosfato de sódio dibásico, hepta-hidrato 
Polissorbato 20 
Cloreto de sódio 
Água para preparações injectáveis 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
Na ausência de estudos de compatibilidade, este medicamento não deve ser misturado com outros 
medicamentos.  
 
6.3 Prazo de validade 
 
2 anos. 
 
6.4 Precauções especiais de conservação 
 
Conservar no frigorífico (2°C – 8°C). Não congelar. Manter as seringas dentro da embalagem exterior 
para proteger da luz. 
 
As seringas pré-cheias que ainda não foram abertas podem ser conservadas fora do frigorífico, abaixo 
dos 25ºC e por um período máximo de 5 dias. A data de expiração revista para acondicionamento 
abaixo dos 25ºC não deve exceder a data de expiração estabelecida de acordo com os 24 meses de 
validade. Após 5 dias de acondicionamento abaixo dos 25ºC as seringas pré-cheias devem ser 
rejeitadas.- 
 
6.5 Natureza e conteúdo do recipiente 
 
Seringa pré-cheia de vidro Tipo I com tampa de borracha de bromobutil, acoplada a uma agulha de 
aço inoxidável 27 equipada com uma protecção da agulha em borracha natural rígida e polistireno, 
haste do êmbolo de polistireno e protecção de segurança da agulha. Disponível em embalagens de 6 
seringas pré-cheias. 
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6.6 Precauções especiais de eliminação de um produto usado ou resíduos derivados de tal 
medicamento e outro manuseamento do produto 

 
Os produtos não utilizados ou resíduos devem ser eliminados de acordo com as exigências locais. 
 
Na administração subcutânea, o local da injecção deve alternar em cada administração. 
 
Inspeccione a seringa pré-cheia antes da utilização. Só deve ser utilizada se a solução estiver límpida, 
sem partículas sólidas visíveis e com uma consistência semelhante à da água. Não agite a seringa. A 
agitação prolongada e vigorosa poderá desnaturar a substância activa. 
 
A seringa é previamente preparada com uma protecção de segurança da agulha para evitar lesões 
provocadas por picadas. Esta protecção não afecta o funcionamento normal da seringa e a seringa 
pode ser sujeita a rotação no equipamento. Administre a quantidade pretendida. Após a administração 
da quantidade necessária, a protecção de segurança da agulha protegerá a agulha quando soltar o 
êmbolo. Deixe a seringa deslocar-se para cima até a totalidade da agulha estar protegida. 
 
 
7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Shire Pharmaceutical Contracts Ltd 
Hampshire International Business Park  
Chineham, Basingstoke 
Hampshire RG24 8EP 
Reino Unido 
 
 
8. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
EU/1/02/211/010 
 
 
9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE 

INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Data da primeira autorização: 18 de Março de 2002 
Data da última renovação: 18 de Março de 2007 
 
 
10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO 
 
Informação pormenorizada sobre este medicamento está disponível na Internet no site da Agência 
Europeia de Medicamentos (EMEA) http://www.emea.europa.eu/. 
 

http://www.emea.europa.eu/
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1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
DYNEPO 6.000 UI/ 0,3 ml, solução injectável em seringa pré-cheia. 
 
 
2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
 
As seringas pré-cheias contêm 6.000 UI por dose de 0,3 ml (20.000 UI/ml) da substância activa 
epoetina delta. 
A epoetina delta é produzida numa linha celular humana (HT-1080) por tecnologia de activação 
genética. 
Lista completa de excipientes, ver secção 6.1. 
 
 
3. FORMA FARMACÊUTICA 
 
Solução injectável em seringa pré-cheia. 
 
Límpida, incolor e com consistência aquosa. 
 
4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS 
 
4.1 Indicações terapêuticas 
 
DYNEPO é indicado para o tratamento da anemia sintomática associada a insuficiência renal crónica 
(IRC) em doentes adultos. Pode ser utilizado em doentes em diálise e em doentes não sujeitos a 
diálise. 
 
4.2 Posologia e modo de administração 
 
O tratamento com DYNEPO deve ser iniciado por médicos com experiência no tratamento da anemia 
associada à IRC. 
 
A dose de DYNEPO deve ser ajustada individualmente para manter o nível de hemoglobina dentro do 
intervalo alvo de 10 a 12 g/dl. 
 
Os sintomas e as sequelas da anemia podem variar com a idade, o sexo e o estado geral da doença; 
será necessário que um médico avalie a condição e o estado clínico de cada doente individualmente. 
Dynepo deve ser administrado subcutaneamente ou intravenosamente para que se verifique um 
aumento da hemoglobina não superior  a 12 g/dl (7,5 mmol/l). A via subcutânea é preferível em 
doentes que não estejam a ser submetidos a hemodiálise para se evitar a de veias periféricas. 
 
Devido à variabilidade intra-pacientes, podem observar-se ocasionalmente valores individuais de um 
paciente acima ou abaixo do nível de hemoglobina desejado. A variabilidade da hemoglobina deve ser 
resolvida através da gestão da dose, tendo em consideração o intervalo alvo da hemoglobina de 10 g/dl 
(6,2 mmol/l) a 12g/dl (7,5mmol/l). Deve evitar-se a manutenção dos níveis da  hemoglobina em 
valores superiores a 12 g/dl (7,5 mmol/l); seguem-se directrizes para um ajuste adequado da dose para 
quando se observarem valores de hemoglobina que ultrapassem os 12 g/dl (7,5mmol/l) (ver a secção 
Gestão da Dose abaixo). 
 
Deve evitar-se um aumento da hemoglobina superior a 2 g/dl (1,25 mmol/l) durante um período de 
quatro semanas. Se tal ocorrer, deve proceder-se a um ajuste adequado da dose, conforme indicado. 
 
Os doentes devem ser monitorizados de perto para se garantir que se utiliza a dose de mais baixa 
aprovada de Dynepo para um controlo adequado dos sintomas de anemia. 
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Gestão da Dose 
A dose inicial é de 50 UI/kg três vezes por semana em administração intravenosa, e 50 UI/kg duas 
vezes por semana em administração subcutânea. 
 
Pode ser desnecessário administrar eritropoietina durante os primeiros três meses após o início da 
diálise peritoneal dado observar-se frequentemente um aumento da hemoglobina durante este período. 
 
Deve ser permitido um tempo suficiente para determinar a resposta do doente à posologia de 
DYNEPO antes de ajustar a dose. Devido ao tempo necessário para a eritropoiese, pode ocorrer um 
intervalo de aproximadamente 4 semanas entre o momento do ajuste da dose (início do tratamento, 
aumento, diminuição ou descontinuação) e uma mudança significativa na hemoglobina. 
Consequentemente, a frequência do ajuste da dose não deve ser mais que uma vez por mês, salvo se 
clinicamente indicado. 
 
A dose deve ser reduzida em 25 % – 50 % ou o tratamento temporariamente interrompido e depois 
reintroduzido com uma dosagem menor se: 
- A hemoglobina atingir ≥ 12 g/dl ou 
- A taxa de aumento da hemoglobina > 2 g/dl em qualquer período de 4 semanas. 
 
A dose deve ser aumentada em 25 % – 50 % se: 
- A hemoglobina for inferior a < 10 g/dl e 
- A taxa de aumento de hemoglobina for inferior a 0,7 g/dl em qualquer período de 4 semanas. 
 
Administração 
DYNEPO pode ser administrado por via intravenosa ou subcutânea. Pode ser efectuada a 
auto-administração subcutânea após treino por um profissional de saúde. 
 
A dose semanal necessária de DYNEPO é menor quando este é administrado por via subcutânea por 
comparação com a via intravenosa. 
 
Para administração subcutânea, o comprimento total da agulha deverá ser inserido perpendicularmente 
numa dobra de pele segura entre o polegar e o indicador; a dobra de pele deve ser mantida durante a 
administração. 
 
Rejeite a seringa após a utilização única inicial. 
 
Populações especiais 
O DYNEPO não é indicado no tratamento da anemia associada a cancro. 
 
Não é necessário qualquer ajuste especial da dose em doentes idosos. 
Doentes com anemia falciforme homozigótica e insuficiência renal devem, sempre que possível, ser 
mantidos numa concentração de hemoglobina total entre 7 e 9 g/dl. 
A experiência em crianças é limitada. 
Dada a experiência limitada, a eficácia e segurança de DYNEPO não pode ser avaliada em doentes 
com insuficiência hepática. 
 
4.3 Contra-indicações 
 
Hipersensibilidade à substância activa ou a qualquer um dos excipientes. 
Hipertensão não controlada. 
 
4.4 Advertências e precauções de utilização 
 
Nos doentes com insuficiência renal crónica, a concentração da hemoglobina de manutenção não deve 
ultrapassar o limite máximo da concentração de hemoglobina alvo recomendada na Secção 4.2.   



Med
ica

men
to 

já 
nã

o a
uto

riz
ad

o

44 

Em ensaios clínicos, observou-se um risco aumentado de morte e graves acontecimentos eventos 
cardiovasculares quando se administraram agentes estimuladores da eritropoiese (ESAs) para se 
conseguir um valor de hemoglobina superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l).  
 
Ensaios clínicos controlados não demonstraram benefícios significativos atribuíveis à administração 
de epoetinas quando a concentração de hemoglobina é aumentada de forma a ultrapassar o nível 
necessário para se controlarem os sintomas de anemia e evitar a transfusão sanguínea.  
 
Hipertensão 
A maioria dos doentes com insuficiência renal crónica têm uma história de hipertensão. Os doentes 
tratados com DYNEPO podem experimentar aumento da pressão arterial ou agravamento da 
hipertensão existente. 
Por esta razão, nos doentes tratados com DYNEPO, recomenda-se cuidado especial em monitorizar 
atentamente e controlar a pressão arterial. A pressão arterial deve ser controlada adequadamente antes 
do início e durante a terapêutica para evitar as complicações agudas como encefalopatia hipertensiva e 
complicações associadas (ataques, crises). Se estas reacções ocorrerem é necessária a actuação 
imediata dum médico e cuidados médicos intensivos. Deve prestar-se especial atenção a cefaleias 
súbitas agudas tipo enxaqueca como um possível sinal de aviso. 
Os aumentos da pressão arterial podem requerer tratamento com medicamentos anti-hipertensivos ou 
aumento da dose da medicação anti-hipertensiva existente. Além disso, deve considerar-se uma 
redução da dose administrada de DYNEPO. Se os valores da pressão arterial permanecerem elevados, 
pode ser necessária uma interrupção transitória da terapêutica com DYNEPO. 
Uma vez controlada a hipertensão com uma terapêutica mais intensa, o tratamento com DYNEPO 
pode ser reiniciado numa dose reduzida. 
 
Avaliação do ferro 
Durante a terapêutica com DYNEPO, pode desenvolver-se deficiência em ferro absoluta ou funcional. 
Esta é a causa mais comum duma resposta incompleta à terapêutica com uma eritropoietina. 
Por esta razão, antes e durante a terapêutica com DYNEPO, as reservas de ferro do doente, incluindo a 
saturação da transferrina e a ferritina sérica, devem ser avaliadas. A saturação da transferrina deve ser 
pelo menos 20%, e a ferritina deve ser pelo menos 100 ng/ml. Se a saturação da transferrina descer 
abaixo de 20%, ou se a ferritina descer abaixo de 100 ng/ml, deve administrar-se ferro. Virtualmente 
todos os doentes irão eventualmente necessitar de suplementos de ferro para aumentar ou manter a 
saturação da transferrina e a ferritina em níveis que sustentem adequadamente a eritropoiese 
estimulada por DYNEPO. 
 
A anemia em doentes resistentes ou com fraca resposta à epoetina, que não respondem a uma dose de 
20.000 UI/semana, devem ser investigadas, nomeadamente recorrendo a um hematologista. 
 
Em doentes com reservas de ferro e com resposta inadequada à terapêutica com DYNEPO, as 
seguintes condições devem ser avaliadas e tratadas, se apropriado: 
• Infecção/inflamação 
• Perda de sangue oculto 
• Hiperparatiroidismo/ Osteíte fibrosa quística 
• Intoxicação pelo alumínio 
• Hemoglobinopatias tais como a talassémia ou a anemia falciforme 
• Deficiências vitamínicas, i.e., deficiências de ácido fólico ou vitamina B12 
• Hemólise 
• Doenças malignas, incluindo o mieloma múltiplo e síndroma mielodisplástico 
• Desnutrição. 
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Monitorização laboratorial 
Recomenda-se a realização regular dum hemograma e contagem de plaquetas. 
 
Os níveis de hemoglobina devem ser determinados uma vez por semana até à sua estabilização no 
intervalo alvo proposto e definição da dose de manutenção. Após qualquer ajuste da dose, a 
hemoglobina deve ser também determinada uma vez por semana até à sua estabilização no intervalo 
alvo. O nível de hemoglobina deve depois ser determinado em períodos regulares. 
 
Os valores séricos bioquímicos incluindo creatinina e potássio devem ser monitorizados regularmente 
durante a terapêutica com DYNEPO. 
 
Outras 
Na medida em que podem ocorrer reacções anafilactóides com a eritropoietina, mesmo não tendo sido 
observadas com DYNEPO, recomenda-se que a primeira dose seja administrada sob supervisão 
médica. 
 
O uso de DYNEPO em doentes nefroscleróticos ainda não submetidos a diálise deve ser definido 
individualmente, dado que não se pode excluir totalmente uma possível aceleração da progressão da 
insuficiência renal. 
 
Durante a hemodiálise, os doentes tratados com DYNEPO podem necessitar dum tratamento 
anticoagulação mais intenso para prevenir a formação de coágulos no desvio arteriovenoso. 
 
O uso indevido da epoetina por pessoas saudáveis pode conduzir a um aumento excessivo da 
hemoglobina e hematócrito. Isto pode ser associado a complicações cardiovasculares potencialmente 
fatais. 
 
4.5 Interacções medicamentosas e outras formas de interacção 
 
Não foram realizados estudos de interacção. 
 
Não se registaram quaisquer interacções durante o tratamento com DYNEPO durante o decorrer dos 
ensaios clínicos. 
 
4.6 Gravidez e aleitamento 
 
Gravidez: os estudos com animais são insuficientes no que respeita aos efeitos sobre a gravidez (ver 
secção 5.3). O risco potencial para seres humanos é desconhecido. Deve ter-se precaução ao 
prescrever o medicamento a mulheres grávidas. Em caso de utilização durante a gravidez, deve 
considerar-se uma terapêutica de substituição de ferro concomitante para a mãe. 
Amamentação: Não se conhece se DYENPO é excretado no leite materno humano. Dado que muitas 
substâncias são excretadas no leite materno, recomenda-se precaução na administração de DYNEPO a 
mulheres em amamentação. 
 
4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas 
 
DYNEPO tem um efeito nulo ou desprezível sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas. 
 
4.8 Efeitos indesejáveis 
 
Aproximadamente 10% dos doentes poderá experimentar uma reacção adversa ao medicamento. As 
mais frequentes são hipertensão, trombose e cefaleias relacionadas com crises. A experiência clínica 
com epoetina sugere que o risco de hipertensão e trombose pode ser reduzido através da titulação da 
dose para manter os níveis de hemoglobina entre 10 e 12 g/dl. 
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A frequência dos efeitos adversos observados durante a terapêutica com Dynepo é classificada abaixo. 
Em cada agrupamento de frequência, os efeitos indesejáveis são apresentados por ordem decrescente 
de gravidade. 
 

Sistema corporal Frequentes  
( >1/100, <1/10) 

Pouco frequentes 
( >1/1,000, <1/100) 

Raras 
( >1/10,000, <1/1000) 

Doenças do sangue e do 
sistema linfático 

 Policitémia 
Trombocitose 

 

Doenças do sistema 
nervoso: 

Cefaleias  Convulsões 

Vasculopatias: 
 

Hipertensão   

Doenças gastrointestinais:  Diarreia 
Náusea 

 

Afecções dos tecidos 
cutâneos e subcutâneas: 

 Prurido  

Perturbações gerais e 
alterações no local de 

administração: 

Trombose relacionada 
com o acesso 

Dor 
Reacção no local de 
injecção (p. ex. dor, 

hemorragia) 
Síndroma gripal 

 

 
Observaram-se aumentos dos valores séricos bioquímicos, incluindo creatinina e potássio (ver secção 
4.4). 
 
4.9 Sobredosagem 
 
A dose máxima de epoetina delta que é seguro administrar numa dose única ou em doses múltiplas 
não foi determinada. 
 
O tratamento pode resultar em policitémia se a hemoglobina/hematócrito não for cuidadosamente 
monitorizada e a dose adequadamente ajustada. Se o intervalo alvo proposto for excedido, o 
tratamento com epoetina delta deve ser suspenso temporariamente até à hemoglobina/hematócrito 
retornar ao intervalo alvo proposto. A epoetina delta pode ser então reiniciada numa dose inferior (ver 
secção 4.2). 
 
Se ocorrer policitémia grave, os métodos convencionais (flebotomia) podem ser indicados para 
diminuir o nível de hemoglobina. 
 
 
5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1 Propriedades farmacodinâmicas 
 
Grupo farmacoterapêutico: Antianémico, código ATC: B03XA 
 
A eritropoietina é uma glicoproteína que estimula a formação de eritrócitos dos precursores derivados 
das células progenitoras. Actua como um factor de estimulação da mitose e hormona diferenciadora. 
 
A eficácia biológica da eritropoietina foi demonstrada após administração subcutânea e intravenosa 
em vários modelos animais in vivo (ratos e cães). Após a administração de epoetina delta, o número  
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de eritrócitos, os valores de hemoglobina e as contagens de reticulócitos aumentaram assim como o 
índice de incorporação de 59Fe. 
 
No decurso dos ensaios clínicos não houve qualquer indício de desenvolvimento de anticorpos 
neutralizantes à epoetina delta no ser humano com base na resposta clínica. 
 
Quando se interrompe a administração, os parâmetros da eritropoiese retornam para os níveis basais 
dentro do período de recuperação de 1-3 meses. A administração subcutânea resulta num padrão de 
estimulação da eritropoietina semelhante ao verificado após a administração intravenosa. 
 
Doentes com cancro 
Dynepo não é indicado para o tratamento de anemia associada ao cancro. 
 
A eritropoietina é um factor de crescimento que estimula sobretudo a produção de glóbulos vermelhos. 
Os receptores de eritropoietina podem ser expressos na superfície de diversas células tumorais.  
 
A sobrevivência e a evolução do tumor foram examinadas em cinco grandes estudos controlados de 
epoetina alfa, beta e darbepoetina alfa, envolvendo um total de 2833 doentes, dos quais quatro foram 
estudos duplamente cegos controlados por placebo, e um outro consistiu num estudo aberto.  Em dois 
dos estudos seleccionaram-se doentes que estavam a ser sujeitos a tratamento com quimioterapia.  A 
concentração de hemoglobina alvo em dois estudos foi >13 g/dL; nos restantes três estudos foi de 12-
14 g/dL.  No estudo de rótulo aberto, não se verificou qualquer diferença na sobrevivência global entre 
doentes tratados com eritropoietina humana recombinante e os controlos.  Nos quatro estudos 
controlados por placebo, os rácios de perigo para a sobrevivência global variaram entre 1,25 e 2,47 a 
favor dos controlos.  Estes estudos revelaram um excesso de mortalidade consistente e estatisticamente 
significativo inexplicável nos doentes que tinham anemia associada a vários cancros comuns e que 
foram tratados com eritropoietina humana recombinante em comparação com os controlos.  Os 
resultados de sobrevivência global nos ensaios não puderam ser explicados de forma satisfatória pelas 
diferenças na incidência da trombose e complicações relacionadas, entre os doentes que foram tratados 
com eritropoietina humana recombinante e os do grupo de controlo. 
 
Também se realizou uma análise sistemática, a qual envolveu mais de 9000 doentes com cancro, que 
participaram em 57 ensaios clínicos.  A meta-análise dos dados de sobrevivência global revelou uma 
estimativa do ponto de rácio de perigo de 1,08 a favor dos controlos (95% IC: 0,99, 1,18; 42 ensaios e 
8167 doentes).  Observou-se um risco relativo aumentado de acontecimentos tromboembólicos (RR 
1,67, 95% IC: 1,35, 2,06, 35 ensaios e 6769 doentes) nos doentes tratados com eritropoietina humana 
recombinante. Por conseguinte, existem evidências consistentes que sugerem que pode verificar-se um 
perigo significativo para os doentes com cancro que foram tratados com eritropoietina humana 
recombinante.  A extensão a que estes resultados podem ser aplicáveis à administração de 
eritropoietina humana recombinante a doentes com cancro, tratados com quimioterapia para se 
conseguir concentrações de hemoglobina inferiores a 13 g/dL não é clara, já que poucos doentes com 
estas características foram incluídos nos dados analisados.   Os resultados de sobrevivência e a 
evolução do tumor em doentes com cancro que estavam a ser tratados com Dynepo para a anemia 
associada à insuficiência renal crónica não foram investigados.  A dimensão em que os resultados 
observados nos estudos clínicos supracitados podem ser aplicáveis a esta população de doentes não é 
clara, considerando especificamente que as dosagens administradas na indicação renal são inferiores 
às da indicação para o cancro. 
 
5.2 Propriedades farmacocinéticas 
 
A farmacocinética da eritropoietina após administração da epoetina delta foi estudada em voluntários 
saudáveis e em doentes com insuficiência renal crónica. Após doses i.v., o volume de distribuição é 
próximo do volume total de sangue e varia de 0,063 a 0,097 l/kg. A semi-vida de eliminação varia de 
4,7 a 13,2 horas em doentes. A semi-vida é aproximadamente 50% mais curta em indivíduos 
saudáveis. Concentrações mensuráveis de eritropoietina são mantidas no soro durante pelo menos 24 
horas após doses que variam de 50 UI/kg a 300 UI/kg. A exposição à eritropoietina após 
administração de epoetina delta aumenta proporcionalmente em doentes que recebem doses i.v. de 
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50 UI/kg a 300 UI/kg. Não se observou acumulação de epoetina delta após administração i.v. repetida 
três vezes por semana. 
 
As concentrações séricas máximas para a epoetina delta administrada por via subcutânea ocorreram 
entre 8 e 36 horas após a injecção. A semi-vida da epoetina delta administrada por via subcutânea é 
prolongada em comparação com a administração i.v. e varia de 27 a 33 horas em doentes. A 
biodisponibilidade da epoetina delta administrada por via subcutânea situa-se entre 26% e 36%. 
 
5.3 Dados de segurança pré-clínica 
 
Os estudos com animais, conduzidos tanto com DYNEPO como com epoetina alfa em ratos fêmea e 
coelhas grávidas não mostraram nenhum efeito teratogénico, mas indiciaram efeitos de classe 
reversíveis com o crescimento e a hematopoiese na descendência. 
Observaram-se os efeitos em estudos não clínicos apenas a exposições consideradas como 
suficientemente excessivas relativamente à exposição humana máxima, indicando pouca relevância 
para a utilização clínica. 
 
 
6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS 
 
6.1. Lista dos excipientes 
 
Fosfato de sódio monobásico, mono-hidrato 
Fosfato de sódio dibásico, hepta-hidrato 
Polissorbato 20 
Cloreto de sódio 
Água para preparações injectáveis 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
Na ausência de estudos de compatibilidade, este medicamento não deve ser misturado com outros 
medicamentos.  
 
6.3 Prazo de validade 
 
2 anos. 
 
6.4 Precauções especiais de conservação 
 
Conservar no frigorífico (2°C – 8°C). Não congelar. Manter as seringas dentro da embalagem exterior 
para proteger da luz. 
 
As seringas pré-cheias que ainda não foram abertas podem ser conservadas fora do frigorífico, abaixo 
dos 25ºC e por um período máximo de 5 dias. A data de expiração revista para acondicionamento 
abaixo dos 25ºC não deve exceder a data de expiração estabelecida de acordo com os 24 meses de 
validade. Após 5 dias de acondicionamento abaixo dos 25ºC as seringas pré-cheias devem ser 
rejeitadas.- 
 
6.5 Natureza e conteúdo do recipiente 
 
Seringa pré-cheia de vidro Tipo I com tampa de borracha de bromobutil, acoplada a uma agulha de 
aço inoxidável 27 equipada com uma protecção da agulha em borracha natural rígida e polistireno, 
haste do êmbolo de polistireno e protecção de segurança da agulha. Disponível em embalagens de 6 
seringas pré-cheias. 
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6.6 Precauções especiais de eliminação de um produto usado ou resíduos derivados de tal 
 medicamento e outro manuseamento do produto 
 
Os produtos não utilizados ou resíduos devem ser eliminados de acordo com as exigências locais. 
 
Na administração subcutânea, o local da injecção deve alternar em cada administração. 
 
Inspeccione a seringa pré-cheia antes da utilização. Só deve ser utilizada se a solução estiver límpida, 
sem partículas sólidas visíveis e com uma consistência semelhante à da água. Não agite a seringa. A 
agitação prolongada e vigorosa poderá desnaturar a substância activa. 
 
A seringa é previamente preparada com uma protecção de segurança da agulha para evitar lesões 
provocadas por picadas. Esta protecção não afecta o funcionamento normal da seringa e a seringa 
pode ser sujeita a rotação no equipamento. Administre a quantidade pretendida. Após a administração 
da quantidade necessária, a protecção de segurança da agulha protegerá a agulha quando soltar o 
êmbolo. Deixe a seringa deslocar-se para cima até a totalidade da agulha estar protegida. 
 
 
7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Shire Pharmaceutical Contracts Ltd 
Hampshire International Business Park  
Chineham, Basingstoke 
Hampshire RG24 8EP 
Reino Unido 
 
 
8. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
EU/1/02/211/011 
 
 
9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE 

INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Data da primeira autorização: 18 de Março de 2002 
Data da última renovação: 18 de Março de 2007 
 
 
10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO 
 
Informação pormenorizada sobre este medicamento está disponível na Internet no site da Agência 
Europeia de Medicamentos (EMEA) http://www.emea.europa.eu/. 
 

http://www.emea.europa.eu/
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1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
DYNEPO 8.000 UI/ 0,4 ml, solução injectável em seringa pré-cheia. 
 
 
2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
 
As seringas pré-cheias contêm 8.000 UI por dose de 0,4 ml (20.000 UI/ml) da substância activa 
epoetina delta. 
A epoetina delta é produzida numa linha celular humana (HT-1080) por tecnologia de activação 
genética. 
Lista completa de excipientes, ver secção 6.1. 
 
 
3. FORMA FARMACÊUTICA 
 
Solução injectável em seringa pré-cheia. 
 
Límpida, incolor e com consistência aquosa. 
 
 
4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS 
 
4.1 Indicações terapêuticas 
 
DYNEPO é indicado para o tratamento da anemia sintomática associada a insuficiência renal crónica 
(IRC) em doentes adultos. Pode ser utilizado em doentes em diálise e em doentes não sujeitos a 
diálise. 
 
4.2 Posologia e modo de administração 
 
O tratamento com DYNEPO deve ser iniciado por médicos com experiência no tratamento da anemia 
associada à IRC. 
 
A dose de DYNEPO deve ser ajustada individualmente para manter o nível de hemoglobina dentro do 
intervalo alvo de 10 a 12 g/dl. 
 
Os sintomas e as sequelas da anemia podem variar com a idade, o sexo e o estado geral da doença; 
será necessário que um médico avalie a condição e o estado clínico de cada doente individualmente. 
Dynepo deve ser administrado subcutaneamente ou intravenosamente para que se verifique um 
aumento da hemoglobina não superior  a 12 g/dl (7,5 mmol/l). A via subcutânea é preferível em 
doentes que não estejam a ser submetidos a hemodiálise para se evitar a de veias periféricas. 
 
Devido à variabilidade intra-pacientes, podem observar-se ocasionalmente valores individuais de um 
paciente acima ou abaixo do nível de hemoglobina desejado. A variabilidade da hemoglobina deve ser 
resolvida através da gestão da dose, tendo em consideração o intervalo alvo da hemoglobina de 10 g/dl 
(6,2 mmol/l) a 12g/dl (7,5mmol/l). Deve evitar-se a manutenção dos níveis da  hemoglobina em 
valores superiores a 12 g/dl (7,5 mmol/l); seguem-se directrizes para um ajuste adequado da dose para 
quando se observarem valores de hemoglobina que ultrapassem os 12 g/dl (7,5mmol/l) (ver a secção 
Gestão da Dose abaixo). 
 
Deve evitar-se um aumento da hemoglobina superior a 2 g/dl (1,25 mmol/l) durante um período de 
quatro semanas. Se tal ocorrer, deve proceder-se a um ajuste adequado da dose, conforme indicado. 
 
Os doentes devem ser monitorizados de perto para se garantir que se utiliza a dose de mais baixa 
aprovada de Dynepo para um controlo adequado dos sintomas de anemia. 
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Gestão da Dose 
A dose inicial é de 50 UI/kg três vezes por semana em administração intravenosa, e 50 UI/kg duas 
vezes por semana em administração subcutânea. 
 
Pode ser desnecessário administrar eritropoietina durante os primeiros três meses após o início da 
diálise peritoneal dado observar-se frequentemente um aumento da hemoglobina durante este período. 
 
Deve ser permitido um tempo suficiente para determinar a resposta do doente à posologia de 
DYNEPO antes de ajustar a dose. Devido ao tempo necessário para a eritropoiese, pode ocorrer um 
intervalo de aproximadamente 4 semanas entre o momento do ajuste da dose (início do tratamento, 
aumento, diminuição ou descontinuação) e uma mudança significativa na hemoglobina. 
Consequentemente, a frequência do ajuste da dose não deve ser mais que uma vez por mês, salvo se 
clinicamente indicado. 
 
A dose deve ser reduzida em 25 % – 50 % ou o tratamento temporariamente interrompido e depois 
reintroduzido com uma dosagem menor se: 
- A hemoglobina atingir ≥ 12 g/dl ou 
- A taxa de aumento da hemoglobina > 2 g/dl em qualquer período de 4 semanas. 
 
A dose deve ser aumentada em 25 % – 50 % se: 
- A hemoglobina for inferior a < 10 g/dl e 
- A taxa de aumento de hemoglobina for inferior a 0,7 g/dl em qualquer período de 4 semanas. 
 
Administração 
DYNEPO pode ser administrado por via intravenosa ou subcutânea. Pode ser efectuada a 
auto-administração subcutânea após treino por um profissional de saúde. 
 
A dose semanal necessária de DYNEPO é menor quando este é administrado por via subcutânea por 
comparação com a via intravenosa. 
 
Para administração subcutânea, o comprimento total da agulha deverá ser inserido perpendicularmente 
numa dobra de pele segura entre o polegar e o indicador; a dobra de pele deve ser mantida durante a 
administração. 
 
Rejeite a seringa após a utilização única inicial. 
 
Populações especiais 
O DYNEPO não é indicado no tratamento da anemia associada a cancro. 
 
Não é necessário qualquer ajuste especial da dose em doentes idosos. 
Doentes com anemia falciforme homozigótica e insuficiência renal devem, sempre que possível, ser 
mantidos numa concentração de hemoglobina total entre 7 e 9 g/dl. 
A experiência em crianças é limitada. 
Dada a experiência limitada, a eficácia e segurança de DYNEPO não pode ser avaliada em doentes 
com insuficiência hepática. 
 
4.3 Contra-indicações 
 
Hipersensibilidade à substância activa ou a qualquer um dos excipientes. 
Hipertensão não controlada. 
 
4.4 Advertências e precauções de utilização 
 
Nos doentes com insuficiência renal crónica, a concentração da hemoglobina de manutenção não deve 
ultrapassar o limite máximo da concentração de hemoglobina alvo recomendada na Secção 4.2.   
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Em ensaios clínicos, observou-se um risco aumentado de morte e graves acontecimentos eventos 
cardiovasculares quando se administraram agentes estimuladores da eritropoiese (ESAs) para se 
conseguir um valor de hemoglobina superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l).  
 
Ensaios clínicos controlados não demonstraram benefícios significativos atribuíveis à administração 
de epoetinas quando a concentração de hemoglobina é aumentada de forma a ultrapassar o nível 
necessário para se controlarem os sintomas de anemia e evitar a transfusão sanguínea.  
 
Hipertensão 
A maioria dos doentes com insuficiência renal crónica têm uma história de hipertensão. Os doentes 
tratados com DYNEPO podem experimentar aumento da pressão arterial ou agravamento da 
hipertensão existente. 
Por esta razão, nos doentes tratados com DYNEPO, recomenda-se cuidado especial em monitorizar 
atentamente e controlar a pressão arterial. A pressão arterial deve ser controlada adequadamente antes 
do início e durante a terapêutica para evitar as complicações agudas como encefalopatia hipertensiva e 
complicações associadas (ataques, crises). Se estas reacções ocorrerem é necessária a actuação 
imediata dum médico e cuidados médicos intensivos. Deve prestar-se especial atenção a cefaleias 
súbitas agudas tipo enxaqueca como um possível sinal de aviso. 
Os aumentos da pressão arterial podem requerer tratamento com medicamentos anti-hipertensivos ou 
aumento da dose da medicação anti-hipertensiva existente. Além disso, deve considerar-se uma 
redução da dose administrada de DYNEPO. Se os valores da pressão arterial permanecerem elevados, 
pode ser necessária uma interrupção transitória da terapêutica com DYNEPO. 
Uma vez controlada a hipertensão com uma terapêutica mais intensa, o tratamento com DYNEPO 
pode ser reiniciado numa dose reduzida. 
 
Avaliação do ferro 
Durante a terapêutica com DYNEPO, pode desenvolver-se deficiência em ferro absoluta ou funcional. 
Esta é a causa mais comum duma resposta incompleta à terapêutica com uma eritropoietina. 
Por esta razão, antes e durante a terapêutica com DYNEPO, as reservas de ferro do doente, incluindo a 
saturação da transferrina e a ferritina sérica, devem ser avaliadas. A saturação da transferrina deve ser 
pelo menos 20%, e a ferritina deve ser pelo menos 100 ng/ml. Se a saturação da transferrina descer 
abaixo de 20%, ou se a ferritina descer abaixo de 100 ng/ml, deve administrar-se ferro. Virtualmente 
todos os doentes irão eventualmente necessitar de suplementos de ferro para aumentar ou manter a 
saturação da transferrina e a ferritina em níveis que sustentem adequadamente a eritropoiese 
estimulada por DYNEPO. 
 
A anemia em doentes resistentes ou com fraca resposta à epoetina, que não respondem a uma dose de 
20.000 UI/semana, devem ser investigadas, nomeadamente recorrendo a um hematologista. 
 
Em doentes com reservas de ferro e com resposta inadequada à terapêutica com DYNEPO, as 
seguintes condições devem ser avaliadas e tratadas, se apropriado: 
• Infecção/inflamação 
• Perda de sangue oculto 
• Hiperparatiroidismo/ Osteíte fibrosa quística 
• Intoxicação pelo alumínio 
• Hemoglobinopatias tais como a talassémia ou a anemia falciforme 
• Deficiências vitamínicas, i.e., deficiências de ácido fólico ou vitamina B12 
• Hemólise 
• Doenças malignas, incluindo o mieloma múltiplo e síndroma mielodisplástico 
• Desnutrição. 
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Monitorização laboratorial 
Recomenda-se a realização regular dum hemograma e contagem de plaquetas. 
 
Os níveis de hemoglobina devem ser determinados uma vez por semana até à sua estabilização no 
intervalo alvo proposto e definição da dose de manutenção. Após qualquer ajuste da dose, a 
hemoglobina deve ser também determinada uma vez por semana até à sua estabilização no intervalo 
alvo. O nível de hemoglobina deve depois ser determinado em períodos regulares. 
 
Os valores séricos bioquímicos incluindo creatinina e potássio devem ser monitorizados regularmente 
durante a terapêutica com DYNEPO. 
 
Outras 
Na medida em que podem ocorrer reacções anafilactóides com a eritropoietina, mesmo não tendo sido 
observadas com DYNEPO, recomenda-se que a primeira dose seja administrada sob supervisão 
médica. 
 
O uso de DYNEPO em doentes nefroscleróticos ainda não submetidos a diálise deve ser definido 
individualmente, dado que não se pode excluir totalmente uma possível aceleração da progressão da 
insuficiência renal. 
 
Durante a hemodiálise, os doentes tratados com DYNEPO podem necessitar dum tratamento 
anticoagulação mais intenso para prevenir a formação de coágulos no desvio arteriovenoso. 
 
O uso indevido da epoetina por pessoas saudáveis pode conduzir a um aumento excessivo da 
hemoglobina e hematócrito. Isto pode ser associado a complicações cardiovasculares potencialmente 
fatais. 
 
4.5 Interacções medicamentosas e outras formas de interacção 
 
Não foram realizados estudos de interacção. 
 
Não se registaram quaisquer interacções durante o tratamento com DYNEPO durante o decorrer dos 
ensaios clínicos. 
 
4.6 Gravidez e aleitamento 
 
Gravidez: os estudos com animais são insuficientes no que respeita aos efeitos sobre a gravidez (ver 
secção 5.3). O risco potencial para seres humanos é desconhecido. Deve ter-se precaução ao 
prescrever o medicamento a mulheres grávidas. Em caso de utilização durante a gravidez, deve 
considerar-se uma terapêutica de substituição de ferro concomitante para a mãe. 
Amamentação: Não se conhece se DYENPO é excretado no leite materno humano. Dado que muitas 
substâncias são excretadas no leite materno, recomenda-se precaução na administração de DYNEPO a 
mulheres em amamentação. 
 
4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas 
 
DYNEPO tem um efeito nulo ou desprezível sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas. 
 
4.8 Efeitos indesejáveis 
 
Aproximadamente 10% dos doentes poderá experimentar uma reacção adversa ao medicamento. As 
mais frequentes são hipertensão, trombose e cefaleias relacionadas com crises. A experiência clínica 
com epoetina sugere que o risco de hipertensão e trombose pode ser reduzido através da titulação da 
dose para manter os níveis de hemoglobina entre 10 e 12 g/dl. 
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A frequência dos efeitos adversos observados durante a terapêutica com Dynepo é classificada abaixo. 
Em cada agrupamento de frequência, os efeitos indesejáveis são apresentados por ordem decrescente 
de gravidade. 
 

Sistema corporal Frequentes  
( >1/100, <1/10) 

Pouco frequentes 
( >1/1,000, <1/100) 

Raras 
( >1/10,000, <1/1000) 

Doenças do sangue e do 
sistema linfático 

 Policitémia 
Trombocitose 

 

Doenças do sistema 
nervoso: 

Cefaleias  Convulsões 

Vasculopatias: 
 

Hipertensão   

Doenças gastrointestinais:  Diarreia 
Náusea 

 

Afecções dos tecidos 
cutâneos e subcutâneas: 

 Prurido  

Perturbações gerais e 
alterações no local de 

administração: 

Trombose relacionada 
com o acesso 

Dor 
Reacção no local de 
injecção (p. ex. dor, 

hemorragia) 
Síndroma gripal 

 

 
Observaram-se aumentos dos valores séricos bioquímicos, incluindo creatinina e potássio (ver secção 
4.4). 
 
4.9 Sobredosagem 
 
A dose máxima de epoetina delta que é seguro administrar numa dose única ou em doses múltiplas 
não foi determinada. 
 
O tratamento pode resultar em policitémia se a hemoglobina/hematócrito não for cuidadosamente 
monitorizada e a dose adequadamente ajustada. Se o intervalo alvo proposto for excedido, o 
tratamento com epoetina delta deve ser suspenso temporariamente até à hemoglobina/hematócrito 
retornar ao intervalo alvo proposto. A epoetina delta pode ser então reiniciada numa dose inferior (ver 
secção 4.2). 
 
Se ocorrer policitémia grave, os métodos convencionais (flebotomia) podem ser indicados para 
diminuir o nível de hemoglobina. 
 
 
5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1 Propriedades farmacodinâmicas 
 
Grupo farmacoterapêutico: Antianémico, código ATC: B03XA 
 
A eritropoietina é uma glicoproteína que estimula a formação de eritrócitos dos precursores derivados 
das células progenitoras. Actua como um factor de estimulação da mitose e hormona diferenciadora. 
 
A eficácia biológica da eritropoietina foi demonstrada após administração subcutânea e intravenosa 
em vários modelos animais in vivo (ratos e cães). Após a administração de epoetina delta, o número  
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de eritrócitos, os valores de hemoglobina e as contagens de reticulócitos aumentaram assim como o 
índice de incorporação de 59Fe. 
 
No decurso dos ensaios clínicos não houve qualquer indício de desenvolvimento de anticorpos 
neutralizantes à epoetina delta no ser humano com base na resposta clínica. 
 
Quando se interrompe a administração, os parâmetros da eritropoiese retornam para os níveis basais 
dentro do período de recuperação de 1-3 meses. A administração subcutânea resulta num padrão de 
estimulação da eritropoietina semelhante ao verificado após a administração intravenosa. 
 
Doentes com cancro 
Dynepo não é indicado para o tratamento de anemia associada ao cancro. 
 
A eritropoietina é um factor de crescimento que estimula sobretudo a produção de glóbulos vermelhos. 
Os receptores de eritropoietina podem ser expressos na superfície de diversas células tumorais.  
 
A sobrevivência e a evolução do tumor foram examinadas em cinco grandes estudos controlados de 
epoetina alfa, beta e darbepoetina alfa, envolvendo um total de 2833 doentes, dos quais quatro foram 
estudos duplamente cegos controlados por placebo, e um outro consistiu num estudo aberto.  Em dois 
dos estudos seleccionaram-se doentes que estavam a ser sujeitos a tratamento com quimioterapia.  A 
concentração de hemoglobina alvo em dois estudos foi >13 g/dL; nos restantes três estudos foi de 12-
14 g/dL.  No estudo de rótulo aberto, não se verificou qualquer diferença na sobrevivência global entre 
doentes tratados com eritropoietina humana recombinante e os controlos.  Nos quatro estudos 
controlados por placebo, os rácios de perigo para a sobrevivência global variaram entre 1,25 e 2,47 a 
favor dos controlos.  Estes estudos revelaram um excesso de mortalidade consistente e estatisticamente 
significativo inexplicável nos doentes que tinham anemia associada a vários cancros comuns e que 
foram tratados com eritropoietina humana recombinante em comparação com os controlos.  Os 
resultados de sobrevivência global nos ensaios não puderam ser explicados de forma satisfatória pelas 
diferenças na incidência da trombose e complicações relacionadas, entre os doentes que foram tratados 
com eritropoietina humana recombinante e os do grupo de controlo. 
 
Também se realizou uma análise sistemática, a qual envolveu mais de 9000 doentes com cancro, que 
participaram em 57 ensaios clínicos.  A meta-análise dos dados de sobrevivência global revelou uma 
estimativa do ponto de rácio de perigo de 1,08 a favor dos controlos (95% IC: 0,99, 1,18; 42 ensaios e 
8167 doentes).  Observou-se um risco relativo aumentado de acontecimentos tromboembólicos (RR 
1,67, 95% IC: 1,35, 2,06, 35 ensaios e 6769 doentes) nos doentes tratados com eritropoietina humana 
recombinante. Por conseguinte, existem evidências consistentes que sugerem que pode verificar-se um 
perigo significativo para os doentes com cancro que foram tratados com eritropoietina humana 
recombinante.  A extensão a que estes resultados podem ser aplicáveis à administração de 
eritropoietina humana recombinante a doentes com cancro, tratados com quimioterapia para se 
conseguir concentrações de hemoglobina inferiores a 13 g/dL não é clara, já que poucos doentes com 
estas características foram incluídos nos dados analisados.   Os resultados de sobrevivência e a 
evolução do tumor em doentes com cancro que estavam a ser tratados com Dynepo para a anemia 
associada à insuficiência renal crónica não foram investigados.  A dimensão em que os resultados 
observados nos estudos clínicos supracitados podem ser aplicáveis a esta população de doentes não é 
clara, considerando especificamente que as dosagens administradas na indicação renal são inferiores 
às da indicação para o cancro. 
 
5.2 Propriedades farmacocinéticas 
 
A farmacocinética da eritropoietina após administração da epoetina delta foi estudada em voluntários 
saudáveis e em doentes com insuficiência renal crónica. Após doses i.v., o volume de distribuição é 
próximo do volume total de sangue e varia de 0,063 a 0,097 l/kg. A semi-vida de eliminação varia de 
4,7 a 13,2 horas em doentes. A semi-vida é aproximadamente 50% mais curta em indivíduos 
saudáveis. Concentrações mensuráveis de eritropoietina são mantidas no soro durante pelo menos 24  
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horas após doses que variam de 50 UI/kg a 300 UI/kg. A exposição à eritropoietina após 
administração de epoetina delta aumenta proporcionalmente em doentes que recebem doses i.v. de 
50 UI/kg a 300 UI/kg. Não se observou acumulação de epoetina delta após administração i.v. repetida 
três vezes por semana. 
 
As concentrações séricas máximas para a epoetina delta administrada por via subcutânea ocorreram 
entre 8 e 36 horas após a injecção. A semi-vida da epoetina delta administrada por via subcutânea é 
prolongada em comparação com a administração i.v. e varia de 27 a 33 horas em doentes. A 
biodisponibilidade da epoetina delta administrada por via subcutânea situa-se entre 26% e 36%. 
 
5.3 Dados de segurança pré-clínica 
 
Os estudos com animais, conduzidos tanto com DYNEPO como com epoetina alfa em ratos fêmea e 
coelhas grávidas não mostraram nenhum efeito teratogénico, mas indiciaram efeitos de classe 
reversíveis com o crescimento e a hematopoiese na descendência. 
Observaram-se os efeitos em estudos não clínicos apenas a exposições consideradas como 
suficientemente excessivas relativamente à exposição humana máxima, indicando pouca relevância 
para a utilização clínica. 
 
 
6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS 
 
6.1. Lista dos excipientes 
 
Fosfato de sódio monobásico, mono-hidrato 
Fosfato de sódio dibásico, hepta-hidrato 
Polissorbato 20 
Cloreto de sódio 
Água para preparações injectáveis 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
Na ausência de estudos de compatibilidade, este medicamento não deve ser misturado com outros 
medicamentos.  
 
6.3 Prazo de validade 
 
2 anos. 
 
6.4 Precauções especiais de conservação 
 
Conservar no frigorífico (2°C – 8°C). Não congelar. Manter as seringas dentro da embalagem exterior 
para proteger da luz. 
 
As seringas pré-cheias que ainda não foram abertas podem ser conservadas fora do frigorífico, abaixo 
dos 25ºC e por um período máximo de 5 dias. A data de expiração revista para acondicionamento 
abaixo dos 25ºC não deve exceder a data de expiração estabelecida de acordo com os 24 meses de 
validade. Após 5 dias de acondicionamento abaixo dos 25ºC as seringas pré-cheias devem ser 
rejeitadas.- 
 
6.5 Natureza e conteúdo do recipiente 
 
Seringa pré-cheia de vidro Tipo I com tampa de borracha de bromobutil, acoplada a uma agulha de 
aço inoxidável 27 equipada com uma protecção da agulha em borracha natural rígida e polistireno, 
haste do êmbolo de polistireno e protecção de segurança da agulha. Disponível em embalagens de 6 
seringas pré-cheias. 
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6.6 Precauções especiais de eliminação de um produto usado ou resíduos derivados de tal 
medicamento e outro manuseamento do produto 

 
Os produtos não utilizados ou resíduos devem ser eliminados de acordo com as exigências locais. 
 
Na administração subcutânea, o local da injecção deve alternar em cada administração. 
 
Inspeccione a seringa pré-cheia antes da utilização. Só deve ser utilizada se a solução estiver límpida, 
sem partículas sólidas visíveis e com uma consistência semelhante à da água. Não agite a seringa. A 
agitação prolongada e vigorosa poderá desnaturar a substância activa. 
 
A seringa é previamente preparada com uma protecção de segurança da agulha para evitar lesões 
provocadas por picadas. Esta protecção não afecta o funcionamento normal da seringa e a seringa 
pode ser sujeita a rotação no equipamento. Administre a quantidade pretendida. Após a administração 
da quantidade necessária, a protecção de segurança da agulha protegerá a agulha quando soltar o 
êmbolo. Deixe a seringa deslocar-se para cima até a totalidade da agulha estar protegida. 
 
 
7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Shire Pharmaceutical Contracts Ltd 
Hampshire International Business Park  
Chineham, Basingstoke 
Hampshire RG24 8EP 
Reino Unido 
 
 
8. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
EU/1/02/211/012 
 
 
9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE 

INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Data da primeira autorização: 18 de Março de 2002 
Data da última renovação: 18 de Março de 2007 
 
 
10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO 
 
Informação pormenorizada sobre este medicamento está disponível na Internet no site da Agência 
Europeia de Medicamentos (EMEA) http://www.emea.europa.eu/. 
 

http://www.emea.europa.eu/
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1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
DYNEPO 10.000 UI/ 0,5 ml, solução injectável em seringa pré-cheia. 
 
 
2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
 
As seringas pré-cheias contêm 10.000 UI por dose de 0,5 ml (20.000 UI/ml) da substância activa 
epoetina delta. 
A epoetina delta é produzida numa linha celular humana (HT-1080) por tecnologia de activação 
genética. 
Lista completa de excipientes, ver secção 6.1. 
 
 
3. FORMA FARMACÊUTICA 
 
Solução injectável em seringa pré-cheia. 
 
Límpida, incolor e com consistência aquosa. 
 
 
4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS 
 
4.1 Indicações terapêuticas 
 
DYNEPO é indicado para o tratamento da anemia sintomática associada a insuficiência renal crónica 
(IRC) em doentes adultos. Pode ser utilizado em doentes em diálise e em doentes não sujeitos a 
diálise. 
 
4.2 Posologia e modo de administração 
 
O tratamento com DYNEPO deve ser iniciado por médicos com experiência no tratamento da anemia 
associada à IRC. 
 
A dose de DYNEPO deve ser ajustada individualmente para manter o nível de hemoglobina dentro do 
intervalo alvo de 10 a 12 g/dl. 
 
Os sintomas e as sequelas da anemia podem variar com a idade, o sexo e o estado geral da doença; 
será necessário que um médico avalie a condição e o estado clínico de cada doente individualmente. 
Dynepo deve ser administrado subcutaneamente ou intravenosamente para que se verifique um 
aumento da hemoglobina não superior  a 12 g/dl (7,5 mmol/l). A via subcutânea é preferível em 
doentes que não estejam a ser submetidos a hemodiálise para se evitar a de veias periféricas. 
 
Devido à variabilidade intra-pacientes, podem observar-se ocasionalmente valores individuais de um 
paciente acima ou abaixo do nível de hemoglobina desejado. A variabilidade da hemoglobina deve ser 
resolvida através da gestão da dose, tendo em consideração o intervalo alvo da hemoglobina de 10 g/dl 
(6,2 mmol/l) a 12g/dl (7,5mmol/l). Deve evitar-se a manutenção dos níveis da  hemoglobina em 
valores superiores a 12 g/dl (7,5 mmol/l); seguem-se directrizes para um ajuste adequado da dose para 
quando se observarem valores de hemoglobina que ultrapassem os 12 g/dl (7,5mmol/l) (ver a secção 
Gestão da Dose abaixo). 
 
Deve evitar-se um aumento da hemoglobina superior a 2 g/dl (1,25 mmol/l) durante um período de 
quatro semanas. Se tal ocorrer, deve proceder-se a um ajuste adequado da dose, conforme indicado. 
 
Os doentes devem ser monitorizados de perto para se garantir que se utiliza a dose de mais baixa 
aprovada de Dynepo para um controlo adequado dos sintomas de anemia. 
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Gestão da Dose 
A dose inicial é de 50 UI/kg três vezes por semana em administração intravenosa, e 50 UI/kg duas 
vezes por semana em administração subcutânea. 
 
Pode ser desnecessário administrar eritropoietina durante os primeiros três meses após o início da 
diálise peritoneal dado observar-se frequentemente um aumento da hemoglobina durante este período. 
 
Deve ser permitido um tempo suficiente para determinar a resposta do doente à posologia de 
DYNEPO antes de ajustar a dose. Devido ao tempo necessário para a eritropoiese, pode ocorrer um 
intervalo de aproximadamente 4 semanas entre o momento do ajuste da dose (início do tratamento, 
aumento, diminuição ou descontinuação) e uma mudança significativa na hemoglobina. 
Consequentemente, a frequência do ajuste da dose não deve ser mais que uma vez por mês, salvo se 
clinicamente indicado. 
 
A dose deve ser reduzida em 25 % – 50 % ou o tratamento temporariamente interrompido e depois 
reintroduzido com uma dosagem menor se: 
- A hemoglobina atingir ≥ 12 g/dl ou 
- A taxa de aumento da hemoglobina > 2 g/dl em qualquer período de 4 semanas. 
 
A dose deve ser aumentada em 25 % – 50 % se: 
- A hemoglobina for inferior a < 10 g/dl e 
- A taxa de aumento de hemoglobina for inferior a 0,7 g/dl em qualquer período de 4 semanas. 
 
Administração 
DYNEPO pode ser administrado por via intravenosa ou subcutânea. Pode ser efectuada a 
auto-administração subcutânea após treino por um profissional de saúde. 
 
A dose semanal necessária de DYNEPO é menor quando este é administrado por via subcutânea por 
comparação com a via intravenosa. 
 
Para administração subcutânea, o comprimento total da agulha deverá ser inserido perpendicularmente 
numa dobra de pele segura entre o polegar e o indicador; a dobra de pele deve ser mantida durante a 
administração. 
 
Rejeite a seringa após a utilização única inicial. 
 
Populações especiais 
O DYNEPO não é indicado no tratamento da anemia associada a cancro. 
 
Não é necessário qualquer ajuste especial da dose em doentes idosos. 
Doentes com anemia falciforme homozigótica e insuficiência renal devem, sempre que possível, ser 
mantidos numa concentração de hemoglobina total entre 7 e 9 g/dl. 
A experiência em crianças é limitada. 
Dada a experiência limitada, a eficácia e segurança de DYNEPO não pode ser avaliada em doentes 
com insuficiência hepática. 
 
4.3 Contra-indicações 
 
Hipersensibilidade à substância activa ou a qualquer um dos excipientes. 
Hipertensão não controlada. 
 
4.4 Advertências e precauções de utilização 
 
Nos doentes com insuficiência renal crónica, a concentração da hemoglobina de manutenção não deve 
ultrapassar o limite máximo da concentração de hemoglobina alvo recomendada na Secção 4.2.   
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Em ensaios clínicos, observou-se um risco aumentado de morte e graves acontecimentos eventos 
cardiovasculares quando se administraram agentes estimuladores da eritropoiese (ESAs) para se 
conseguir um valor de hemoglobina superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l).  
 
Ensaios clínicos controlados não demonstraram benefícios significativos atribuíveis à administração 
de epoetinas quando a concentração de hemoglobina é aumentada de forma a ultrapassar o nível 
necessário para se controlarem os sintomas de anemia e evitar a transfusão sanguínea.  
 
Hipertensão 
A maioria dos doentes com insuficiência renal crónica têm uma história de hipertensão. Os doentes 
tratados com DYNEPO podem experimentar aumento da pressão arterial ou agravamento da 
hipertensão existente. 
Por esta razão, nos doentes tratados com DYNEPO, recomenda-se cuidado especial em monitorizar 
atentamente e controlar a pressão arterial. A pressão arterial deve ser controlada adequadamente antes 
do início e durante a terapêutica para evitar as complicações agudas como encefalopatia hipertensiva e 
complicações associadas (ataques, crises). Se estas reacções ocorrerem é necessária a actuação 
imediata dum médico e cuidados médicos intensivos. Deve prestar-se especial atenção a cefaleias 
súbitas agudas tipo enxaqueca como um possível sinal de aviso. 
Os aumentos da pressão arterial podem requerer tratamento com medicamentos anti-hipertensivos ou 
aumento da dose da medicação anti-hipertensiva existente. Além disso, deve considerar-se uma 
redução da dose administrada de DYNEPO. Se os valores da pressão arterial permanecerem elevados, 
pode ser necessária uma interrupção transitória da terapêutica com DYNEPO. 
Uma vez controlada a hipertensão com uma terapêutica mais intensa, o tratamento com DYNEPO 
pode ser reiniciado numa dose reduzida. 
 
Avaliação do ferro 
Durante a terapêutica com DYNEPO, pode desenvolver-se deficiência em ferro absoluta ou funcional. 
Esta é a causa mais comum duma resposta incompleta à terapêutica com uma eritropoietina. 
Por esta razão, antes e durante a terapêutica com DYNEPO, as reservas de ferro do doente, incluindo a 
saturação da transferrina e a ferritina sérica, devem ser avaliadas. A saturação da transferrina deve ser 
pelo menos 20%, e a ferritina deve ser pelo menos 100 ng/ml. Se a saturação da transferrina descer 
abaixo de 20%, ou se a ferritina descer abaixo de 100 ng/ml, deve administrar-se ferro. Virtualmente 
todos os doentes irão eventualmente necessitar de suplementos de ferro para aumentar ou manter a 
saturação da transferrina e a ferritina em níveis que sustentem adequadamente a eritropoiese 
estimulada por DYNEPO. 
 
A anemia em doentes resistentes ou com fraca resposta à epoetina, que não respondem a uma dose de 
20.000 UI/semana, devem ser investigadas, nomeadamente recorrendo a um hematologista. 
 
Em doentes com reservas de ferro e com resposta inadequada à terapêutica com DYNEPO, as 
seguintes condições devem ser avaliadas e tratadas, se apropriado: 
• Infecção/inflamação 
• Perda de sangue oculto 
• Hiperparatiroidismo/ Osteíte fibrosa quística 
• Intoxicação pelo alumínio 
• Hemoglobinopatias tais como a talassémia ou a anemia falciforme 
• Deficiências vitamínicas, i.e., deficiências de ácido fólico ou vitamina B12 
• Hemólise 
• Doenças malignas, incluindo o mieloma múltiplo e síndroma mielodisplástico 
• Desnutrição. 
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Monitorização laboratorial 
Recomenda-se a realização regular dum hemograma e contagem de plaquetas. 
 
Os níveis de hemoglobina devem ser determinados uma vez por semana até à sua estabilização no 
intervalo alvo proposto e definição da dose de manutenção. Após qualquer ajuste da dose, a 
hemoglobina deve ser também determinada uma vez por semana até à sua estabilização no intervalo 
alvo. O nível de hemoglobina deve depois ser determinado em períodos regulares. 
 
Os valores séricos bioquímicos incluindo creatinina e potássio devem ser monitorizados regularmente 
durante a terapêutica com DYNEPO. 
 
Outras 
Na medida em que podem ocorrer reacções anafilactóides com a eritropoietina, mesmo não tendo sido 
observadas com DYNEPO, recomenda-se que a primeira dose seja administrada sob supervisão 
médica. 
 
O uso de DYNEPO em doentes nefroscleróticos ainda não submetidos a diálise deve ser definido 
individualmente, dado que não se pode excluir totalmente uma possível aceleração da progressão da 
insuficiência renal. 
 
Durante a hemodiálise, os doentes tratados com DYNEPO podem necessitar dum tratamento 
anticoagulação mais intenso para prevenir a formação de coágulos no desvio arteriovenoso. 
 
O uso indevido da epoetina por pessoas saudáveis pode conduzir a um aumento excessivo da 
hemoglobina e hematócrito. Isto pode ser associado a complicações cardiovasculares potencialmente 
fatais. 
 
4.5 Interacções medicamentosas e outras formas de interacção 
 
Não foram realizados estudos de interacção. 
 
Não se registaram quaisquer interacções durante o tratamento com DYNEPO durante o decorrer dos 
ensaios clínicos. 
 
4.6 Gravidez e aleitamento 
 
Gravidez: os estudos com animais são insuficientes no que respeita aos efeitos sobre a gravidez (ver 
secção 5.3). O risco potencial para seres humanos é desconhecido. Deve ter-se precaução ao 
prescrever o medicamento a mulheres grávidas. Em caso de utilização durante a gravidez, deve 
considerar-se uma terapêutica de substituição de ferro concomitante para a mãe. 
Amamentação: Não se conhece se DYENPO é excretado no leite materno humano. Dado que muitas 
substâncias são excretadas no leite materno, recomenda-se precaução na administração de DYNEPO a 
mulheres em amamentação. 
 
4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas 
 
DYNEPO tem um efeito nulo ou desprezível sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas. 
 
4.8 Efeitos indesejáveis 
 
Aproximadamente 10% dos doentes poderá experimentar uma reacção adversa ao medicamento. As 
mais frequentes são hipertensão, trombose e cefaleias relacionadas com crises. A experiência clínica 
com epoetina sugere que o risco de hipertensão e trombose pode ser reduzido através da titulação da 
dose para manter os níveis de hemoglobina entre 10 e 12 g/dl. 
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A frequência dos efeitos adversos observados durante a terapêutica com Dynepo é classificada abaixo. 
Em cada agrupamento de frequência, os efeitos indesejáveis são apresentados por ordem decrescente 
de gravidade. 
 

Sistema corporal Frequentes  
( >1/100, <1/10) 

Pouco frequentes 
( >1/1,000, <1/100) 

Raras 
( >1/10,000, <1/1000) 

Doenças do sangue e do 
sistema linfático 

 Policitémia 
Trombocitose 

 

Doenças do sistema 
nervoso: 

Cefaleias  Convulsões 

Vasculopatias: 
 

Hipertensão   

Doenças gastrointestinais:  Diarreia 
Náusea 

 

Afecções dos tecidos 
cutâneos e subcutâneas: 

 Prurido  

Perturbações gerais e 
alterações no local de 

administração: 

Trombose relacionada 
com o acesso 

Dor 
Reacção no local de 
injecção (p. ex. dor, 

hemorragia) 
Síndroma gripal 

 

 
Observaram-se aumentos dos valores séricos bioquímicos, incluindo creatinina e potássio (ver secção 
4.4). 
 
4.9 Sobredosagem 
 
A dose máxima de epoetina delta que é seguro administrar numa dose única ou em doses múltiplas 
não foi determinada. 
 
O tratamento pode resultar em policitémia se a hemoglobina/hematócrito não for cuidadosamente 
monitorizada e a dose adequadamente ajustada. Se o intervalo alvo proposto for excedido, o 
tratamento com epoetina delta deve ser suspenso temporariamente até à hemoglobina/hematócrito 
retornar ao intervalo alvo proposto. A epoetina delta pode ser então reiniciada numa dose inferior (ver 
secção 4.2). 
 
Se ocorrer policitémia grave, os métodos convencionais (flebotomia) podem ser indicados para 
diminuir o nível de hemoglobina. 
 
 
5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1 Propriedades farmacodinâmicas 
 
Grupo farmacoterapêutico: Antianémico, código ATC: B03XA 
 
A eritropoietina é uma glicoproteína que estimula a formação de eritrócitos dos precursores derivados 
das células progenitoras. Actua como um factor de estimulação da mitose e hormona diferenciadora. 
 
A eficácia biológica da eritropoietina foi demonstrada após administração subcutânea e intravenosa 
em vários modelos animais in vivo (ratos e cães). Após a administração de epoetina delta, o número de 
eritrócitos, os valores de hemoglobina e as contagens de reticulócitos aumentaram assim como o 
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índice de incorporação de 59Fe. 
 
No decurso dos ensaios clínicos não houve qualquer indício de desenvolvimento de anticorpos 
neutralizantes à epoetina delta no ser humano com base na resposta clínica. 
 
Quando se interrompe a administração, os parâmetros da eritropoiese retornam para os níveis basais 
dentro do período de recuperação de 1-3 meses. A administração subcutânea resulta num padrão de 
estimulação da eritropoietina semelhante ao verificado após a administração intravenosa. 
 
Doentes com cancro 
Dynepo não é indicado para o tratamento de anemia associada ao cancro. 
 
A eritropoietina é um factor de crescimento que estimula sobretudo a produção de glóbulos vermelhos. 
Os receptores de eritropoietina podem ser expressos na superfície de diversas células tumorais.  
 
A sobrevivência e a evolução do tumor foram examinadas em cinco grandes estudos controlados de 
epoetina alfa, beta e darbepoetina alfa, envolvendo um total de 2833 doentes, dos quais quatro foram 
estudos duplamente cegos controlados por placebo, e um outro consistiu num estudo aberto.  Em dois 
dos estudos seleccionaram-se doentes que estavam a ser sujeitos a tratamento com quimioterapia.  A 
concentração de hemoglobina alvo em dois estudos foi >13 g/dL; nos restantes três estudos foi de 12-
14 g/dL.  No estudo de rótulo aberto, não se verificou qualquer diferença na sobrevivência global entre 
doentes tratados com eritropoietina humana recombinante e os controlos.  Nos quatro estudos 
controlados por placebo, os rácios de perigo para a sobrevivência global variaram entre 1,25 e 2,47 a 
favor dos controlos.  Estes estudos revelaram um excesso de mortalidade consistente e estatisticamente 
significativo inexplicável nos doentes que tinham anemia associada a vários cancros comuns e que 
foram tratados com eritropoietina humana recombinante em comparação com os controlos.  Os 
resultados de sobrevivência global nos ensaios não puderam ser explicados de forma satisfatória pelas 
diferenças na incidência da trombose e complicações relacionadas, entre os doentes que foram tratados 
com eritropoietina humana recombinante e os do grupo de controlo. 
 
Também se realizou uma análise sistemática, a qual envolveu mais de 9000 doentes com cancro, que 
participaram em 57 ensaios clínicos.  A meta-análise dos dados de sobrevivência global revelou uma 
estimativa do ponto de rácio de perigo de 1,08 a favor dos controlos (95% IC: 0,99, 1,18; 42 ensaios e 
8167 doentes).  Observou-se um risco relativo aumentado de acontecimentos tromboembólicos (RR 
1,67, 95% IC: 1,35, 2,06, 35 ensaios e 6769 doentes) nos doentes tratados com eritropoietina humana 
recombinante. Por conseguinte, existem evidências consistentes que sugerem que pode verificar-se um 
perigo significativo para os doentes com cancro que foram tratados com eritropoietina humana 
recombinante.  A extensão a que estes resultados podem ser aplicáveis à administração de 
eritropoietina humana recombinante a doentes com cancro, tratados com quimioterapia para se 
conseguir concentrações de hemoglobina inferiores a 13 g/dL não é clara, já que poucos doentes com 
estas características foram incluídos nos dados analisados.   Os resultados de sobrevivência e a 
evolução do tumor em doentes com cancro que estavam a ser tratados com Dynepo para a anemia 
associada à insuficiência renal crónica não foram investigados.  A dimensão em que os resultados 
observados nos estudos clínicos supracitados podem ser aplicáveis a esta população de doentes não é 
clara, considerando especificamente que as dosagens administradas na indicação renal são inferiores 
às da indicação para o cancro. 
 
5.2 Propriedades farmacocinéticas 
 
A farmacocinética da eritropoietina após administração da epoetina delta foi estudada em voluntários 
saudáveis e em doentes com insuficiência renal crónica. Após doses i.v., o volume de distribuição é 
próximo do volume total de sangue e varia de 0,063 a 0,097 l/kg. A semi-vida de eliminação varia de 
4,7 a 13,2 horas em doentes. A semi-vida é aproximadamente 50% mais curta em indivíduos 
saudáveis. Concentrações mensuráveis de eritropoietina são mantidas no soro durante pelo menos 24  
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horas após doses que variam de 50 UI/kg a 300 UI/kg. A exposição à eritropoietina após 
administração de epoetina delta aumenta proporcionalmente em doentes que recebem doses i.v. de 
50 UI/kg a 300 UI/kg. Não se observou acumulação de epoetina delta após administração i.v. repetida 
três vezes por semana. 
 
As concentrações séricas máximas para a epoetina delta administrada por via subcutânea ocorreram 
entre 8 e 36 horas após a injecção. A semi-vida da epoetina delta administrada por via subcutânea é 
prolongada em comparação com a administração i.v. e varia de 27 a 33 horas em doentes. A 
biodisponibilidade da epoetina delta administrada por via subcutânea situa-se entre 26% e 36%. 
 
5.3 Dados de segurança pré-clínica 
 
Os estudos com animais, conduzidos tanto com DYNEPO como com epoetina alfa em ratos fêmea e 
coelhas grávidas não mostraram nenhum efeito teratogénico, mas indiciaram efeitos de classe 
reversíveis com o crescimento e a hematopoiese na descendência. 
Observaram-se os efeitos em estudos não clínicos apenas a exposições consideradas como 
suficientemente excessivas relativamente à exposição humana máxima, indicando pouca relevância 
para a utilização clínica. 
 
 
6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS 
 
6.1. Lista dos excipientes 
 
Fosfato de sódio monobásico, mono-hidrato 
Fosfato de sódio dibásico, hepta-hidrato 
Polissorbato 20 
Cloreto de sódio 
Água para preparações injectáveis 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
Na ausência de estudos de compatibilidade, este medicamento não deve ser misturado com outros 
medicamentos.  
 
6.3 Prazo de validade 
 
2 anos. 
 
6.4 Precauções especiais de conservação 
 
Conservar no frigorífico (2°C – 8°C). Não congelar. Manter as seringas dentro da embalagem exterior 
para proteger da luz. 
 
As seringas pré-cheias que ainda não foram abertas podem ser conservadas fora do frigorífico, abaixo 
dos 25ºC e por um período máximo de 5 dias. A data de expiração revista para acondicionamento 
abaixo dos 25ºC não deve exceder a data de expiração estabelecida de acordo com os 24 meses de 
validade. Após 5 dias de acondicionamento abaixo dos 25ºC as seringas pré-cheias devem ser 
rejeitadas.- 
 
6.5 Natureza e conteúdo do recipiente 
 
Seringa pré-cheia de vidro Tipo I com tampa de borracha de bromobutil, acoplada a uma agulha de 
aço inoxidável 27 equipada com uma protecção da agulha em borracha natural rígida e polistireno, 
haste do êmbolo de polistireno e protecção de segurança da agulha. Disponível em embalagens de 6 
seringas pré-cheias. 
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6.6 Precauções especiais de eliminação de um produto usado ou resíduos derivados de tal 
medicamento e outro manuseamento do produto 

 
Os produtos não utilizados ou resíduos devem ser eliminados de acordo com as exigências locais. 
 
Na administração subcutânea, o local da injecção deve alternar em cada administração. 
 
Inspeccione a seringa pré-cheia antes da utilização. Só deve ser utilizada se a solução estiver límpida, 
sem partículas sólidas visíveis e com uma consistência semelhante à da água. Não agite a seringa. A 
agitação prolongada e vigorosa poderá desnaturar a substância activa. 
 
A seringa é previamente preparada com uma protecção de segurança da agulha para evitar lesões 
provocadas por picadas. Esta protecção não afecta o funcionamento normal da seringa e a seringa 
pode ser sujeita a rotação no equipamento. Administre a quantidade pretendida. Após a administração 
da quantidade necessária, a protecção de segurança da agulha protegerá a agulha quando soltar o 
êmbolo. Deixe a seringa deslocar-se para cima até a totalidade da agulha estar protegida. 
 
 
7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Shire Pharmaceutical Contracts Ltd 
Hampshire International Business Park  
Chineham, Basingstoke 
Hampshire RG24 8EP 
Reino Unido 
 
 
8. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
EU/1/02/211/005 
 
 
9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE 

INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Data da primeira autorização: 18 de Março de 2002 
Data da última renovação: 18 de Março de 2007 
 
 
10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO 
 
Informação pormenorizada sobre este medicamento está disponível na Internet no site da Agência 
Europeia de Medicamentos (EMEA) http://www.emea.europa.eu/. 
 

http://www.emea.europa.eu
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ANEXO II 
 

A. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE FABRICO RESPONSÁVEL PELA SUBSTÂNCIA 
 ACTIVA E TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE FABRICO RESPONSÁVEL PELA 

LIBERTAÇÃO DO LOTE 

 

B. CONDIÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
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A. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE FABRICO RESPONSÁVEL PELA SUBSTÂNCIA 
ACTIVA E 
TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE FABRICO RESPONSÁVEL PELA LIBERTAÇÃO 
DO LOTE 

 
Nome e endereço do fabricante da substância activa de origem biológica 
 
Lonza Biologics, plc 
228 Bath Road 
Slough 
Berkshire SL1 4DX 
Reino Unido 
 
 
Nome e endereço do fabricante responsável pela libertação do lote 
 
Shire Human Genetic Therapies AB  
Åldermansgatan 2 
P.O. Box 1117 
SE-221 04 Lund 
Suécia 
 
 
B. CONDIÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
• CONDIÇÕES OU RESTRIÇÕES RELATIVAS AO FORNECIMENTO E À 

UTILIZAÇÃO IMPOSTAS AO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO 
MERCADO 

 
Medicamento de receita médica restrita, de utilização reservada a certos meios especializados (ver 
anexo I: Resumo das Características do Medicamento, Secção 4.2.). 
 
• CONDIÇÕES OU RESTRIÇÕES RELATIVAS AO USO SEGURO E EFICAZ DO 

MEDICAMENTO 
 
Não aplicável. 
 
• OUTRAS CONDIÇÕES 
 
O Titular da Autorização de Introdução no Mercado compromete-se a efectuar os estudos e 
actividades de farmacovigilância adicionais especificadas no Plano de Farmacovigilância. 
 
Deverá ser fornecido um Plano de Gestão de Riscos actualizado de acordo com o Guia CHMP sobre  
Sistemas de Gestão de Riscos relativos a produtos medicinais para uso humano, salvo a rotina de 
actualização do Plano de Gestão de Riscos, que deverá ser fornecida anualmente até ao início do ciclo 
de três anos de Actualização do Relatório Periódico de Segurança (PSUR). 
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ANEXO III 
 

ROTULAGEM E FOLHETO INFORMATIVO 
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A. ROTULAGEM 
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INDICAÇÕES A INCLUIR NO ACONDICIONAMENTO SECUNDÁRIO 
CARTONAGEM EXTERNA 
 
 
1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
DYNEPO 1.000 UI/0,5 ml solução injectável em seringa pré-cheia 
Epoetina delta 
 
2. DESCRIÇÃO DA(S) SUBSTÂNCIA(S) ACTIVA(S) 
 
As seringas pré-cheias contêm 1.000 UI por dose de 0,5 ml (2.000 UI/ml) da substância activa 
epoetina delta. 
 
 
3. LISTA DOS EXCIPIENTES 
 
Excipientes: fosfato de sódio monobásico mono-hidrato, fosfato de sódio dibásico hepta-hidrato, 
cloreto de sódio, polissorbato 20 e água para preparações injectáveis. 
 
 
4. FORMA FARMACÊUTICA E CONTEÚDO  
 
Solução injectável, -0,5 ml de epoetina delta em seringa pré-cheia: embalagem de 6. 
 
 
5. MODO E VIA(S) DE ADMINISTRAÇÃO, SE NECESSÁRIO 
 
Via intravenosa ou subcutânea. 
 
 
6. ADVERTÊNCIA ESPECIAL DE QUE O MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO 
 FORA DO ALCANCE E DA VISTA DAS CRIANÇAS 
 
Manter fora do alcance e da vista das crianças. 
 
 
7. OUTRAS ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS, SE NECESSÁRIO 
 
Utilize apenas soluções límpidas e incolores. Antes de usar, leia o folheto informativo da embalagem. 
 
 
8. PRAZO DE VALIDADE 
 
EXP 
 
 
9. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO 
 
Conservar no frigorifico (2°C – 8°C). 
Não congelar. Manter as seringas dentro da embalagem exterior para proteger da luz. 
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10. CUIDADOS ESPECIAIS QUANTO À ELIMINAÇÃO DO MEDICAMENTO NÃO 
 UTILIZADO OU DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DESSE MEDICAMENTO, SE 
 APLICÁVEL 
 
Para uso único. Não use a solução remanescente. 
 
 
11. NOME E MORADA DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO 
 MERCADO 
 
Shire Pharmaceutical Contracts Ltd 
Hampshire International Business Park  
Chineham, Basingstoke 
Hampshire RG24 8EP 
Reino Unido 
 
 
12. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
EU/1/02/211/001 
 
 
13. NÚMERO DO LOTE  
 
Lote  
 
 
14. CLASSIFICAÇÃO QUANTO À DISPENSA AO PÚBLICO  
 
Medicamento sujeito a receita médica. 
 
 
15. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
 
 
 
16. INFORMAÇÕES EM BRAILLE 
 
Dynepo 1000  



Med
ica

men
to 

já 
nã

o a
uto

riz
ad

o

72 

 
INDICAÇÕES MÍNIMAS A INCLUIR NAS EMBALAGENS “BLISTER” OU FITAS 
CONTENTORAS 
 
BLISTERS 
 
 
1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
DYNEPO 1000 UI/0,5ml 
Injectável 
Epoetina delta 
 
 
2. NOME DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Shire Pharmaceutical Contracts Ltd 
 
 
3. DATA DE VALIDADE 
 
EXP  
 
 
4. NÚMERO DO LOTE 
 
Lote 
 
 
5. OUTRAS 
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INDICAÇÕES MÍNIMAS A INCLUIR EM PEQUENAS UNIDADES DE 
ACONDICIONAMENTO PRIMÁRIO 
 
RÓTULO DA SERINGA 
 
1. DENOMINAÇÃO DO MEDICAMENTO E, SE NECESSÁRIO, VIA(S) DE 
 ADMINISTRAÇÃO 
 
DYNEPO 1.000 UI/0,5 ml 
Injectável 
Epoetina delta 
IV/SC 
 
 
2. MODO DE ADMINISTRAÇÃO 
 
 
 
3. PRAZO DE VALIDADE 
 
EXP 
 
 
4. NÚMERO DO LOTE 
 
Lot  
 
 
5. CONTEÚDO EM TERMOS DE PESO, VOLUME OU UNIDADE 
 
0,5 ml (2.000 UI/ml) 
 
 
6. OUTRAS 
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INDICAÇÕES A INCLUIR NO ACONDICIONAMENTO SECUNDÁRIO 
CARTONAGEM EXTERNA 
 
 
1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
DYNEPO 2.000 UI/0,5 ml solução injectável em seringa pré-cheia 
Epoetina delta 
 
 
2. DESCRIÇÃO DA(S) SUBSTÂNCIA(S) ACTIVA(S) 
 
As seringas pré-cheias contêm 2.000 UI por dose de 0,5 ml (4.000 UI/ml) da substância activa 
epoetina delta. 
 
 
3. LISTA DOS EXCIPIENTES 
 
Excipientes: fosfato de sódio monobásico mono-hidrato, fosfato de sódio dibásico hepta-hidrato, 
cloreto de sódio, polissorbato 20 e água para preparações injectáveis. 
 
 
4. FORMA FARMACÊUTICA E CONTEÚDO  
 
Solução injectável, 0,5 ml de epoetina delta em seringa pré-cheia: embalagem de 6.- 
 
 
5. MODO E VIA(S) DE ADMINISTRAÇÃO, SE NECESSÁRIO 
 
Via intravenosa ou subcutânea. 
 
6. ADVERTÊNCIA ESPECIAL DE QUE O MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO 
 FORA DO ALCANCE E DA VISTA DAS CRIANÇAS 
 
Manter fora do alcance e da vista das crianças. 
 
 
7. OUTRAS ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS, SE NECESSÁRIO 
 
Utilize apenas soluções límpidas e incolores. Antes de usar, leia o folheto informativo inclusoda 
embalagem. 
 
 
8. PRAZO DE VALIDADE 
 
EXP 
 
 
9. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO 
 
Conservar no frigorifico (2°C – 8°C). 
Não congelar. Manter as seringas dentro da embalagem exterior para proteger da luz. 
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10. CUIDADOS ESPECIAIS QUANTO À ELIMINAÇÃO DO MEDICAMENTO NÃO 
 UTILIZADO OU DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DESSE MEDICAMENTO, SE 
 APLICÁVEL 
 
Para uso único. Não use a solução remanescente. 
 
 
11. NOME E MORADA DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO 
 MERCADO 
 
Shire Pharmaceutical Contracts Ltd 
Hampshire International Business Park  
Chineham, Basingstoke 
Hampshire RG24 8EP 
Reino Unido 
 
 
12. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
EU/1/02/211/002 
 
 
13. NÚMERO DO LOTE 
 
Lote  
 
 
14. CLASSIFICAÇÃO QUANTO À DISPENSA AO PÚBLICO 
 
Medicamento sujeito a receita médica. 
 
 
15. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
 
 
 
16. INFORMAÇÕES EM BRAILLE 
 
Dynepo 2000  
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INDICAÇÕES MÍNIMAS A INCLUIR NAS EMBALAGENS “BLISTER” OU FITAS 
CONTENTORAS 
 
BLISTERS 
 
1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
DYNEPO 2000 UI/0,5ml 
Injectável 
Epoetina delta 
 
 
2. NOME DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Shire Pharmaceutical Contracts Ltd 
 
 
3. DATA DE VALIDADE 
 
EXP  
 
 
4. NÚMERO DO LOTE 
 
Lote 
 
 
5. OUTRAS 
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INDICAÇÕES MÍNIMAS A INCLUIR EM PEQUENAS UNIDADES DE 
ACONDICIONAMENTO PRIMÁRIO 
 
RÓTULO DA SERINGA 
 
1. DENOMINAÇÃO DO MEDICAMENTO E, SE NECESSÁRIO, VIA(S) DE 
 ADMINISTRAÇÃO 
 
DYNEPO 2.000 UI/0,5 ml 
Injectável  
Epoetina delta 
IV/SC 
 
 
2. MODO DE ADMINISTRAÇÃO 
 
 
 
3. PRAZO DE VALIDADE 
 
EXP 
 
 
4. NÚMERO DO LOTE 
 
Lot  
 
 
5. CONTEÚDO EM TERMOS DE PESO, VOLUME OU UNIDADE 
 
0,5 ml (4.000 UI/ml) 
 
 
6. OUTRAS 
 
 



Med
ica

men
to 

já 
nã

o a
uto

riz
ad

o

78 

 
INDICAÇÕES NO ACONDICIONAMENTO SECUNDÁRIO 
CARTONAGEM EXTERNA 
 
1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
DYNEPO 3.000 UI/0,3 ml solução injectável em seringa pré-cheia 
Epoetina delta 
 
 
2. DESCRIÇÃO DA(S) SUBSTÂNCIA (S) ACTIVA(S) 
 
As seringas pré-cheias contêm 3.000 UI por dose de 0,3 ml (10.000 UI/ml) da substância activa 
epoetina delta. 
 
 
3. LISTA DOS EXCIPIENTES 
 
Excipientes: fosfato de sódio monobásico mono-hidrato, fosfato de sódio dibásico hepta-hidrato, 
cloreto de sódio, polissorbato 20 e água para preparações injectáveis. 
 
 
4. FORMA FARMACÊUTICA E CONTEÚDO  
 
Solução injectável, 0,3 ml de epoetina delta em seringa pré-cheia: embalagem de 6.- 
 
 
5. MODO E VIA(S) DE ADMINISTRAÇÃO, SE NECESSÁRIO 
 
Via intravenosa ou subcutânea. 
 
 
6. ADVERTÊNCIA ESPECIAL DE QUE O MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO 
 FORA DO ALCANCE E DA VISTA DAS CRIANÇAS 
 
Manter fora do alcance e da vista das crianças. 
 
 
7. OUTRAS ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS, SE NECESSÁRIO 
 
Utilize apenas soluções límpidas e incolores. Antes de usar, leia o folheto informativo da embalagem. 
 
 
8. PRAZO DE VALIDADE 
 
EXP 
 
 
9. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO 
 
Conservar no frigorifico (2°C – 8°C). 
Não congelar. Manter as seringas dentro da embalagem exterior para proteger da luz. 
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10. CUIDADOS ESPECIAIS QUANTO À ELIMINAÇÃO DO MEDICAMENTO NÃO 
 UTILIZADO OU DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DESSE MEDICAMENTO, SE 
 APLICÁVEL 
 
Para uso único. Não use a solução remanescente. 
 
 
11. NOME E MORADA DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO 
 MERCADO 
 
Shire Pharmaceutical Contracts Ltd 
Hampshire International Business Park  
Chineham, Basingstoke 
Hampshire RG24 8EP 
Reino Unido 
 
 
12. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
EU/1/02/211/003 
 
 
13. NÚMERO DO LOTE 
 
Lote 
 
 
14. CLASSIFICAÇÃO QUANTO À DISPENSA AO PÚBLICO 
 
Medicamento sujeito a receita médica. 
 
 
15. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
 
 
 
16. INFORMAÇÕES EM BRAILLE 
 
Dynepo 3000  
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INDICAÇÕES MÍNIMAS A INCLUIR NAS EMBALAGENS “BLISTER” OU FITAS 
CONTENTORAS 
 
BLISTERS 
 
1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
DYNEPO 3000 UI/0,3ml 
Injectável 
Epoetina delta 
 
 
2. NOME DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Shire Pharmaceutical Contracts Ltd 
 
 
3. DATA DE VALIDADE 
 
EXP 
 
 
4. NÚMERO DO LOTE 
 
Lote 
 
5. OUTRAS 
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INDICAÇÕES MÍNIMAS A INCLUIR EM PEQUENAS UNIDADES DE 
ACONDICIONAMENTO PRIMÁRIO 
 
RÓTULO DA SERINGA 
 
1. DENOMINAÇÃO DO MEDICAMENTO E, SE NECESSÁRIO, VIA(S) DE 
 ADMINISTRAÇÃO 
 
DYNEPO 3.000 UI/0,3 ml 
Injectável  
Epoetina delta 
IV/SC 
 
 
2. MODO DE ADMINISTRAÇÃO 
 
 
 
3. PRAZO DE VALIDADE 
 
EXP 
 
 
4. NÚMERO DO LOTE 
 
Lot 
 
 
5. CONTEÚDO EM TERMOS DE PESO, VOLUME OU UNIDADE 
 
0,3 ml (10.000 UI/ml) 
 
 
6. OUTRAS 
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INDICAÇÕES A INCLUIR NO ACONDICIONAMENTO SECUNDÁRIO 
CARTONAGEM EXTERNA 
 
 
1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
DYNEPO 4.000 UI/0,4 ml solução injectável em seringa pré-cheia 
Epoetina delta 
 
 
2. DESCRIÇÃO DA(S) SUBSTÂNCIA(S) ACTIVA(S) 
 
As seringas pré-cheias contêm 4.000 UI por dose de 0,4 ml (10.000 UI/ml) da substância activa 
epoetina delta. 
 
 
3. LISTA DOS EXCIPIENTES 
 
Excipientes: fosfato de sódio monobásico mono-hidrato, fosfato de sódio dibásico hepta-hidrato, 
cloreto de sódio, polissorbato 20 e água para preparações injectáveis. 
 
 
4. FORMA FARMACÊUTICA E CONTEÚDO  
 
Solução injectável, 0,4 ml de epoetina delta em seringa pré-cheia: embalagem de 6.- 
 
 
5. MODO E VIA(S) DE ADMINISTRAÇÃO, SE NECESSÁRIO 
 
Via intravenosa ou subcutânea. 
 
 
6. ADVERTÊNCIA ESPECIAL DE QUE O MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO 
 FORA DO ALCANCE E DA VISTA DAS CRIANÇAS 
 
Manter fora do alcance e da vista das crianças. 
 
 
7. OUTRAS ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS, SE NECESSÁRIO 
 
Utilize apenas soluções límpidas e incolores. Antes de usar, leia o folheto informativo da embalagem. 
 
 
8. PRAZO DE VALIDADE 
 
EXP 
 
 
9. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO 
 
Conservar no frigorifico (2°C – 8°C). 
Não congelar. Manter as seringas dentro da embalagem exterior para proteger da luz. 
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10. CUIDADOS ESPECIAIS QUANTO À ELIMINAÇÃO DO MEDICAMENTO NÃO 
 UTILIZADO OU DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DESSE MEDICAMENTO, SE 
 APLICÁVEL 
 
Para uso único. Não use a solução remanescente. 
 
 
11. NOME E MORADA DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO 
 MERCADO 
 
Shire Pharmaceutical Contracts Ltd 
Hampshire International Business Park  
Chineham, Basingstoke 
Hampshire RG24 8EP 
Reino Unido 
 
 
12. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
EU/1/02/211/004 
 
 
13. NÚMERO DO LOTE 
 
Lote 
 
 
14. CLASSIFICAÇÃO QUANTO À DISPENSA AO PÚBLICO 
 
Medicamento sujeito a receita médica. 
 
 
15. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
 
 
 
16. INFORMAÇÕES EM BRAILLE 
 
Dynepo 4000  
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INDICAÇÕES MÍNIMAS A INCLUIR NAS EMBALAGENS “BLISTER” OU FITAS 
CONTENTORAS 
 
BLISTERS 
 
 
1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
DYNEPO 4000 UI/0,4ml 
Injectável 
Epoetina delta 
 
 
2. NOME DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Shire Pharmaceutical Contracts Ltd 
 
 
3. DATA DE VALIDADE 

 
EXP 
 
 
4. NÚMERO DO LOTE 
 
Lote 
 
 
5. OUTRAS 
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INDICAÇÕES MÍNIMAS A INCLUIR EM PEQUENAS UNIDADES DE 
ACONDICIONAMENTO PRIMÁRIO 
 
RÓTULO DA SERINGA 
 
1. DENOMINAÇÃO DO MEDICAMENTO E, SE NECESSÁRIO, VIA(S) DE 
 ADMINISTRAÇÃO 
 
DYNEPO 4.000 UI/0,4 ml 
Injectável  
Epoetina delta 
IV/SC 
 
 
2. MODO DE ADMINISTRAÇÃO 
 
 
 
3. PRAZO DE VALIDADE 
 
EXP 
 
 
4. NÚMERO DO LOTE 
 
Lot 
 
 
5. CONTEÚDO EM TERMOS DE PESO, VOLUME OU UNIDADE 
 
0,4 ml (10.000 UI/ml) 
 
6. OUTRAS 
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INDICAÇÕES A INCLUIR NO ACONDICIONAMENTO SECUNDÁRIO 
CARTONAGEM EXTERNA 
 
1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
DYNEPO 5.000 UI/0,5 ml solução injectável em seringa pré-cheia 
Epoetina delta 
 
 
2. DESCRIÇÃO DA(S) SUBSTÂNCIA(S) ACTIVA(S) 
 
As seringas pré-cheias contêm 5.000 UI por dose de 0,5 ml (10.000 UI/ml) da substância activa 
epoetina delta. 
 
 
3. LISTA DOS EXCIPIENTES 
 
Excipientes: fosfato de sódio monobásico mono-hidrato, fosfato de sódio dibásico hepta-hidrato, 
cloreto de sódio, polissorbato 20 e água para preparações injectáveis. 
 
 
4. FORMA FARMACÊUTICA E CONTEÚDO  
 
Solução injectável, -0,5 ml de epoetina delta em seringa pré-cheia: embalagem de 6. 
 
 
5. MODO E VIA(S) DE ADMINISTRAÇÃO, SE NECESSÁRIO 
 
Via intravenosa ou subcutânea. 
 
 
6. ADVERTÊNCIA ESPECIAL DE QUE O MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO 
 FORA  DO ALCANCE E DA VISTA DAS CRIANÇAS 
 
Manter fora do alcance e da vista das crianças. 
 
 
7. OUTRAS ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS, SE NECESSÁRIO 
 
Utilize apenas soluções límpidas e incolores. Antes de usar, leia o folheto informativo da embalagem. 
 
 
8. PRAZO DE VALIDADE 
 
EXP 
 
 
9. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO 
 
Conservar no frigorifico (2°C – 8°C). 
Não congelar. Manter as seringas dentro da embalagem exterior para proteger da luz. 
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10. CUIDADOS ESPECIAIS QUANTO À ELIMINAÇÃO DO MEDICAMENTO NÃO 
 UTILIZADO OU DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DESSE MEDICAMENTO, SE 
 APLICÁVEL 
 
Para uso único. Não use a solução remanescente. 
 
 
11. NOME E MORADA DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO 
 MERCADO 
 
Shire Pharmaceutical Contracts Ltd 
Hampshire International Business Park  
Chineham, Basingstoke 
Hampshire RG24 8EP 
Reino Unido 
 
 
12. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
EU/1/02/211/010 
 
 
13. NÚMERO DO LOTE  
 
Lote  
 
 
14. CLASSIFICAÇÃO GERAL RELATIVA AO FORNECIMENTO 
 
Medicamento sujeito a receita médica. 
 
 
15. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
 
 
 
16. INFORMAÇÕES EM BRAILLE 
 
Dynepo 5000 
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INDICAÇÕES MÍNIMAS A INCLUIR NAS EMBALAGENS “BLISTER” OU FITAS 
CONTENTORAS 
 
BLISTERS 
 
1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
DYNEPO 5000 UI/0,5ml 
Injectável 
Epoetina delta 
 
 
2. NOME DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Shire Pharmaceutical Contracts Ltd 
 
 
3. DATA DE VALIDADE 
 
EXP  
 
 
4. NÚMERO DO LOTE 
 
Lote 
 
 
5. OUTRAS 
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INDICAÇÕES MÍNIMAS A INCLUIR EM PEQUENAS UNIDADES DE 
ACONDICIONAMENTO PRIMÁRIO 
 
RÓTULO DA SERINGA 
 
 
1. DENOMINAÇÃO DO MEDICAMENTO E, SE NECESSÁRIO, VIA(S) DE 
 ADMINISTRAÇÃO 
 
DYNEPO 5.000 UI/0,5 ml 
Injectável 
Epoetina delta 
IV/SC 
 
 
2. MODO DE ADMINISTRAÇÃO 
 
 
 
3. PRAZO DE VALIDADE 
 
EXP 
 
 
4. NÚMERO DO LOTE 
 
Lot  
 
5. CONTEÚDO EM TERMOS DE PESO, VOLUME OU UNIDADE 
 
0,5 ml (10.000 UI/ml) 
 
6. OUTRAS 
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INDICAÇÕES A INCLUIR NO ACONDICIONAMENTO SECUNDÁRIO 
CARTONAGEM EXTERNA 
 
1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
DYNEPO 6.000 UI/0,3 ml solução injectável em seringa pré-cheia 
Epoetina delta 
 
 
2. DESCRIÇÃO DA(S) SUBSTÂNCIA(S) ACTIVA(S) 
 
As seringas pré-cheias contêm 6.000 UI por dose de 0,3 ml (20.000 UI/ml) da substância activa 
epoetina delta. 
 
 
3. LISTA DOS EXCIPIENTES 
 
Excipientes: fosfato de sódio monobásico mono-hidrato, fosfato de sódio dibásico hepta-hidrato, 
cloreto de sódio, polissorbato 20 e água para preparações injectáveis. 
 
 
4. FORMA FARMACÊUTICA E CONTEÚDO  
 
Solução injectável, 0,3 ml de epoetina delta em seringa pré-cheia: embalagem de 6. 
 
 
5. MODO E VIA(S) DE ADMINISTRAÇÃO, SE NECESSÁRIO 
 
Via intravenosa ou subcutânea. 
 
 
6. ADVERTÊNCIA ESPECIAL DE QUE O MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO 
 FORA DO ALCANCE E DA VISTA DAS CRIANÇAS 
 
Manter fora do alcance e da vista das crianças. 
 
 
7. OUTRAS ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS, SE NECESSÁRIO 
 
Utilize apenas soluções límpidas e incolores. Antes de usar, leia o folheto informativo da embalagem. 
 
 
8. PRAZO DE VALIDADE 
 
EXP 
 
 
9. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO 
 
Conservar no frigorifico (2°C – 8°C). 
Não congelar. Manter as seringas dentro da embalagem exterior para proteger da luz. 
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10. CUIDADOS ESPECIAIS QUANTO À ELIMINAÇÃO DO MEDICAMENTO NÃO 
 UTILIZADO OU DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DESSE MEDICAMENTO, SE 
 APLICÁVEL 
 
Para uso único. Não use a solução remanescente. 
 
 
11. NOME E MORADA DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO 
 MERCADO 
 
Shire Pharmaceutical Contracts Ltd 
Hampshire International Business Park  
Chineham, Basingstoke 
Hampshire RG24 8EP 
Reino Unido 
 
 
12. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
EU/1/02/211/011 
 
 
13. NÚMERO DO LOTE  
 
Lote  
 
 
14. CLASSIFICAÇÃO QUANTO À DISPENSA AO PÚBLICO 
 
Medicamento sujeito a receita médica. 
 
 
15. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
 
 
 
16. INFORMAÇÕES EM BRAILLE 
 
Dynepo 6000  
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INDICAÇÕES MÍNIMAS A INCLUIR NAS EMBALAGENS “BLISTER” OU FITAS 
CONTENTORAS 
 
BLISTERS 
 
1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
DYNEPO 6000 UI/0,3ml 
Injectável 
Epoetina delta 
 
 
2. NOME DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Shire Pharmaceutical Contracts Ltd 
 
 
3. DATA DE VALIDADE 
 
EXP  
 
 
4. NÚMERO DO LOTE 
 
Lote 
 
 
5. OUTRAS 
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INDICAÇÕES MÍNIMAS A INCLUIR EM PEQUENAS UNIDADES DE 
ACONDICIONAMENTO PRIMÁRIO 
 
RÓTULO DA SERINGA 
 
 
1. DENOMINAÇÃO DO MEDICAMENTO E, SE NECESSÁRIO, VIA(S) DE 
 ADMINISTRAÇÃO 
 
DYNEPO 6.000 UI/0,3 ml 
Injectável 
Epoetina delta 
IV/SC 
 
 
2. MODO DE ADMINISTRAÇÃO 
 
 
 
3. PRAZO DE VALIDADE 
 
EXP 
 
 
4. NÚMERO DO LOTE 
 
Lot  
 
 
5. CONTEÚDO EM TERMOS DE PESO, VOLUME OU UNIDADE 
 
0,3 ml (20.000 UI/ml) 
 
6. OUTRAS 
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INDICAÇÕES A INCLUIR NO ACONDICIONAMENTO SECUNDÁRIO 
CARTONAGEM EXTERNA 
 
1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
DYNEPO 8.000 UI/0,4 ml solução injectável em seringa pré-cheia 
Epoetina delta 
 
 
2. DESCRIÇÃO DA(S) SUBSTÂNCIA(S) ACTIVA(S) 
 
As seringas pré-cheias contêm 8.000 UI por dose de 0,4 ml (20.000 UI/ml) da substância activa 
epoetina delta. 
 
 
3. LISTA DOS EXCIPIENTES 
 
Excipientes: fosfato de sódio monobásico mono-hidrato, fosfato de sódio dibásico hepta-hidrato, 
cloreto de sódio, polissorbato 20 e água para preparações injectáveis. 
 
 
4. FORMA FARMACÊUTICA E CONTEÚDO  
 
Solução injectável, 0,4 ml de epoetina delta em seringa pré-cheia: embalagem de 6. 
 
 
5. MODO E VIA(S) DE ADMINISTRAÇÃO, SE NECESSÁRIO 
 
Via intravenosa ou subcutânea. 
 
 
6. ADVERTÊNCIA ESPECIAL DE QUE O MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO 
 FORA DO ALCANCE E DA VISTA DAS CRIANÇAS 
 
Manter fora do alcance e da vista das crianças. 
 
 
7. OUTRAS ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS, SE NECESSÁRIO 
 
Utilize apenas soluções límpidas e incolores. Antes de usar, leia o folheto informativo da embalagem. 
 
 
8. PRAZO DE VALIDADE 
 
EXP 
 
 
9. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO 
 
Conservar no frigorifico (2°C – 8°C). 
Não congelar. Manter as seringas dentro da embalagem exterior para proteger da luz. 
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10. CUIDADOS ESPECIAIS QUANTO À ELIMINAÇÃO DO MEDICAMENTO NÃO 
 UTILIZADO OU DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DESSE MEDICAMENTO, SE 
 APLICÁVEL 
 
Para uso único. Não use a solução remanescente. 
 
 
11. NOME E MORADA DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO 
 MERCADO 
 
Shire Pharmaceutical Contracts Ltd 
Hampshire International Business Park  
Chineham, Basingstoke 
Hampshire RG24 8EP 
Reino Unido 
 
 
12. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
EU/1/02/211/012 
 
 
13. NÚMERO DO LOTE  
 
Lote  
 
 
14. CLASSIFICAÇÃO QUANTO À DISPENSA AO PÚBLICO 
 
Medicamento sujeito a receita médica. 
 
 
15. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
 
 
 
16. INFORMAÇÕES EM BRAILLE 
 
Dynepo 8000  
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INDICAÇÕES MÍNIMAS A INCLUIR NAS EMBALAGENS “BLISTER” OU FITAS 
CONTENTORAS 
 
BLISTERS 
 
1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
DYNEPO 8000 UI/0,4ml 
Injectável 
Epoetina delta 
 
 
2. NOME DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Shire Pharmaceutical Contracts Ltd 
 
 
3. DATA DE VALIDADE 
 
EXP  
 
 
4. NÚMERO DO LOTE 
 
Lote 
 
 
5. OUTRAS 
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INDICAÇÕES MÍNIMAS A INCLUIR EM PEQUENAS UNIDADES DE 
ACONDICIONAMENTO PRIMÁRIO 
 
RÓTULO DA SERINGA 
 
1. DENOMINAÇÃO DO MEDICAMENTO E, SE NECESSÁRIO, VIA(S) DE 
 ADMINISTRAÇÃO 
 
DYNEPO 8.000 UI/0,4 ml 
Injectável 
Epoetina delta 
IV/SC 
 
 
2. MODO DE ADMINISTRAÇÃO 
 
 
 
3. PRAZO DE VALIDADE 
 
EXP 
 
 
4. NÚMERO DO LOTE 
 
Lot  
 
 
5. CONTEÚDO EM TERMOS DE PESO, VOLUME OU UNIDADE 
 
0,4 ml (20.000 UI/ml) 
 
 
6. OUTRAS 
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INDICAÇÕES A INCLUIR NO ACONDICIONAMENTO SECUNDÁRIO 
CARTONAGEM EXTERNA 
 
1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
DYNEPO 10.000 UI/0,5 ml solução injectável em seringa pré-cheia 
Epoetina delta 
 
 
2. DESCRIÇÃO DA(S) SUBSTÂNCIA(S) ACTIVA(S) 
 
As seringas pré-cheias contêm 10.000 UI por dose de 0,5 ml (20.000 UI/ml) da substância activa 
epoetina delta. 
 
 
3. LISTA DOS EXCIPIENTES 
 
Excipientes: fosfato de sódio monobásico mono-hidrato, fosfato de sódio dibásico hepta-hidrato, 
cloreto de sódio, polissorbato 20 e água para preparações injectáveis. 
 
 
4. FORMA FARMACÊUTICA E CONTEÚDO  
 
Solução injectável, 0,5 ml de epoetina delta em seringa pré-cheia: embalagem de 6.6 seringas 
pré-cheias de 0,5 ml 
 
 
5. MODO E VIA(S) DE ADMINISTRAÇÃO, SE NECESSÁRIO 
 
Via intravenosa ou subcutânea. 
 
6. ADVERTÊNCIA ESPECIAL DE QUE O MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO 
 FORA DO ALCANCE E DA VISTA DAS CRIANÇAS 
 
Manter fora do alcance e da vista das crianças. 
 
 
7. OUTRAS ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS, SE NECESSÁRIO 
 
Utilize apenas soluções límpidas e incolores. Antes de usar, leia o folheto informativo incluso. 
 
 
8. PRAZO DE VALIDADE 
 
EXP 
 
 
9. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO 
 
Conservar no frigorifico (2°C – 8°C). 
Não congelar. Manter as seringas dentro da embalagem exterior para proteger da luz. 
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10. CUIDADOS ESPECIAIS QUANTO À ELIMINAÇÃO DO MEDICAMENTO NÃO 
 UTILIZADO OU DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DESSE MEDICAMENTO, SE 
 APLICÁVEL 
 
Para uso único. Não use a solução remanescente. 
 
 
11. NOME E MORADA DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO 
 MERCADO 
 
Shire Pharmaceutical Contracts Ltd 
Hampshire International Business Park  
Chineham, Basingstoke 
Hampshire RG24 8EP 
Reino Unido 
 
 
12. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
EU/1/02/211/005 
 
 
13. NÚMERO DO LOTE 
 
Lote 
 
 
14. CLASSIFICAÇÃO QUANTO À DISPENSA AO PÚBLICO  
 
Medicamento sujeito a receita médica. 
 
 
15. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
 
 
 
16. INFORMAÇÕES EM BRAILLE 
 
Dynepo 10000  
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INDICAÇÕES MÍNIMAS A INCLUIR NAS EMBALAGENS “BLISTER” OU FITAS 
CONTENTORAS 
 
BLISTERS 
 
 
1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
DYNEPO 10000 UI/0,5ml 
Injectável 
Epoetina delta 
 
 
2. NOME DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Shire Pharmaceutical Contracts Ltd 
 
 
3. DATA DE VALIDADE 
 
EXP 
 
 
4. NÚMERO DO LOTE 
 
Lote 
 
 
5. OUTRAS 
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INDICAÇÕES MÍNIMAS A INCLUIR EM PEQUENAS UNIDADES DE 
ACONDICIONAMENTO PRIMÁRIO 
 
RÓTULO DA SERINGA 
 
1. DENOMINAÇÃO DO MEDICAMENTO E, SE NECESSÁRIO, VIA(S) DE 
 ADMINISTRAÇÃO 
 
DYNEPO 10.000 UI/0,5 ml 
injectável  
Epoetina delta 
IV/SC 
 
 
2. MODO DE ADMINISTRAÇÃO 
 
 
 
3. PRAZO DE VALIDADE 
 
EXP 
 
 
4. NÚMERO DO LOTE 
 
Lot 
 
 
5. CONTEÚDO EM TERMOS DE PESO, VOLUME OU UNIDADE 
 
0,5 ml (20.000 UI/ml) 
 
 
6. OUTRAS 
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B. FOLHETO INFORMATIVO 
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FOLHETO INFORMATIVO - INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR 
 
 

DYNEPO 1000 UI/0,5 ml solução para injecção em seringa pré-cheia 
DYNEPO 2000 UI/0,5 ml solução para injecção em seringa pré-cheia 
DYNEPO 3000 UI/0,3 ml solução para injecção em seringa pré-cheia 
DYNEPO 4000 UI/0,4 ml solução para injecção em seringa pré-cheia 
DYNEPO 5000 UI/0,5 ml solução para injecção em seringa pré-cheia 
DYNEPO 6000 UI/0,3 ml solução para injecção em seringa pré-cheia 
DYNEPO 8000 UI/0,4 ml solução para injecção em seringa pré-cheia 
DYNEPO 10000 UI/0,5 ml solução para injecção em seringa pré-cheia 

Epoetin delta 
 
 

Leia atentamente este folheto antes de utilizar este medicamento 
- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler. 
- Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico. 
- Este medicamento foi receitado para si. Não deve dá-lo a outros; o medicamento pode ser-lhes 

prejudicial mesmo que apresentem os mesmos sintomas. 
- Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não 

mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico. 
 
Neste folheto: 
1. O que é DYNEPO e para que é utilizado 
2. Antes de utilizar DYNEPO 
3. Como utilizar DYNEPO 
4. Efeitos secundários possíveis 
5. Como conservar o DYNEPO 
6. Outras informações 
 
 
1. O QUE É DYNEPO E PARA QUE É UTILIZADO 
 
A eopetina delta é uma eritropoietina humana produzida por um processo tecnológico desigando 
activação genética, que utiliza uma linha celular humana. 
A epoetina delta é uma hormona que estimula a produção de glóbulos vermelhos na medula óssea. Os 
glóbulos vermelhos são muito importantes dado que contêm hemoglobina, uma proteína que distribui 
o oxigénio pelo corpo. 
Dynepo é utilizado no tratamento dos sintomas de anemia (incluindo cansaço, fraqueza e falta de ar) 
associados a insuficiência renal crónica em doentes adultos. A anemia é uma patologia do sangue 
caracterizada por uma diminuição de glóbulos vermelhos. O Dynepo pode ser utilizado em doentes em 
diálise (uma técnica de limpeza do sangue) ou em doentes não sujeitos a diálise. 
 
 
2. ANTES DE UTILIZAR DYNEPO 
 
Não utilize DYNEPO 
- se tem alergia (hipersensibilidade) à epoetina delta ou a qualquer outro componente de 

DYNEPO 
- se tem dificuldades em controlar a sua pressão arterial. 
 
Tome especial cuidado com DYNEPO 
O seu médico monitorizará de perto o seu nível de concentração de hemoglobina para o manter no 
intervalo alvo de 10 a 12 g/dl, pelo que poderá ser necessário alterar a dosagem de Dynepo em 
conformidade.  Ocasionalmente, os seus valores individuais de hemoglobina podem apresentar-se 
acima e abaixo deste nível alvo recomendado. O seu médico irá gerir a sua dosagem de forma a que as  
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concentrações de hemoglobina não se encontrem consistentemente acima de 12 g/dl, o que pode estar 
associado a um maior risco de acontecimentos cardiovasculares (p. ex. ataques cardíacos). 
 
A sua pressão arterial necessita de ser verificada cuidadosamente antes e durante o tratamento com 
DYNEPO. Se a sua pressão arterial subir, o seu médico pode receitar-lhe medicamentos para reduzir a 
pressão arterial ou aumentar a dose dos medicamentos contra a hipertensão que toma actualmente. 
Pode também ser necessário reduzir a sua dose de DYNEPO ou interromper o tratamento por algum 
tempo. 
 
Se sentir dor de cabeça intensa, dor de cabeça com picadas tipo enxaqueca ou ataques, deve consultar 
o seu médio de imediato. Pode ser uma consequência dum aumento acentuado na sua pressão arterial. 
 
O seu médico vai determinar o seu nível de ferro no sangue durante o tratamento com DYNEPO e 
pode receitar-lhe suplementos de ferro. 
 
O seu médico vai controlar o nível de diferentes substâncias do seu sangue incluindo: creatinina e 
potássio. 
 
Durante a diálise, é frequentemente necessário um aumento da dose do tratamento anticoagulação, 
uma vez que o aumento do número de glóbulos vermelhos pode provocar o bloqueio dos tubos de 
diálise. 
 
DYNEPO pode não ser adequado para doentes com menos de 18 anos, ou para doentes com 
problemas renais ou hepáticos. 
 
DYNEPO não deve ser utilizado por pessoas saudáveis. Podem ocorrer reacções graves, 
potencialmente fatais, envolvendo o coração e os vasos sanguíneos. 
 
DYNEPO não está aprovado para utilização em doentes com cancro. 
 
Utilizar com outros medicamentos 
Informe por favor, o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente 
outros medicamentos, incluindo medicamentos obtidos sem receita médica. 
Contudo, até agora, não se observaram interacções com outros medicamentos durante o tratamento 
com DYNEPO. 
 
Utilizar o DYNEPO com alimentos e bebidas 
Os alimentos e bebidas não têm influência sobre o DYNEPO. 
 
Gravidez e aleitamento 
Informe o seu médico se está grávida ou a amamentar, ou pensa que pode estar grávida. 
 
O seu médico vai considerar qual o melhor tratamento para si durante a sua gravidez. 
 
Condução de veículos e utilização de máquinas 
Não se observaram efeitos sobre a capacidade de condução de veículos e utilização de máquinas. 
 
 
3. COMO UTILIZAR DYNEPO 
 
O seu médico terá experiência no tratamento da insuficiência renal crónica e no uso de eritropoietina. 
A sua primeira dose será administrada sob supervisão médica dado que pode ocorrer raramente uma 
reacção tipo alergia. 
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DYNEPO pode ser administrado por via intravenosa (numa veia) ou subcutânea (sob a pele). Em 
doentes não sujeitos a hemodiálise, onde o acesso intravenoso não está imediatamente disponível, 
DYNEPO é geralmente administrado por via subcutânea. 
Na administração subcutânea, o local da injecção deve ser alterado em cada administração. 
 
A sua dose de DYNEPO será determinada pelo seu médico e será ajustada individualmente de acordo 
com as suas necessidades pessoais. 
 
O seu médico deverá manter o seu nível de hemoglobina dentro do intervalo alvo de 10 a 12 g/dl. 
Ocasionalmente, os seus valores individuais de hemoglobina podem encontrar-se acima ou abaixo 
deste nível alvo recomendado.  No entanto, o seu nível de hemoglobina não deve ultrapassar 
consistentemente os 12 g/dl.  Será monitorizado de perto para se garantir que se utiliza a dose mais 
baixa de Dynepo para permitir um controlo adequado dos seus sintomas de anemia. 
 
Utilize sempre DYNEPO exactamente como o médico lhe indicou. Deve confirmar com o seu médico 
ou farmacêutico se não tiver a certeza. 
 
A dose inicial é habitualmente 50 UI/kg três vezes por semana, se administrado por via intravenosa, 
ou 50 UI/kg duas vezes por semana, se administrado por via subcutânea. 
 
A dose de manutenção será depois definida pelo seu médico para manter o seu nível de hemoglobina 
dentro do intervalo alvo. 
 
Principalmente devido ao tempo necessário para a produção de novos glóbulos vermelhos, pode existir 
um intervalo de cerca de 4 semanas entre a administração das doses e uma melhoria na sua anemia. O 
seu médico provavelmente não irá fazer alterações na sua posologia mais do que uma vez por mês. 
Após qualquer alteração na dose, irá efectuar análises frequentes ao sangue (uma vez por semana) até 
o seu nível de hemoglobina atingir o intervalo alvo. O seu nível de hemoglobina deverá então ser 
controlado em períodos regulares. 
 
A terapêutica com DYNEPO é normalmente um tratamento de longo prazo. 
 
Se utilizar mais DYNEPO do que devia 
DYNEPO pode ser administrado numa variação muito grande de doses. Se administrar acidentalmente 
uma dose excessiva, informe o seu médico. Pode ser necessário controlar o seu sangue. 
 
Caso se tenha esquecido de utilizar DYNEPO 
Não tome uma dose a dobrar para compensar a dose que se esqueceu de tomar. Tome a próxima dose 
na altura habitual. 
 
Se parar de tomar DYNEPO 
Não pare de tomar DYNEPO antes de discutir as implicações com o seu médico ou farmacêutico. 
 
Injectar DYNEPO a si próprio 
O seu médico poderá decidir que será melhor para si dar a sua própria injecção de DYNEPO. O seu 
médico ou enfermeiro mostrar-lhe-ão como se injectar a si próprio. Não tente injectar-se a si próprio 
se não tiver sido treinado para tal. 
 
Para obter informações sobre como injectar Dynepo a si próprio, leia as instruções no final deste 
folheto. 
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4. EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSIVEIS  
 
Como todos os medicamentos, DYNEPO pode causat efeitos secundários em algumas pessoas. 
 
Se algum dos efeitos secundários se agravar, ou se detectar quaisquer efeitos secundários não 
mencionado neste folheto, informe, por favor, o seu médico ou farmacêutico. 
 
Os efeitos secundários mais frequentemente observados (em 1% a 10% dos doentes) com DYNEPO 
são: 
- aumento da pressão arterial. Mesmo doentes com pressão arterial normal podem sentir um 

aumento acentuado na sua pressão arterial e a hipertensão existente pode agravar-se. (ver ponto 
2. Antes de utilizar DYNEPO). 

- se estiver a fazer hemodiálise pode ocorrer bloqueio dos tubos de diálise à medida que a sua 
anemia melhora (aumento dos glóbulos vermelhos). É frequentemente necessário um aumento 
da dose do tratamento anticoagulação para prevenir a ocorrência do bloqueio. 

- cefaleia. 
 
Outros efeitos secundários que ocorrem com menos frequência (em 0,1% a 1% dos doentes) incluem 
comichão, dor, reacção no local da injecção (tal como ferida dolorosa ou hemorragia), síndroma 
gripal, diarreia, náuseas. 
Convulsões foram comunicadas raramente (menos de 1 em cada 1000 doentes). 
 
DYNEPO pode também provocar alterações na constituição do sangue. Isto inclui o aumento do 
número de glóbulos vermelhos e do número de plaquetas. 
Podem também ocorrer alterações na composição química do sangue, incluindo aumento dos níveis de 
creatinina e de potássio. 
 
 
5. COMO CONSERVAR O DYNEPO 
 
Manter fora do alcance e da vista das crianças. 
 
Não utilize DYNEPO após o prazo de validade impresso na embalagem e no rótulo da seringa após 
“EXP”. O prazo de de validade corresponde ao último dia do mês indicado. 
 
Guardar no frigorífico (a 2°C – 8°C). Manter o recipiente dentro da embalagem exterior para proteger 
da luz. Não congelar. 
 
As seringas pré-cheia dentro da embalagem podem estar fora do frigorífico, mas abaixo dos 25ºC e 
apenas por um período de 5 dias. O período de 5 dias deverá terminar antes da data de validade 
marcada na embalagem e etiqueta da seringa a seguir a “EXP”.  
 
Após 5 dias de acondicionamento abaixo dos 25ºC as seringas pré-cheia devem ser descartadas. As 
seringas pré-cheias podem ser conservadas fechadas antes da administração, se a temperatura for 
controlada abaixo de 25ºC, por um único período no máximo de 5 dias, após o que deverão ser 
eliminadas 
 
Não utilize após expirar o prazo de validade indicado na embalagem e no rótulo da seringa.  
 
A solução é límpida, incolor, com consistência aquosa e não tem partículas sólidas visíveis. Não 
utilize se estiver turva ou apresentar partículas visíveis.Não agite a seringa antes de usar. 
Elimine a seringa após o uso único inicial. 
 
Os medicamentos não devem ser eliminados na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu 
farmacêutico como eliminar os medicamentos de que já não necessita. Estas medidas iram ajudar a 
proteger o ambiente. 
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6. OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
Qual a composição de DYNEPO 
- A substância activa é a epoetina delta, 0,5 ml de solução contendo 1.000 UI (Unidades 

Internacionais) (2.000 UI/ml), 0,5 ml de solução contendo 2.000 UI (4.000 UI/ml), 0,3 ml de 
solução contendo 3.000 UI (10.000 UI/ml), 0,4 ml de solução contendo 4.000 UI 
(10.000 UI/ml), 0,5 ml de solução contendo 5.000 UI (10.000 UI/ml), 0,3 ml de solução 
contendo 6.000 UI (20.000 UI/ml), 0,4 ml de solução contendo 8.000 UI (20.000 UI/ml), ou 
0,5 ml de solução contendo 10.000 UI (20.000 UI/ml) de epoetina delta. 

- Os outros componentes do DYNEPO são o fosfato de sódio monobásico (mono-hidrato), 
fosfato de sódio dibásico (hepta-hidrato), polisorbato 20, cloreto de sódio e água para 
preparações injectáveis. 

 
Dynepo contém menos de 1 mmol de sódio (23 mg) por dose, i.e. é essencialmente “livre de sódio”. 
 
Qual o aspecto de DYNEPO e conteúdo da embalagem 
Solução injectável em seringa pré-cheia. 
 
A dosagem da solução é a seguinte: 
- 1.000 UI em 0,5 ml 
- 2.000 UI em 0,5 ml 
- 3.000 UI em 0,3 ml 
- 4.000 UI em 0,4 ml 
- 5.000 UI em 0,5 ml 
- 6.000 UI em 0,3 ml 
- 8.000 UI em 0,4 ml 
- 10.000 UI em 0,5 ml 
 
Disponível em embalagens de 6 seringas pré-cheias. 
 
Dynepo é uma solução injectável transparente, incolor e semelhante à água e contém epoetina delta. 
 
Titular da autorização de introdução no mercado e fabricante 
O titular da autorização de introdução no mercado para o DYNEPO é a Shire Pharmaceutical 
Contracts Ltd, Hampshire International Business Park, Chineham, Basingstoke, Hampshire, RG24 
8EP, Reino Unido 
 
O fabricante é Shire Human Genetic Therapies AB, Åldermansgatan 2, P.O. Box 1117, SE-221 04 
Lund, Suécia. 
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Para quaisquer informações sobre este medicamento, queira contactar o representante local do Titular 
da Autorização de Introdução no Mercado: 
 
Belgique/België/Belgien, 
Shire Pharmaceuticals Ltd 
Hampshire International Business Park, 
Chineham, Basingstoke 
Hampshire, RG24 8EP 
Vereinigtes Königreich/Royaume-Uni, Verenigd 
Kononkrijk 
Tel. : +44 1256 894 894 
 

Luxembourg/Luxemburg 
Shire Pharmaceuticals Ltd 
Hampshire International Business Park, 
Chineham, Basingstoke 
Hampshire, RG24 8EP, 
Vereinigtes Königreich/Royaume-Uni 
Tel. : +44 1256 894 894 

България/ Česká Republika/ Danmark/ Eesti/ 
Ελλάδα/ Ireland/ Ísland/ Κύπρος/ Latvija/ 
Lietuva/ Magyarország/ Malta/ Nederland/ 
Norge/ Österreich/ Polska/ România/ 
Slovenija/ Slovenská Republika/ Suomi/ 
Sverige/United Kingdom 
 
Shire Pharmaceuticals Ltd 
Hampshire International Business Park, 
Chineham, Basingstoke 
Hampshire, RG24 8EP,  
Великобритания/Velká 
Británie/Storbritannien/Ühendkuningriik/ 
Hνωµέυο Βασίλειο/United Kingdom/Bretland/ 
Lielbritānija/Jungtinė 
Karalystė/Nagy-Britannia/Verenigd Koninkrijk/ 
Storbritannia/Wielka Brytania/Marea 
Britanie/Velika Britanija/Vel’ká 
Británia/Iso-Britannia/Storbritannien 
Tel/Tlf/Tηλ/ Sími/Puh: +44 1256 894 894 
 

France 
Shire France S.A. 
88, rue du Dome 
92514 Boulogne-Billancourt Cedex 
Tel.: +33 (1) 46 10 90 00 

Deutschland 
Shire Deutschland GmbH  
Siegburger Str. 229b 
50679 Köln 
Tel.: + 49 221 802 500 
 

Portugal 
Shire Pharmaceuticals Iberica, S.L. 
Paseo Pintor Rosales, 40 Bajo Izda. 
28008 Madrid, Espanha 
Tel. : +34 91 550 06 91 
 

España 
Shire Pharmaceuticals Iberica, S.L. 
Paseo Pintor Rosales, 40 Bajo Izda. 
28008 Madrid 
Tel. : +34 91 550 06 91 
 

Italia 
Shire Italia S.p.A 
Corso Italia, 29 
50123 Firenze  
Tel.: + 39 055 288860 

 
Este folheto foi revisto pela última vez em  
Informação pormenorizada sobre este medicamento está disponível na Internet no site da Agência 
Europeia de Medicamentos (EMEA) http://www.emea.europa.eu/. 
 
Informações sobre a auto-injecção de Dynepo 
Esta secção contém informações sobre a forma de administrar a injecção de Dynepo a si próprio. É 
importante que não tente administrar a injecção a si próprio a menos que tenha recebido treino 
especial do seu médico ou farmacêutico. O Dynepo é fornecido com uma protecção da agulha para sua 
protecção e ser-lhe-á mostrado como a usar pelo seu médico ou enfermeiro. Se não tiver a certeza 
sobre a forma de dar a injecção ou se tiver quaisquer dúvidas, peça ajuda ao seu médico ou 

http://www.emea.europa.eu
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enfermeiro. 
 
Como faço para injectar o Dynepo a mim próprio? 
Terá de administrar a injecção a si próprio no tecido sob a pele, o que é conhecido como uma injecção 
subcutânea. A sua dose de Dynepo poderá variar em função do seu peso e da sua resposta ao 
tratamento. O seu médico ou enfermeiro irá dizer-lhe de quanto Dynepo necessita e qual a frequência 
da injecção. 
 
Equipamento de que necessita 
Para administrar a injecção subcutânea a si próprio irá necessitar de uma seringa pré-cheia com 
Dynepo com protecção da agulha. 
 
O que devo fazer antes de administrar a mim próprio uma injecção subcutânea de Dynepo? 
1. Tire a sua seringa pré-cheia com Dynepo do frigorífico. 
2. Não agite a seringa pré-cheia. 
3. Verifique se é a dose correcta prescrita pelo seu médico. 
4. Verifique a data de validade no rótulo da seringa pré-cheia (EXP:). Não utilize se a data já tiver 

ultrapassado o último dia do mês apresentado. 
5. Verifique o aspecto de Dynepo. Deverá ser límpido. Se estiver turvo ou tiver partículas, não 

deverá utilizar a seringa. 
6. Para uma injecção mais confortável, deixe a seringa pré-cheia durante 30 minutos à temperatura 

ambiente ou segure-a na mão durante alguns minutos. Não aqueça o Dynepo através de outra 
forma (por exemplo, não aqueça num microondas ou em água quente). 

7. Não remova a tampa da seringa até estar pronto para injectar. 
8. Lave bem as mãos.  

 
Encontre um local confortável e bem iluminado e disponha a seringa pré-cheia de Dynepo num local 
acessível. 
 
Como preparo a minha injecção de Dynepo? 
Antes de injectar o Dynepo deverá fazer o seguinte: 
 
1. Segure lateralmente o conjunto da seringa e retire cuidadosamente a tampa de plástico e a 

protecção de borracha da agulha, sem torcer. Retire a direito. Não toque na agulha nem prima o 
êmbolo. 

2. Poderá notar uma pequena bolha de ar na seringa pré-cheia. Não terá de retirar a bolha de ar 
antes de administrar a injecção. É inofensivo injectar a solução com a bolha de ar. 

3. Pode agora utilizar a seringa pré-cheia. 
 
Onde devo administrar a minha injecção? 
Os locais mais adequados para se auto-injectar são: 
 
• A parte superior das coxas; e 
• O abdómen, excepto na área em torno do umbigo. 
 
Alterne o local de cada vez que administrar a injecção, para que essa área não fique dolorida. Se 
estiver outra pessoa a dar-lhe a injecção, esta poderá também fazê-lo na parte de trás dos braços. 
 
Como faço para administrar a minha injecção? 
1. Limpe a pele e segure a pele entre o polegar e o indicador, sem apertar. 
2. Insira a agulha completamente na pele, tal como mostrado pelo seu médico ou enfermeiro. 
3. Puxe o êmbolo ligeiramente para verificar se não picou nenhum vaso sanguíneo. Se vir sangue 

na seringa, retire a agulha e coloque-a noutro local. 
4. Prima o êmbolo de forma lenta e uniforme enquanto segura no corpo da seringa, mantendo 

sempre a pele segura. 
5. Assegure-se de que injecta apenas a quantidade indicada pelo seu médico ou enfermeiro. 
6. Após injectar o líquido, retire a agulha e liberte a pele. 
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7. Liberte o êmbolo, deixando a seringa subir no interior do dispositivo até que a agulha esteja 
inteiramente protegida. 

8. Utilize cada seringa para uma única injecção. 
 
Lembre-se 
Se tiver quaisquer problemas, não receie pedir ajuda ou conselho ao seu médico ou enfermeiro. 
 
Eliminação das seringas usadas 
A sua seringa com Dynepo é fornecida com uma protecção da agulha para prevenir lesões com a 
agulha após a utilização, por isso não são necessárias precauções especiais de eliminação. 
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