
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO 
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1. NOME DO MEDICAMENTO 

 

Votubia 2,5 mg comprimidos 

Votubia 5 mg comprimidos 

Votubia 10 mg comprimidos 

 

 

2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA 

 

Votubia 2,5 mg comprimidos 

 

Cada comprimido contém 2,5 mg de everolímus. 

 

Excipiente com efeito conhecido 

Cada comprimido contém 74 mg de lactose. 

 

Votubia 5 mg comprimidos 

 

Cada comprimido contém 5 mg de everolímus. 

 

Excipiente com efeito conhecido 

Cada comprimido contém 149 mg de lactose. 

 

Votubia 10 mg comprimidos 

 

Cada comprimido contém 10 mg de everolímus. 

 

Excipiente com efeito conhecido 

Cada comprimido contém 297 mg de lactose. 

 

Lista completa de excipientes, ver secção 6.1. 

 

 

3. FORMA FARMACÊUTICA 

 

Comprimido. 

 

Votubia 2,5 mg comprimidos 

 

Comprimidos alongados, brancos a ligeiramente amarelos, de aproximadamente 10,1 mm de 

comprimento e 4,1 mm de largura, com bordos biselados e sem ranhura, gravados com “LCL” numa 

das faces e “NVR” na outra. 

 

Votubia 5 mg comprimidos 

 

Comprimidos alongados, brancos a ligeiramente amarelos, de aproximadamente 12,1 mm de 

comprimento e 4,9 mm de largura, com bordos biselados e sem ranhura, gravados com “5” numa das 

faces e “NVR” na outra. 

 

Votubia 10 mg comprimidos 

 

Comprimidos alongados, brancos a ligeiramente amarelos, de aproximadamente 15,1 mm de 

comprimento e 6,0 mm de largura, com bordos biselados e sem ranhura, gravados com “UHE” numa 

das faces e “NVR” na outra. 
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4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS 

 

4.1 Indicações terapêuticas 

 

Angiomiolipoma renal associado ao complexo da esclerose tuberosa (TSC, Tuberous Sclerosis 

Complex) 

 

Votubia é indicado para o tratamento de doentes adultos com angiomiolipoma renal associado ao TSC 

em risco de complicações (com base em fatores como o tamanho do tumor ou a presença de aneurisma 

ou presença de tumores múltiplos ou bilaterais) mas que não necessitam de cirurgia imediata. 

 

A evidência é baseada na análise da alteração na soma dos volumes do angiomiolipoma. 

 

Astrocitoma subependimário de células gigantes (SEGA, Subependymal Giant cell Astrocytoma) 

associado ao TSC 

 

Votubia é indicado para o tratamento de doentes adultos e pediátricos com SEGA associado ao TSC, 

que necessitam de intervenção terapêutica mas não são passíveis de cirurgia. 

 

A evidência é baseada na análise da alteração no volume de SEGA. Não foi ainda demonstrado 

benefício clínico, como melhoria dos sintomas relacionados com a doença. 

 

4.2 Posologia e modo de administração 

 

O tratamento com Votubia deve ser iniciado por um médico com experiência no tratamento de doentes 

com TSC e na monitorização terapêutica do medicamento. 

 

Posologia 

 

Angiomiolipoma renal associado ao TSC 

A dose recomendada de everolímus é 10 mg uma vez por dia. O tratamento deve ser mantido enquanto 

se observar benefício clínico ou até ocorrer toxicidade inaceitável. 

 

Caso seja omitida uma dose, o doente não deve tomar uma dose adicional, mas tomar a dose seguinte 

conforme prescrito. 

 

SEGA associado ao TSC 

Pode ser necessária a titulação cuidadosa para obter o efeito terapêutico ideal. As doses toleradas e 

eficazes variam entre os doentes. A terapêutica antiepilética concomitante pode afetar o metabolismo 

do everolímus e pode contribuir para esta variação (ver secção 4.5). 

 

A dose é individualizada com base na Área de Superfície Corporal (ASC) utilizando a fórmula 

Dubois, onde o peso (P) é expresso em quilogramas e a altura (A) em centímetros: 

ASC = (P0,425 x A0,725) x 0,007184 

 

A dose inicial recomendada de Votubia para o tratamento de doentes com SEGA é 4,5 mg/m2. É 

recomendada uma dose inicial mais elevada de 7 mg/m2 para doentes de 1 a menos de 3 anos de idade 

com base em simulações farmacocinéticas (ver secção 5.2). Podem ser combinadas várias dosagens de 

comprimidos Votubia para atingir a dose desejada. 

 

As concentrações mínimas de everolímus no sangue total devem ser avaliadas pelo menos 1 semana 

após o início do tratamento. A dose deve ser ajustada para atingir concentrações mínimas de 5 a 

15 ng/ml. A dose pode ser aumentada para atingir uma concentração mínima mais elevada dentro dos 

limites pretendidos para obtenção de eficácia ótima sujeita à tolerância. 
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A administração individualizada deve ser titulada, aumentando a dose em incrementos de 2,5 mg até 

atingir a concentração mínima para a resposta clínica ideal. Eficácia, segurança, terapêutica 

concomitante, e a concentração mínima atual devem ser consideradas aquando do planeamento da 

titulação da dose. A titulação da dose individualizada pode ser baseada numa proporção simples: 

Nova dose de everolímus = dose atual x (concentração alvo / concentração atual) 

 

Por exemplo, a dose atual de um doente com base na ASC é de 2,5 mg com uma concentração de 

equilíbrio de 4 ng/ml. De modo a atingir uma concentração alvo acima do limite inferior de Cmin de 

5 ng/ml, por exemplo 8 ng/ml, a nova dose de everolímus seria de 5 mg (um aumento de 2,5 mg da 

dose diária atual). Nos casos em que a dose revista não é múltipla de 2,5 mg, a dose deve ser 

arredondada para a dose seguinte disponível de comprimidos. 

 

As recomendações da dose para doentes pediátricos com SEGA são consistentes com as da população 

adulta, exceto para doentes com idade compreendida entre 1 ano e menos de 3 anos de idade e doentes 

com compromisso hepático (ver secção “Compromisso hepático” abaixo e secção 5.2). 

 

O volume do SEGA deve ser avaliado aproximadamente 3 meses após o início da terapêutica com 

Votubia, com subsequentes ajustes de dose tendo em consideração alterações no volume do SEGA, 

concentração mínimas correspondentes e a tolerância. 

 

Uma vez atingida a dose estável, as concentrações mínimas devem ser monitorizadas a cada 3 a 

6 meses em doentes com alteração da ASC, ou a cada 6 a 12 meses em doentes com ASC estável 

durante a duração do tratamento. 

 

O tratamento deve ser mantido enquanto se observar benefício clínico ou até ocorrer toxicidade 

inaceitável. 

 

Caso seja omitida uma dose, o doente não deve tomar uma dose adicional, mas tomar a dose seguinte 

conforme prescrito. 

 

Ajustes de dose devidas a reações adversas 

A gestão de reações adversas suspeitas graves e/ou intoleráveis pode incluir uma redução temporária 

da dose e/ou interrupção da terapêutica com Votubia. Para reações adversas de grau 1, não são 

geralmente necessários ajustes de dose. Se for necessária redução de dose, a dose recomendada é 

aproximadamente 50% mais baixa que a dose diária previamente administrada. Para reduções de dose 

inferiores à dosagem mais baixa disponível, deve ser considerada administração em dias alternados. 

 

A Tabela 1 resume as recomendações de ajuste de dose para reações adversas específicas (ver também 

secção 4.4). 
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Tabela 1 Recomendações de ajuste de dose de Votubia 

 

Reação adversa Gravidade1 Ajuste de dose de Votubia 

Pneumonite não 

infeciosa 

Grau 2 Considerar interrupção do tratamento até melhoria dos 

sintomas até  grau 1. 

Reiniciar Votubia numa dose aproximadamente 50% inferior 

do que a dose diária anteriormente administrada. 

Interromper o tratamento se não houver recuperação dentro 

de 4 semanas. 

 Grau 3 Interromper Votubia até melhoria dos sintomas até  grau 1. 

Considerar reiniciar Votubia numa dose aproximadamente 

50% inferior do que a dose diária anteriormente 

administrada. Se houver recorrência de toxicidade de grau 3, 

considerar interrupção. 

 Grau 4 Interromper Votubia. 

Estomatite Grau 2 Interrupção temporária de dose até recuperação para 

 grau 1. 

Reiniciar Votubia com a mesma dose. 

Se a estomatite recidivar como grau 2,interromper até 

recuperação para  grau 1. Reiniciar Votubia numa dose 

aproximadamente 50% inferior do que a dose diária 

anteriormente administrada. 

 Grau 3 Interrupção temporária de dose até recuperação para 

 grau 1. 

Reiniciar Votubia numa dose aproximadamente 50% inferior 

do que a dose diária anteriormente administrada. 

 Grau 4 Interromper Votubia. 

Outras toxicidades 

não-hematológicas 

(excluindo - alteraç

ões metabólicas) 

Grau 2 Se a toxicidade é tolerável, não é necessário ajuste de dose. 

Se a toxicidade se tornar intolerável, interromper 

temporariamente a dose até recuperação para  grau 1. 

Reiniciar Votubia com a mesma dose. 

Se a toxicidade recidivar com grau 2, interromper Votubia 

até recuperação para  grau 1. Reiniciar Votubia numa dose 

aproximadamente 50% inferior do que a dose diária 

anteriormente administrada. 

 Grau 3 Interrupção temporária de dose até recuperação para 

 grau 1. 

Considerar reiniciar Votubia numa dose aproximadamente 

50% inferior do que a dose diária anteriormente 

administrada. Se houver recorrência de toxicidade grau 3, 

considerar a descontinuação. 

 Grau 4 Interromper Votubia. 

Alterações 

metabólicas 

(p.ex. 

hiperglicemia, 

dislipidemia) 

Grau 2 Não é necessário ajuste de dose. 

 Grau 3 Interrupção temporária de dose. 

Reiniciar Votubia numa dose aproximadamente 50% inferior 

do que a dose diária anteriormente administrada. 

 Grau 4 Interromper Votubia. 
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Trombocitopenia Grau 2 

(<75; ≥50x109/l) 
Interrupção temporária de dose até recuperação para  grau 1 

(≥75x109/l). Reiniciar Votubia com a mesma dose. 

 Grau 3 & 4 

(<50x109/l) 
Interrupção temporária de dose até recuperação para  grau 1 

(≥75x109/l). Reiniciar Votubia numa dose aproximadamente 

50% inferior do que a dose diária anteriormente 

administrada. 

Neutropenia Grau 2 

(≥1x109/l) 

Não é necessário ajuste de dose. 

 Grau 3 

(<1; ≥0,5x109/l) 
Interrupção temporária de dose até recuperação para  grau 2 

(≥1x109/l). Reiniciar Votubia com a mesma dose. 

 Grau 4 

(<0,5x109/l) 
Interrupção temporária de dose até recuperação para  grau 2 

(≥1x109/l). Reiniciar Votubia numa dose aproximadamente 

50% inferior do que a dose diária anteriormente 

administrada. 

Neutropenia febril Grau 3 Interrupção temporária de dose até recuperação para 

 grau 2 (≥1,25x109/l) e ausência de febre. 

Reiniciar Votubia numa dose aproximadamente 50% inferior 

do que a dose diária anteriormente administrada. 

 Grau 4 Interromper Votubia. 
1 Classificação baseada no National Cancer Institute (NCI) Common Terminology Criteria for 

Adverse Events (CTCAE) v3.0 

 

Monitorização terapêutica do medicamento 

É necessária a monitorização terapêutica da concentração sanguínea de everolímus, utilizando testes 

validados, para os doentes tratados para o SEGA. As concentrações mínimas devem ser avaliadas pelo 

menos 1 semana após a dose inicial, após qualquer alteração na dose ou forma farmacêutica, após o 

início ou a alteração de administração concomitante de inibidores da CYP3A4 (ver secções 4.4 e 4.5) 

ou após qualquer alteração no estado hepático (Child-Pugh) (ver secção “Compromisso hepático” 

abaixo e secção 5.2). As concentrações mínimas devem ser avaliadas 2 a 4 semanas após o início ou 

alteração da coadministração de indutores de CYP3A4 (ver secções 4.4 e 4.5) uma vez que o tempo de 

degradação natural das enzimas induzidas tem de ser tido em consideração. 

 

A monitorização terapêutica da concentração sanguínea de everolímus, utilizando testes validados, é 

uma opção a considerar para os doentes tratados para angiomiolipoma renal associado ao TSC (ver 

secção 5.1) após o início ou a alteração de administração concomitante de indutores ou inibidores da 

CYP3A4 (ver secções 4.4 e 4.5) ou após qualquer alteração no estado hepático (Child-Pugh) (ver 

secção “Compromisso hepático” abaixo e secção 5.2). 

 

Sempre que possível, deve ser utilizado o mesmo teste e o mesmo laboratório para monitorização da 

dose terapêutica ao longo do tratamento. 

 

Substituição entre formas farmacêuticas 

Votubia encontra-se disponível em duas formas farmacêuticas: comprimidos e comprimidos 

dispersíveis. Os comprimidos Votubia e os comprimidos dispersíveis Votubia não devem ser 

utilizados alternadamente. As duas formas farmacêuticas não podem ser associadas para obter a dose 

desejada. Deve ser utilizada consistentemente a mesma forma farmacêutica, conforme apropriado para 

a indicação a ser tratada. 

 

Em caso de substituição entre formas farmacêuticas, a dose deve ser ajustada em miligramas para a 

dose da nova forma farmacêutica mais próxima e a concentração mínima de everolímus deve ser 

avaliada pelo menos após 1 semana (ver secção “Monitorização terapêutica do medicamento” acima). 
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Populações especiais 

Idosos 

Não são necessários ajustes de dose (ver secção 5.2). 

 

Compromisso renal 

Não são necessários ajustes de dose (ver secção 5.2). 

 

Compromisso hepático 

Doentes com angiomiolipoma renal associada ao TSC: 

• Compromisso hepático ligeiro (Child-Pugh A): a dose inicial recomendada é 7,5 mg por dia 

• Compromisso hepático moderado (Child-Pugh B): a dose inicial recomendada é 5 mg por dia 

• Compromisso hepático grave (Child-Pugh C): Votubia é apenas recomendado se o benefício 

desejado ultrapassar o risco. Neste caso, a dose de 2,5 mg por dia não pode ser excedida (ver 

secções 4.4 e 5.2) 

Se a situação hepática do doente (Child-Pugh) se alterar durante o tratamento, a dose deve ser 

ajustada. 

 

Doentes com SEGA associado ao TSC: 

Doentes <18 anos de idade: 

Votubia não é recomendado em doentes com menos de 18 anos de idade com SEGA e compromisso 

hepático. 

 

Doentes ≥18 anos de idade: 

• Compromisso hepático ligeiro (Child-Pugh A): 75% da dose inicial recomendada calculada com 

base na ASC (arredondada à dosagem mais próxima) 

• Compromisso hepático moderado (Child-Pugh B): 50% da dose inicial recomendada calculada 

com base na ASC (arredondada à dosagem mais próxima) 

• Compromisso hepático grave (Child-Pugh C): Votubia só é recomendado se o benefício 

desejado superar o risco. Nesse caso, 25% da dose calculada com base na ASC (arredondada 

para a dosagem mais próxima) não deve ser excedida. 

A concentração sanguínea mínima total de everolímus deve ser determinada pelo menos 1 semana 

após o início do tratamento ou após qualquer alteração no estado hepático (Child-Pugh). 

 

População pediátrica 

A segurança e eficácia de Votubia em crianças com 0 a 18 anos de idade com angiomiolipoma renal 

associado ao TSC na ausência de SEGA não foram estabelecidas. Não existem dados disponíveis. 

 

A segurança, eficácia e perfil farmacocinético de Votubia em crianças com menos de 1 ano de idade 

com TSC que tenham SEGA não foram estabelecidos. Não existem dados disponíveis (ver secções 5.1 

e 5.2). 

 

Os resultados de estudos clínicos não revelaram impacto de Votubia no crescimento e 

desenvolvimento puberal. 

 

Modo de administração 

 

Votubia tem de ser administrado oralmente uma vez por dia, todos os dias à mesma hora, com ou sem 

alimentos (ver secção 5.2). Os comprimidos de Votubia são para ser deglutidos inteiros com um copo 

de água. Os comprimidos não podem ser mastigados nem esmagados. Para doentes com TSC que 

tenham SEGA e que não conseguem engolir comprimidos, o(s) comprimido(s) de Votubia pode(m) ser 

completamente disperso(s) num copo com aproximadamente 30 ml de água, mexendo delicadamente 

até o(s) comprimido(s) estar(em) completamente desintegrados (aproximadamente 7 minutos), 

imediatamente antes de beber. Após a ingestão da dispersão, deve ser redisperso qualquer resíduo no 

mesmo volume de água e deglutido (ver secção 5.2). 
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4.3 Contraindicações 

 

Hipersensibilidade à substância ativa, a outros derivados da rapamicina ou a qualquer um dos 

excipientes mencionados na secção 6.1. 

 

4.4 Advertências e precauções especiais de utilização 

 

Pneumonite não-infeciosa 

 

A pneumonite não-infeciosa é um efeito de classe dos derivados da rapamicina, incluindo everolímus. 

Também foi descrita pneumonia não-infeciosa (incluindo doença pulmonar intersticial) muito 

frequentemente em doentes a tomar everolímus com carcinoma das células renais avançado (ver 

secção 4.8). Alguns casos foram graves e em raras ocasiões, observou-se um resultado fatal. Deve ser 

considerado um diagnóstico de pneumonite não-infeciosa em doentes que apresentem sinais e 

sintomas respiratórios inespecíficos tais como hipóxia, derrame pleural, tosse e dispneia, e em quem as 

infeções, as neoplasias e outras causas não medicamentosas tenham sido excluídas através dos exames 

adequados. Devem ser descartadas infeções oportunistas, como pneumonia secundária a Pneumocystis 

jirovecii (carinii) no diagnóstico diferencial de pneumonite não-infeciosa (ver secção"Infeções" 

abaixo). Os doentes devem ser aconselhados a notificar imediatamente qualquer sintoma respiratório 

novo ou que se agrave. 

 

Os doentes que desenvolvam alterações radiológicas sugestivas de pneumonite não-infeciosa e que 

tenham poucos ou nenhum sintoma podem continuar a terapêutica com Votubia sem ajuste de dose. Se 

os sintomas forem moderados, deve considerar-se a interrupção do tratamento até que os sintomas 

melhorem. A utilização de corticosteroides poderá ser indicada. A terapêutica com Votubia pode ser 

reiniciada com uma dose diária de aproximadamente 50% inferior à dose previamente administrada. 

 

Nos doentes em que seja necessário o uso de corticosteroides para o tratamento de pneumonite 

não-infeciosa, pode considerar-se a profilaxia da pneumonia por Pneumocystis jirovecii (carinii). 

 

Nos casos em que os sintomas de pneumonite não-infeciosa forem graves, a terapêutica com Votubia 

deve ser descontinuada e pode ser indicada a utilização de corticosteroides até que os sintomas 

clínicos estejam resolvidos. A terapêutica com Votubia pode ser reiniciada com uma dose diária de 

aproximadamente 50% inferior à dose previamente administrada, dependendo das circunstâncias 

clínicas individuais. 

 

Infeções 

 

Everolímus tem propriedades imunossupressoras e poderá predispôr os doentes a infeções bacterianas, 

fúngicas, virais ou por protozoários, incluindo infeções com patogénios oportunistas (ver secção 4.8). 

Foram descritas infeções localizadas e sistémicas em doentes a tomar everolímus tais como 

aspergilose, candidíase ou pneumonia por pneumocystis jirovecci (carinii) e infeções virais incluindo 

reativação do vírus da hepatite B. Algumas destas infeções foram graves (p.ex. originando sepsis, 

[incluindo choque sético] insuficiência respiratória ou hepática) e ocasionalmente fatais em doentes 

adultos e pediátricos (ver secção 4.8). 

 

Os médicos e os doentes devem ser alertados para o aumento do risco de infeções com Votubia. As 

infeções pré-existentes devem ser tratadas adequadamente e devem estar totalmente resolvidas antes 

do início do tratamento com Votubia. Durante o tratamento com Votubia, vigie os sintomas e sinais de 

infeção; se for feito um diagnóstico de infeção, institua imediatamente tratamento apropriado e 

considere a interrupção ou descontinuação do Votubia. 

 

Se for feito um diagnóstico de infeção fúngica sistémica invasiva o tratamento com Votubia deve ser 

imediata e permanentemente descontinuado e o doente deve ser tratado com terapêutica antifúngica 

apropriada. 
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Foram notificados casos de pneumonia por pneumocystis jirovecci (carinii), alguns com desfecho 

fatal, em doentes que receberam everolímus. A pneumonia por pneumocystis jirovecci (carinii) pode 

estar associada ao uso de corticosteroides ou outros agentes imunossupressores. Deve considerar-se 

profilaxia de pneumonia por pneumocystis jirovecci (carinii) quando for necessário o uso 

concomitante de corticosteroides ou outros agentes imunossupressores. 

 

Reações de hipersensibilidade 

 

Observaram-se reações de hipersensibilidade com everolímus que se manifestaram através de 

sintomas incluindo, mas não restritos a, anafilaxia, dispneia, rubor, dor no peito ou angioedema (p.ex. 

edema das vias respiratórias ou da língua, com ou sem compromisso respiratório) (ver secção 4.3). 

 

Utilização concomitante com inibidores da enzima de conversão da angiotensina (IECA) 

 

Os doentes a tomar inibidores da ECA (p. ex. ramipril) concomitantemente podem ter risco aumentado 

de angioedema (p. ex. inchaço das vias respiratórias ou língua, com ou sem insuficiência respiratória) 

(ver secção 4.5). 

 

Estomatite 

 

A estomatite, incluindo úlcerações orais e mucosite oral, é a reação adversa mais frequentemente 

notificada em doentes tratados com Votubia (ver secção 4.8). A estomatite ocorre maioritariamente 

nas primeiras 8 semanas de tratamento. Um estudo de grupo único em doentes pós-menopáusicas com 

cancro da mama tratadas com Afinitor (everolímus) com exemestano sugeriu que uma solução oral de 

corticosteroides sem álcool, administrada como colutório durante as 8 semanas iniciais de tratamento, 

pode diminuir a incidência e gravidade da estomatite (ver secção 5.1). O tratamento da estomatite 

pode, assim, incluir a utilização profilática (em adultos) e/ou terapêutica de tratamentos tópicos, como 

uma solução oral de corticosteroides sem álcool como colutório. Contudo, deve evitar-se o uso de 

produtos que contenham álcool, peróxido de hidrogénio, iodo e derivados do tomilho uma vez que são 

suscetíveis de exacerbar a situação. Recomenda-se a monitorização e tratamento da infeção por 

fungos, especialmente em doentes tratados com medicamentos à base de esteroides. Não devem ser 

utilizados agentes antifúngicos, exceto se tiver sido diagnosticada uma infeção fúngica (ver 

secção 4.5). 

 

Hemorragia 

 

Foram notificados casos graves de hemorragia, alguns com desfecho fatal, em doentes tratados com 

everolímus em doença oncológica. Não foram notificados casos graves de hemorragia renal em TSC. 

 

Recomenda-se precaução em doentes a tomar Votubia, particularmente durante a administração 

concomitante com substâncias ativas conhecidas por afetarem a função das plaquetas ou que podem 

aumentar o risco de hemorragia bem como em doentes com antecedentes de distúrbios hemorrágicos. 

Os profissionais de saúde e os doentes devem estar atentos aos sinais e sintomas de hemorragia ao 

longo do período de tratamento, especialmente se houver combinação dos fatores de risco de 

hemorragia. 

 

Insuficiência renal 

 

Foram observados em doentes tratados com Votubia, casos de insuficiência renal (incluindo 

insuficiência renal aguda), alguns com resultados fatais (ver secção 4.8). A função renal deve ser 

monitorizada, em particular quando os doentes têm fatores de riscos adicionais que podem agravar a 

função renal. 
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Análises laboratoriais e monitorização 

 

Função renal 

Em doentes tratados com Votubia, foram notificados aumentos dos níveis de creatinina sérica, 

habitualmente moderados e proteinúria (ver secção 4.8). Antes do início da terapêutica com Votubia e 

depois, periodicamente, recomenda-se a monitorização da função renal, nomeadamente através da 

ureia sérica (BUN), proteína urinária ou da creatinina sérica. 

 

Glicemia 

Em doentes tratados com Votubia, foi notificada hiperglicemia (ver secção 4.8). Antes do início da 

terapêutica com Votubia e depois, periodicamente, recomenda-se a monitorização da glicemia em 

jejum. Recomenda-se uma monitorização mais frequente quando Votubia é administrado 

concomitantemente com outros medicamentos que possam induzir hiperglicemia. Quando possível, 

deve obter-se um controlo ótimo da glicemia antes de se iniciar a terapêutica com Votubia.  

 

Lipidemia 

Em doentes tratados com Votubia foi notificada dislipidemia (incluindo hipercolesterolemia e 

hipertrigliceridemia).Recomenda-se também monitorização do colesterol e triglicéridos antes de se 

iniciar a terapêutica com Votubia e depois periodicamente, bem como o controlo com terapêutica 

apropriada. 

 

Parâmetros hematológicos 

Em doentes tratados com Votubia, foram notificadas diminuições da hemoglobina, dos linfócitos, dos 

neutrófilos e das plaquetas (ver secção 4.8). Antes do início da terapêutica com Votubia e depois, 

periodicamente, recomenda-se a realização de um hemograma completo. 

 

Interações 

 

Deve ser evitada a administração concomitante com inibidores e indutores da CYP3A4 e/ou da bomba 

de efluxo de múltiplos fármacos, a glicoproteína-P (gp-P) (ver secção 4.5). Caso não seja possível 

evitar a administração concomitante com um inibidor ou indutor moderado da CYP3A4 e/ou da gp-P, 

o estado clinico do doente deve ser cuidadosamente monitorizado. Podem ser necessários a 

monitorização das concentrações mínimas de everólimus e ajustes de dose de Votubia (ver 

secção 4.5). 

 

O tratamento concomitante com inibidores potentes da CYP3A4/gp-P provoca um aumento muito 

marcado das concentrações plasmáticas de everolímus (ver secção 4.5). Atualmente não existem dados 

suficientes que permitam fazer recomendações de dose nesta situação. Assim, não é recomendado o 

tratamento concomitante de Votubia com inibidores potentes. 

 

Deve ter-se precaução quando Votubia é tomado concomitantemente com substratos da CYP3A4 

administrados oralmente que possuem janela terapêutica estreita devido ao potencial de interações 

medicamentosas. Se Votubia for tomado com substratos da CYP3A4 administrados oralmente que 

possuem janela terapêutica estreita (ex. pimozida, terfenadina, astemizol, cisaprida, quinidina, 

derivados alcaloides da ergotamida ou carbamazepina), o doente deve ser monitorizado no que diz 

respeito a efeitos indesejáveis descritos no documento informativo do substrato da CYP3A4 

administrado oralmente (ver secção 4.5). 

 

Compromisso hepático 

 

Não se recomenda o uso de Votubia em doentes: 

• ≥18 anos de idade e concomitantemente compromisso hepático grave (Child-Pugh C) a menos 

que o benefício potencial supere o risco (ver secções 4.2 e 5.2). 

• <18 anos de idade com SEGA e concomitantemente compromisso hepático (Child-Pugh A, B 

e C) (ver secções 4.2 e 5.2). 
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Vacinação 

 

Durante o tratamento com Votubia, deve evitar-se a utilização de vacinas vivas (ver secção 4.5). Em 

doentes pediátricos com SEGA que não necessitam de tratamento imediato, aconselha-se completar a 

série de vacinas virais vivas recomendadas de acordo com as diretrizes de tratamento locais antes de 

iniciar a terapêutica. 

 

 

Complicações na cicatrização de feridas 

 

A dificuldade na cicatrização de feridas é um efeito de classe dos derivados da rapamicina, incluindo 

Votubia. Desta forma, deve ser-se prudente na utilização de Votubia no período peri-operatório. 

 

Lactose 

 

Doentes com problemas hereditários raros de intolerância à galactose, deficiência total de lactase ou 

malabsorção de glucose-galactose não devem tomar este medicamento. 

 

Complicações de tratamento com radioterapia 

 

Foram notificadas reações graves (tais como, esofagite por radioterapia, pneumonite por radioterapia e 

lesão cutânea devido a radioterapia), incluíndo casos fatais, quando o everolímus foi tomado durante, 

ou pouco tempo após tratamento com radioterapia. Assim, deve ter-se precaução quanto à potenciação 

da toxicidade da radioterapia em doentes a tomar everolímus com uma relação temporal próxima com 

tratamento com radioterapia. 

 

Adicionalmente, foi notificada reação inflamatória local em zona irradiada em doentes a tomar 

everolímus que tinham feito tratamento com radiação no passado. Caso ocorra reação inflamatória 

local em zona irradiada, deve ser considerada a interrupção ou paragem do tratamento com 

everolímus. 

 

4.5 Interações medicamentosas e outras formas de interação 

 

O everolímus é um substrato da CYP3A4, e também é um substrato e inibidor moderado da gp-P. Por 

esta razão, a absorção e eliminação subsequente do everolímus pode ser influenciada por produtos que 

afetem a CYP3A4 e/ou a gp-P. In vitro, o everolímus é um inibidor competitivo da CYP3A4 e um 

inibidor misto da CYP2D6. 

 

Na Tabela 2 abaixo são listadas interações conhecidas e teóricas com inibidores e indutores de 

CYP3A4 e gp-P. 

 

Inibidores da CYP3A4 e da gp-P que aumentam as concentrações de everolímus 

 

Os inibidores da CYP3A4 ou da gp-P podem aumentar as concentrações sanguíneas de everolímus por 

diminuição do metabolismo ou do efluxo de everolímus das células intestinais. 

 

Indutores da CYP3A4 e da gp-P que diminuem as concentrações de everolímus 

 

Os indutores da CYP3A4 ou da gp-P podem diminuir as concentrações sanguíneas de everolímus por 

aumento do metabolismo ou do efluxo de everolímus das células intestinais. 
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Tabela 2 Efeitos de outras substâncias ativas no everolímus 

 

Substância ativa por 

interação 

 

 

Interação – Alteração na 

AUC/Cmax de Everolímus 

Taxa média geométrica 

(intervalo observado) 

Interação – Alteração na 

AUC/Cmax de Everolímus 

Taxa média geométrica (intervalo 

observado) 

Inibidores potentes da CYP3A4/gp-P 

Cetoconazol AUC ↑15,3 vezes (intervalo 

11,2-22,5) 

Cmax ↑4,1 vezes (intervalo 

2,6-7,0) 

Não é recomendado o tratamento 

concomitante de Votubia com 

inibidores potentes. 

Itraconazol, 

posaconazol, voriconazol  

Não estudada. É esperado um 

grande aumento na concentração 

de everolímus. Telitromicina, 

claritromicina 

Nefazodona  

Ritonavir, atazanavir, 

saquinavir, darunavir, 

indinavir, nelfinavir 

Inibidores moderados da CYP3A4/gp-P 

Eritromicina AUC ↑4,4 vezes (intervalo 

2,0-12,6) 

Cmax ↑2,0 vezes (intervalo 

0,9-3,5) 

Seja prudente quando a 

administração concomitante de 

inibidores moderados da CYP3A4 

ou da gp-P não puder ser evitada. 

 

Para doentes com angiomiolipoma 

renal associada ao TSC: 

Se for necessário coadministrar um 

inibidor moderado da CYP3A4 ou 

da gp-P, pode considerar-se uma 

redução de dose para 5 mg ou 2,5 mg 

por dia. No entanto, não existem 

dados clínicos com este ajuste de 

dose. Devido à variabilidade entre 

indivíduos os ajustes de dose 

recomendados podem não ser ótimos 

para todos os doentes, pelo que é 

recomendada a monitorização atenta 

dos efeitos secundários. Se o inibidor 

moderado for interrompido, 

considerar um período de lavagem 

de pelo menos 2 a 3 dias (tempo de 

eliminação médio para os inibidores 

moderados usados mais 

frequentemente) antes de retomar a 

dose de Votubia na dose utilizada 

antes do início da coadministração 

(ver também Monitorização 

terapêutica do medicamento na 

secção 4.2). 

 

Imatinib AUC ↑ 3,7vezes 

Cmax ↑ 2,2 vezes 

Verapamilo AUC ↑3,5 vezes (intervalo 

2,2-6,3) 

Cmax ↑2,3 vezes (intervalo 

1,3-3,8) 

Ciclosporina oral AUC ↑2,7 vezes (intervalo 

1,5-4,7) 

Cmax ↑1,8 vezes (intervalo 

1,3-2,6) 

Canabidiol (inibidor da 

gp-P) 

AUC ↑2,5 vezes 

Cmax ↑2,5 vezes 

Fluconazol Não estudada. É esperado um 

aumento na exposição Diltiazem 

Dronedarona Não estudada. É esperado um 

aumento na exposição. 

Amprenavir, 

fosamprenavir 

Não estudada. É esperado um 

aumento na exposição. 
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Para doentes com SEGA associado 

ao TSC: 

Se for necessário administrar 

concomitantemente um inibidor 

moderado da CYP3A4 ou da gp-P, 

reduzir a dose diária em 

aproximadamente 50%. Pode ser 

necessária a redução adicional da 

dose de forma a controlar as reações 

adversas (ver secções 4.2 e 4.4). As 

concentrações minímas de 

everolímus devem ser avaliadas pelo 

menos1 semana após a adição de um 

inibidor moderado da CYP3A4 ou 

da gp-P. Se o inibidor moderado for 

descontinuado, considerar um 

período de lavagem de pelo menos 2 

a 3 dias (tempo de eliminação médio 

para os inibidores moderados usados 

mais frequentemente) antes de 

retomar a dose de Votubia igual à 

dose utilizada antes da 

coadministração. As concentrações 

mínimas de everolímus devem ser 

avaliadas pelo menos 1 semana 

depois (ver secções 4.2 e 4.4). 

Sumo de toranja ou 

outros alimentos que 

afetem a CYP3A4/gp-P 

Não estudada. É esperado um 

aumento na exposição vezes (o 

efeito é muito variável). 

A combinação deve ser evitada 

Indutores potentes e moderados da CYP3A4 

Rifampicina AUC ↓63% (intervalo 0-80%) 

Cmax ↓58% (intervalo 

10-70%) 

Evite o uso concomitante de 

indutores potentes da CYP3A4. 

 

Para doentes com angiomiolipoma 

renal associada ao TSC: 

Se for necessário coadministrar um 

indutor potente da CYP3A4, deve 

considerar-se um aumento da dose 

de Votubia de 10 mg por dia até 

20 mg por dia utilizando 

incrementos de 5 mg ou menos 

efetuados no 4.º e no 8.º dia após o 

início do indutor. Esta dose de 

Votubia é calculada para ajustar a 

AUC ao intervalo observado sem 

indutores. No entanto, não existem 

dados clínicos com este ajuste de 

dose. Caso o indutor seja 

descontinuado, considerar um 

período de lavagem de pelo menos 3 

a 5 dias (tempo razoável para 

eliminação significativa da indução 

da enzima) antes de restabelecer a 

dose de Votubia conforme prescrita 

antes do início da coadministração 

(ver também Monitorização 

Dexametasona Não estudada. É esperada uma 

diminuição na exposição. 

Antiepiléticos (e.g. 

carbamazepina, 

fenobarbital, fenitoína) 

Não estudada. É esperada uma 

diminuição na exposição. 

Efavirenz, nevirapina Não estudada. É esperada uma 

diminuição na exposição. 
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terapêutica do medicamento na 

secção 4.2). 

 

Para doentes com SEGA associado 

ao TSC: 

Os doentes que receberam 

concomitantemente indutores 

potentes da CYP3A4 podem 

necessitar de um aumento na dose de 

Votubia para atingir a mesma 

exposição que os doentes que não 

estejam a a tomar indutores potentes. 

A dose deve ser ajustada para atingir 

as concentrações mínimas de 5 a 

15 ng/ml. Se as concentrações forem 

inferiores a 5 ng/ml, a dose diária 

pode ser aumentada em 2,5 mg a 

cada duas semanas, verificando o 

nível mínimo e avaliando a 

tolerância antes de aumentar a dose. 

 

A associação concomitante de outro 

indutor potente CYP3A4 pode não 

exigir um ajuste adicional da dose. 

Avaliar o nível mínimo de 

everolímus 2 semanas após o início 

do indutor adicional. Ajustar a dose 

por incrementos de 2,5 mg, 

conforme necessário para manter as 

concentrações mínimas. 

 

A descontinuação de um dos vários 

indutores potentes da CYP3A4 

podem não exigir um ajuste da dose 

adicional. Avaliar o nível mínimo de 

everolímus 2 semanas após a 

descontinuação de um dos vários 

indutores potentes da CYP3A4. Se 

todos os indutores potentes forem 

descontinuados, considerar um 

período de lavagem de pelo menos 3 

a 5 dias (tempo razoável para 

eliminação significativa da indução 

da enzima) antes de retomar a dose 

de Votubia utilizada antes da 

coadministração. As concentrações 

mínimas de everolímus devem ser 

avaliadas 2 a 4 semanas depois, uma 

vez que o tempo de degradação 

natural das enzimas induzidas tem de 

ser tido em conta (ver secções 4.2 e 

4.4). 

Hipericão (erva de S. 

João) (Hypericum 

Perforatum) 

Não estudada. É esperada 

grande diminuição na 

exposição. 

As preparações contendo hipericão 

não devem ser utilizadas durante o 

tratamento com everolímus. 
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Agentes cujas concentrações plasmáticas podem ser alteradas pelo everolímus 

 

Com base em resultados in vitro, as concentrações sistémicas obtidas após doses diárias orais de 

10 mg diárias provavelmente não irão inibir a gp-P, a CYP3A4, e a CYP2D6. No entanto, a inibição 

da CYP3A4 e da gp-P no intestino não pode ser excluída. Um estudo de interação em indivíduos 

saudáveis demonstrou que a coadministração de uma dose oral de midazolam, um pró-fármaco 

sensível ao CYP3A, com everolímus foi responsável pelo aumento de 25% da Cmax do midazolam e de 

um aumento de 30% na AUC(0-inf). O efeito é provável que se deva à inibição da CYP3A4 intestinal 

pelo everolímus. Consequentemente o everolímus pode afetar a biodisponibilidade de substratos da 

CYP3A4 coadministrados oralmente. No entanto, não é esperado um efeito clínico relevante na 

exposição de substratos CYP3A4 administrados sistemicamente (ver secção 4.4). 

 

No EXIST-3 (Estudo CRAD001M2304), everolímus aumentou as concentrações pré-dose dos 

antiepilépticos carbamazepina, clobazam, e o metabolito do clobazam, N-desmetilclobazam em cerca 

de 10%. O aumento nas concentrações pré-dose destes antipiléticos pode não ser clinicamente 

significativo, mas devem ser considerados ajustes de dose para antiepiléticos com um índice 

terapêutico estreito, por exemplo a carbamazepina. Everolímus não teve impacto nas concentrações 

pré-dose de antipiléticos que são substratos da CYP3A4 (clonazepam, diazepam, felbamato e 

zonisamida). 

 

Utilização concomitante com inibidores da ECA 

 

Os doentes a tomar inibidores da ECA (p. ex. ramipril) concomitantemente podem ter risco aumentado 

de angioedema (ver secção 4.4). 

 

Vacinação 

 

A resposta imunitária à vacinação pode ser afetada e, por esta razão, a vacina pode ser menos eficaz 

durante o tratamento com Votubia. A utilização de vacinas vivas deve ser evitada durante o tratamento 

com Votubia. Alguns exemplos de vacinas vivas são: vacina intranasal contra a gripe, vacina contra o 

sarampo, vacina contra a parotidite infeciosa, vacina contra a rubéola, vacina oral contra a 

poliomielite, vacina BCG (Bacilo Calmette-Guérin), vacina contra a febre amarela, vacina contra a 

varicela e vacina tifoide TY21a. 

 

Tratamento com radioterapia 

 

Foi notificada potenciação da toxicidade da radioterapia em doentes a tomar everolímus (ver 

secções 4.4 e 4.8). 
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4.6 Fertilidade, gravidez e aleitamento 

 

Mulheres com potencial para engravidar/Contraceção em homens e mulheres 

 

As mulheres com potencial para engravidar devem utilizar um método contracetivo altamente eficaz 

(por exemplo um método hormonal de contraceção oral, injetado ou implantado que não contenha 

estrogénios, anticoncecionais de progesterona, histerectomia, laqueação de trompas, abstinência 

completa, métodos de barreira, dispositivo intra-uterino (DIU), e/ou esterilização feminina/ masculina) 

durante o tratamento com everolímus, e por 8 semanas após o fim do tratamento. 

 

Doentes do sexo masculino não devem ser proibidos de tentar ter filhos. 

 

Gravidez 

 

Não existem dados adequados sobre a utilização do everolímus em mulheres grávidas. Estudos em 

animais revelaram toxicidade reprodutiva, incluindo a embriotoxicidade e fetotoxicidade (ver 

secção 5.3). O risco potencial para seres humanos é desconhecido. 

 

O everolímus não é recomendado durante a gravidez e em mulheres com potencial para engravidar 

que não utilizem um método contracetivo. 

 

Amamentação 

 

Desconhece-se se o everolímus é excretado no leite materno humano. No entanto, em ratos, o 

everolímus ou os seus metabolitos passaram para o leite (ver secção 5.3). Por esta razão, as mulheres a 

tomar everolímus não devem amamentar durante o tratamento e durante 2 semanas após a última dose. 

 

Fertilidade 

 

O potencial do everolímus para causar infertilidade em doentes do sexo masculino ou feminino é 

desconhecido, contudo foi observada em doentes do sexo feminino amenorreia secundária e 

desequilíbrio associado à hormona luteinizante (LH)/hormona folículo estimulante (FSH) (ver também 

secção 5.3 para observações pré-clínicas nos sistemas reprodutores masculino e feminino). Com base 

nos resultados pré-clínicos a fertilidade masculina e feminina pode ser comprometida pelo tratamento 

com everolímus (ver secção 5.3). 

 

4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas 

 

Votubia tem efeitos reduzidos ou moderados sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas. Os 

doentes devem ser aconselhados a serem prudentes ao conduzir ou utilizar máquinas caso sintam 

fadiga durante o tratamento com Votubia. 
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4.8 Efeitos indesejáveis 

 

Resumo do perfil de segurança 

 

Três estudos principais de fase III aleatorizados, em dupla ocultação e controlados por placebo 

incluindo períodos de tratamento em dupla ocultação e períodos de tratamento aberto, e um estudo de 

fase II de braço único, aberto não aleatorizado, contribuiram para o perfil de segurança de Votubia 

(n=612, incluindo 409 doentes <18 anos de idade; duração média de exposição de 36,8 meses 

[intervalo 0,5 a 83,2]). 

• EXIST-3 (CRAD001M2304): Este foi um estudo em dupla ocultação, aleatorizado, 

controlado,de fase III que compara o tratamento adjuvante de exposição baixa e alta de 

everolímus (baixa concentração [BC] intervalo de 3-7 ng/ml [n=117] e alta concentração [AC] 

intervalo de 9-15 ng/ml [n=130]) versus placebo (n=119), em doentes com TSC e crises 

epiléticas parciais refratárias a tomar 1 a 3 antiepilépticos. A duração mediana do período de 

dupla ocultação foi de 18 semanas. A duração mediana cumulativa de exposição a Votubia 

(361 doentes que tomaram pelo menos uma dose de everolímus) foi de 30,4 meses (intervalo de 

0,5 a 48,8). 

• EXIST-2 (CRAD001M2302): Este foi um estudo de fase III com everolímus (n=79) versus 

placebo (n=39), aleatorizado, em dupla ocultação, controlado, em doentes com TSC e 

angiomiolipoma renal (n=113) ou linfangioleiomiomatose (LAM) esporádica e angiomiolipoma 

renal (n=5). A duração mediana de tratamento do estudo em ocultação foi de 48,1 semanas 

(intervalo de 2 a 115) para doentes a receber Votubia e de 45,0 semanas (intervalo de 9 a 115) 

para os que receberam placebo. A duração mediana da exposição cumulativa a Votubia 

(112 doentes que receberam pelo menos uma dose de everolímus) foi de 46,9 meses (intervalo 

de 0,5 a 63,9) 

• EXIST-1 (CRAD001M2301): Este foi um estudo de fase III, com everolímus (n=78) versus 

placebo (n=39), aleatorizado, em dupla ocultação, controlado em doentes com TSC que tinham 

SEGA, independentemente de idade. A duração mediana de tratamento do estudo em ocultação 

foi de 52,2 semanas (intervalo de 24 a 89) para doentes a receber Votubia e de 46,6 semanas 

(intervalo de 14 a 88) para doentes com placebo. A duração mediana da exposição cumulativa a 

Votubia (111 doentes que receberam pelo menos uma dose de everolímus) foi de 47,1 semanas 

(intervalo de 1,9 a 58,3). 

• CRAD001C2485: Este foi um estudo prospetivo, aberto, com um único grupo de fase II de 

everolímus em doentes com SEGA (n=28). A duração mediana de exposição foi 67,8 meses 

(intervalo de 4,7 a 83,2). 

 

Os efeitos adversos considerados associados ao uso de Votubia (reações adversas), com base na 

revisão e avaliação médica de todos os efeitos adversos observados nos estudos acima, estão descritos 

a seguir. 

 

Os efeitos adversos mais frequentes (incidência ≥1/10) da análise dos dados de segurança agregados 

são (por ordem decrescente): estomatite, pirexia, nasofaringite, diarreia, infeções do trato respiratório 

superior, vómitos, tosse, erupções cutâneas, dor de cabeça, amenorreia, acne, pneumonia, infeção do 

trato urinário, sinusite, irregularidade mestrual, faringite, diminuição do apetite, fadiga, 

hipercolesterolemia e hipertensão. 

 

As reações adversas mais frequentes de grau 3-4 (incidência ≥1%) foram pneumonia, estomatite, 

amenorreia, neutropenia, pirexia, menstruação irregular, hipofosfatemia, diarreia e celulite. Os graus 

estão de acordo com a versão 3.0 e 4.03 da CTCAE. 
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Lista tabulada das reações adversas 

 

A Tabela 3 mostra a incidência de reações adversas notificadas com base nos dados recolhidos dos 

doentes a receber everolímus nos três estudos em TSC (incluindo tanto a dupla ocultação como a fase 

de estudo aberto, quando aplicável). As reações adversas são listadas de acordo com as classes de 

sistemas de órgãos do MedDRA. As categorias de frequência são definidas utilizando a seguinte 

convenção: muito frequentes (≥1/10); frequentes (≥1/100, <1/10); pouco frequentes (≥1/1.000, 

<1/100); raros (≥1/10.000, <1/1.000); muito raros (<1/10.000); desconhecido (não pode ser calculado 

a partir dos dados disponíveis). As reações adversas são apresentadas por ordem decrescente de 

gravidade dentro de cada classe de frequência. 

 

Tabela 3 Reações adversas notificadas em estudos de TSC 

 

Infeções e infestações 

Muito 

frequentes 

Nasofaringite, infeção do trato respiratório superior, pneumonia a, infeção do trato 

urinário, sinusite, faringite  

Frequentes Otite média, celulite, faringite estreptocócica, gastroenterite viral, gengivite 

Pouco 

frequentes 

Herpes zoster, sepsis, bronquite viral 

Doenças do sangue e do sistema linfático 

Frequentes Anemia, neutropenia, leucopenia, trombocitopenia, linfopenia  

Doenças do sistema imunitário 

Frequentes Hipersensibilidade 

Doenças do metabolismo e da nutrição 

Muito 

frequentes 

Diminuição do apetite, hipercolesterolemia 

Frequentes Hipertrigliceridemia, hiperlipidemia, hipofosfatemia, hiperglicemia 

Perturbações do foro psiquiátrico 

Frequentes Insónia, agressividade, irritabilidade 

Doenças do sistema nervoso 

Muito 

frequentes 

Cefaleias 

Pouco 

frequentes 

Disgeusia 

Vasculopatias 

Muito 

frequentes 

Hipertensão 

Frequentes Linfoedema 

Doenças respiratórias, torácicas e do mediastino 

Muito 

frequentes 

Tosse 

Frequentes Epistaxe, pneumonite 

Doenças gastrointestinais 

Muito 

frequentes 

Estomatite b , diarreia, vomitos 

Frequentes Obstipação, náuseas, dor abdominal, flatulência, dor oral, gastrite 

Afeções dos tecidos cutâneos e subcutâneos 

Muito 

frequentes 

Erupção cutânea c, acne 

Frequentes Pele seca, dermatite acneiforme, prurido, alopecia 

Pouco 

frequentes 

Angioedema 

Afeções musculosqueléticas e dos tecidos conjuntivos 

Pouco 

frequentes 

Rabdomiólise 
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Doenças renais e urinárias 

Frequentes Proteinúria 

Doenças dos órgãos genitais e da mama 

Muito 

frequentes 

Amenorreia d, irregularidade menstrual d 

Frequentes Menorragia, quisto ovárico, hemorragia vaginal 

Pouco 

frequentes 

Atraso na menstruação d 

Perturbações gerais e alterações no local de administração 

Muito 

frequentes 

Pirexia, fadiga 

Exames complementares de diagnóstico 

Frequentes Aumento da desidrogenase láctica sanguínea, aumento da hormona luteinizante, 

diminuição de peso 

Pouco 

frequentes 

Aumento da hormona folículo-estimulante 

Complicações de intervenções relacionadas com lesões e intoxicações 

Desconhecidoe Reação inflamatória local em zona irradiada, potenciação da toxicidade da 

radioterapia 
a Inclui pneumonia por pneumocystis jirovecii (carinii) 
b Inclui estomatite, ulceração da boca, úlcera aftosa (muito frequentes) ulceração da língua, 

ulceração do lábio e (frequentes) dor gengival, glossite (pouco frequentes). 
c Inclui erupção cutânea (muito frequente) e erupção cutânea eritematosa, eritema (frequentes) e 

erupção cutânea generalizada, erupção cutânea maculo-papular, erupção cutânea macular 

(pouco frequentes). 
d Frequência baseada no número de mulheres de10 a 55 anos de idade durante o tratamento nos 

dados agregados. 
e Reação adversa identificada no contexto pós-comercialização. 

 

Descrição das reações adversas selecionadas 

 

Em estudos clínicos, o everolímus esteve associado a casos graves de reativação de hepatite B, 

incluindo casos fatais. A reativação da infeção é uma reação esperada durante os períodos de 

imunossupressão. 

 

O everolímus foi associado a casos de insuficiência renal (incluindo resultados fatais), proteinúria e 

aumento da creatina sérica nos ensaios clínicos e nas notificações espontâneas pós-comercialização. É 

recomendada a monitorização da função renal (ver secção 4.4). 

 

Em estudos clínicos, o everolímus esteve associado a acontecimentos hemorrágicos. Em casos raros, 

observaram-se desfechos fatais em doença oncológica (ver secção 4.4). Não foram notificados casos 

graves de hemorragia renal em TSC. 

 

Em estudos clínicos e notificações espontâneas após comercialização, everolímus esteve associado a 

casos de pneumonia por pneumocystis jirovecii (carinii), alguns com desfecho fatal (ver secção 4.4). 

 

As reações adversas adicionais relevantes observadas em estudos clínicos oncológicos e notificações 

espontâneas pós comercialização foram insuficiência cardíaca, embolismo pulmonar, trombose venosa 

profunda, alteração na cicatrização de feridas e hiperglicemia. 

 

Em estudos clínicos e notificações espontâneas após comercialização, foi notificado angioedema com 

e sem utilização concomitante de inibidores da ECA (ver secção 4.4). 
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População pediátrica 

 

Num estudo principal de fase II, 22 dos 28 doentes estudados com SEGA tinham idades inferiores a 

18 anos e no estudo principal de fase III, 101 dos 117 doentes com SEGA estudados tinham idades 

inferiores a 18 anos. No estudo principal de fase III em doentes com TSC e convulsões refratárias, 299 

dos 366 doentes estudados tinham idades inferiores a 18 anos. Em geral, o tipo, a frequência e 

gravidade das reações adversas observadas em crianças e adolescentes foram genericamente 

consistentes com as observadas em adultos, com exceção das infeções que foram notificadas com 

maior frequência e a gravidade, especialmente em crianças com idade inferior a 6 anos. Um total de 49 

em 137 doentes (36%) com <6 anos de idade teve infeções Grau 3/4, comparativamente com 53 em 

272 doentes (19%) com idades 6 a <18 anos e 27 em 203 doentes (13%) com ≥18 anos de idade. 

Foram notificados dois casos fatais devido a infeção em 409 doentes com <18 anos de idade a receber 

everolímus. 

 

Idosos 

 

Na informação de segurança oncológica agregada, 37% dos doentes tratados com everolímus tinham 

≥65 anos de idade. O número de doentes oncológicos com uma reação adversa que levou à interrupção 

de everolímus foi superior em doentes com ≥65 anos de idade (20% versus 13%). As reações adversas 

mais frequentes que levaram à descontinuação foram pneumonite, (incluindo doença pulmonar 

intersticial) fadiga, dispneia e estomatite. 

 

Notificação de suspeitas de reações adversas 

 

A notificação de suspeitas de reações adversas após a autorização do medicamento é importante, uma 

vez que permite uma monitorização contínua da relação benefício-risco do medicamento. Pede-se aos 

profissionais de saúde que notifiquem quaisquer suspeitas de reações adversas através do sistema 

nacional de notificação mencionado no Apêndice V. 

 

4.9 Sobredosagem 

 

A notificação de casos de sobredosagem em seres humanos é muito reduzida. Foram administradas 

doses únicas até 70 mg com uma tolerabilidade aguda aceitável. 

 

É essencial a avaliação dos níveis de everolímus no sangue no caso de suspeita de sobredosagem. As 

medidas gerais de suporte devem ser iniciadas em todos os casos de sobredosagem. O everolímus não 

é considerado dialisável em nenhum grau relevante (menos de 10% foi removido em 6 horas de 

hemodiálise). 

 

População pediátrica 

 

Um número limitado de doentes pediátricos foi exposto a doses superiores a 10 mg/m2/dia. Nestes 

casos não foram notificados sinais de toxicidade aguda. 

 

 

  

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 

 

5.1 Propriedades farmacodinâmicas 

 

Grupo farmacoterapêutico: Agentes anti-neoplásicos, inibidores de proteínas cinases, código ATC: 

L01EG02 

 

Mecanismo de ação 

 

O everolímus é um inibidor do mTOR (alvo da rapamicina nos mamíferos). O mTOR é uma cinase 

serina-treonina essencial cuja atividade se sabe estar desregulada em determinados cancros humanos. 

O everolímus liga-se à proteína intracelular FKBP-12, formando um complexo que inibe a atividade 

do complexo-1 do mTOR (mTORC1). A inibição da via de sinalização do mTORC1 interfere com a 

translação e síntese de proteínas através da redução da atividade da proteína cinase ribossómica S6 

(S6K1) e da proteína de ligação do fator eucariótico de elongação 4E (4EBP-1) que regulam as 

proteínas envolvidas no ciclo celular, na angiogénese e na glicólise. O everolímus pode reduzir os 

níveis do fator de crescimento endotelial vascular (VEGF). Em doentes com TSC, o tratamento com 

everolímus aumenta os níveis de VEGF-A e diminui os níveis de VEGF-D. O everolímus é um 

inibidor potente do crescimento e da proliferação das células tumorais, das células endoteliais, dos 

fibrobastos e das células de músculo liso associadas a vasos sanguíneos e demonstrou-se que reduz a 

glicólise em tumores sólidos in vitro e in vivo. 

 

Os dois reguladores principais da sinalização mTORC1 são oncogenes supressores do complexo 

tuberina-esclerose 1 e 2 (TSC1, TSC2). Tanto a perda de TSC1como a de TSC2 conduz a níveis 

elevados de Rheb-GTP, uma GTPase da família Ras, que interage com o complexo mTORC1 e 

provoca a sua ativação. A ativação do mTORC1 leva a uma cascata de sinalização de cinases a 

jusante, incluindo a ativação da cinase S6. Na síndrome TSC, tanto as mutações que levam à 

inativação do gene TSC1 como do gene TSC2 condicionam a formação de hamartomas em todo o 

corpo. 

 

Eficácia e segurança clínicas 

 

Angiomiolipoma renal associado ao TSC 

EXIST-2 (estudo CRAD001M2302), um estudo aleatorizado, controlado, de fase III foi realizado para 

avaliar a eficácia e a segurança de Votubia em doentes com TSC e angiomiolipoma renal. Como 

critério para inclusão no estudo era necessário a presença de pelo menos um angiomiolipoma com 

diâmetro ≥3 cm, medido por TAC/ressonância magnética (com base numa avaliação radiológica 

local). 

 

O objetivo primário de eficácia foi a taxa de resposta ao angiomiolipoma baseada numa revisão 

radiológica central independente. A análise foi estratificada pelo uso de indutores enzimáticos 

antipiléticos na aleatorização (sim/não). 

 

Os objetivos secundários principais incluíram o tempo para progressão do angiomiolipoma e a taxa de 

resposta às lesões cutâneas. 

 

Foram aleatorizados um total de 118 doentes, 79 para Votubia 10 mg por dia e 39 para placebo. A 

idade mediana foi de 31 anos (intervalo:18-61 anos; 46,6% tinham <30 anos na altura da inclusão) 

33,9% do sexo masculino e 89,0% Causasianos. Dos doentes incluídos, 83,1% tinham 

angiomiolipomas ≥4 cm (28,8% ≥8 cm), 78.0,% tinham angiomiolipomas bilaterais, e 39,0% 

realizaram embolização renal prévia/nefrectomia; 96,6% apresentavam lesões cutâneas iniciais e 

44,1% tinham SEGA localizado (pelo menos um SEGA ≥1 cm no maior diâmetro). 

 

Os resultados demonstraram que o objetivo primário relacionado com a melhor taxa de resposta ao 

angiomiolipoma foi atingido com melhores taxas de resposta global de 41,8% (95% IC: 30,8; 53,4) 

para o grupo de Votubia em comparação com 0% (95% IC: 0,0; 9,0) para o grupo em placebo 

(p<0,0001) (Tabela 4). 
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Os doentes inicialmente tratados com placebo foram autorizados a receber tratamento com everolímus 

aquando da progressão do angiomiolipoma e após reconhecimento de que o tratamento com 

everolímus era superior ao tratamento com placebo. No momento da análise final (4 anos após a 

aleatorização do último doente), a duração mediana de exposição a everolímus foi de 204,1 semanas 

(intervalo 2 a 278). A melhor taxa de resposta global do angiomiolipoma tinha aumentado para 58,0% 

(IC 95%: 48,3; 67,3), com uma taxa de doença estável de 30,4% (Tabela 4). 

 

Entre os doentes tratados com everolímus durante o estudo, não foram notificados casos de 

nefrectomia relacionada com angiomiolipoma e apenas foi notificado um caso de embolização renal. 

 

Tabela 4 EXIST-2 - Resposta do angiomiolipoma 

 

 Análise primária3  Análise 

final4 

 Votubia 

n=79 

Placebo 

n=39 

Valor p Votubia 

n=112 

Análise primária  

 Taxa de resposta do angiomiolipoma1,2 – % 41,8 0 <0,0001 58,0 

 95% IC 30,8 a 53,4 0,0 a 9,0  48,3 a 

67,3 

Melhor resposta global do angiomiolipoma – %  

 Resposta 41,8 0  58.0 

 Doença estável 40,5 79,5  30,4 

 Progressão 1,3 5,1  0,9 

 Não avaliável 16,5 15,4  10,7 
1 De acordo com uma revisão radiológica central independente 
2 As respostas do angiomiolipoma foram confirmadas com a repetição do exame de imagem. A 

existência de resposta foi definida como: Redução ≥50% da soma dos volumes do 

angiomiolipoma comparativamente ao volume inicial, e ausência de um novo angiomiolipoma 

com o maior diâmetro ≥1,0 cm, e ausência de aumento do volume renal >20% em relação ao 

valor mais baixo, e ausência de hemorragia relacionada com angiomiolipoma de grau ≥2. 
3 Análise primária durante o período em dupla ocultação 
4 A análise final inclui doentes que foram transferidos do grupo de placebo; duração mediana de 

exposição a everolímus de 204,1 semanas 

 

Foram observados resultados consistentes do tratamento na taxa de resposta do angiomiolipoma para 

todos os subgrupos avaliados (i.e. uso de indutores enzimáticos antiepiléticos versus não uso de 

indutores enzimáticos antiepiléticos, sexo, idade e raça) na análise primária de eficácia. 

 

Na análise final, a redução no volume do angiomiolipoma melhorou com o tratamento a longo prazo 

com Votubia. Nas semanas 12, 96 e 192, observaram-se reduções de ≥30% no volume em 75,0%, 

80,6% e 85,2% dos doentes tratados, respetivamente. De igual modo, nos mesmos momentos 

temporais, observaram-se reduções de ≥50% no volume em 44,2%, 63,3% e 68,9% dos doentes 

tratados, respetivamente. 

 

O tempo mediano para a progressão do angiomiolipoma foi de 11,4 meses no grupo de placebo e não 

foi atingido no grupo de everolímus (HR 0,08; 95% IC: 0,02; 0,37; p<0,0001). Foi observada 

progressão em 3,8% dos doentes no grupo de everolímus comparativamente com 20,5% no grupo de 

placebo. A taxa estimada de doença livre de progressão aos 6 meses foi 98,4% para o grupo de 

everolímus e 83,4% no grupo de placebo. Na análise final, a mediana de tempo até progressão do 

angiomiolipoma não foi atingida. Observou-se progressão de angiomiolipoma em 14,3% dos doentes. 

As taxas estimadas livres de progressão de amgiomiolipoma aos 24 meses e 48 meses foi de 91,6% e 

83,1%, respetivamente. 
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Na análise primária, observaram-se taxas de resposta de lesões cutâneas de 26,0% (95% IC:16,6; 37,2) 

no grupo de Votubia e 0% (95% IC: 0,0; 9,5) no grupo com placebo (p=0,0002). Na análise final, as 

taxas de resposta de lesões cutâneas aumentaram para 68,2% (IC 95%: 58,5; 76,9), com um doente a 

notificar uma resposta clínica completa confirmada de lesão cutânea e nenhum doente registou doença 

progressiva como sua melhor resposta. 

 

Numa análise exploratória de doentes com TSC e angiomiolipoma que também tiveram SEGA, a taxa 

de resposta de SEGA (proporção de doentes com ≥50% de redução, face ao inicial, no volume das 

lesões alvo na ausência de progressão) foi de 10,3% no grupo de everolímus na análise primária 

(versus nenhuma resposta notificada nos 13 doentes aleatorizados com uma lesão SEGA no início com 

placebo) e aumentou para 48,0% na análise final. 

 

Uma análise post-hoc de subgrupo do EXIST-2 (estudo CRAD001M2302) realizada no momento da 

análise primária demonstrou que a taxa de resposta do angiomiolipoma se reduz abaixo do limiar de 

5 ng/ml (Tabela 5). 

 

Tabela 5 EXIST-2 – Taxas de resposta do angiomiolipoma porcategoria de Cmin (média 

temporal, na análise primária) 

 

Categoria de Cmin 

(média temporal) 

Número de 

doentes 

Taxa de resposta Intervalo de confiança 95% 

≤5 ng/ml 20 0,300 0,099; 0,501 

>5 ng/ml 42 0,524 0,373; 0,675 

Diferença1  -0,224 -0,475; 0,027 
1 A diferença é “≤5 ng/ml” menos “>5 ng/ml” 

 

SEGA associado ao TSC 

Estudo de fase III em doentes com SEGA 

EXIST-1 (Estudo CRAD001M2301), um estudo de Votubia, multicêntrico de fase III, em dupla 

ocultação, aleatorizado versus placebo, foi realizado em doentes com SEGA, independentemente da 

idade. Os doentes foram aleatorizados numa relação de 2:1 para receber Votubia ou placebo 

correspondente. Foi critério de inclusão no estudo a presença de pelo menos uma lesão SEGA de 

≥1,0 cm no diâmetro mais longo utilizando imagiologia por ressonância magnética (baseado na 

avaliação radiológica local). Foi ainda necessário para inclusão no estudo, evidência radiológica em 

série do aumento do SEGA, presença de uma nova lesão SEGA com ≥1 cm no diâmetro mais longo, 

ou aparecimento ou agravamento de hidrocefalia. 

 

O objetivo primário de eficácia foi a taxa de resposta do SEGA com base em revisão radiológica 

central independente. A análise foi estratificada por utilização de antiepiléticos indutores de enzimas 

na aleatorização (sim/não). 

 

Os objetivos secundários chave por ordem hierárquia de análise incluiram a alteração absoluta na 

frequência do número total de convulsões em EEG de24-horas desde o valor inicial até à semana 24, 

tempo para progressão de SEGA e taxa de resposta de lesões da pele. 

 

Foram aleatorizados um total de 117 doentes, 78 para Votubia e 39 para placebo. Os dois grupos de 

tratamento foram geralmente bem equilibrados no que respeita a demografia, características iniciais da 

doença e terapêuticas anti-SEGA anteriores. Na população total, 57,3% dos doentes eram homens e 

93,2% eram Caucasianos. A mediana de idades da população total foi 9,5 anos (intervalo de idade para 

o grupo de Votubia: 1,0 a 23,9; intervalo de idade para o grupo de placebo: 0,8 a 26,6) 69,2% dos 

doentes tinham 3 a <18 anos na inclusão e 17,1% tinham <3 anos na inclusão). 
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Dos doentes envolvidos no estudo, 79,5% tinham SEGA bilaterais, 42,7% tinham ≥2 lesões SEGA 

alvo, 25,6% tinham crescimento inferior, 9,4% tinham evidência de invasão profunda do parênquima, 

6,8% tinham evidência radiográfica de hidrocefalia e 6,8% tinha tido cirurgia relacionada com SEGA. 

94,0% tinham lesões da pele no início e 37,6% tinham angiomiolipomas renais como lesões alvo (pelo 

menos um angiomiolipoma ≥1 cm no diâmetro mais longo). 

 

A mediana da duração do tratamento em ocultação foi 9,6 meses (intervalo: 5,5 a 18,1) para doentes a 

receber Votubia e 8,3 meses (intervalo: 3,2 a 18,3) para os doentes a receber placebo. 

 

Os resultados revelaram que Votubia foi superior a placebo para o objetivo primário de melhor 

resposta global do SEGA (p<0,0001). As taxas de resposta foram 34,6% (95% IC: 24,2; 46,2) para o 

grupo de Votubia comparativamente com 0% (95% IC: 0,0; 9,0) para o grupo de placebo (Tabela 6). 

Adicionalmente, todos os 8 doentes no grupo de Votubia que tinham no início evidência radiográfica 

de hidrocefalia tiveram uma redução no volume ventricular. 

 

Aos doentes tratados inicialmente com placebo foi permitido receberem everolímus na altura da 

progressão do SEGA e após o reconhecimento de que o tratamento com everolímus era superior ao 

tratamento com placebo. Todos os doentes que receberam pelo menos uma dose de everolímus foram 

acompanhados até à descontinuação do medicamento ou finalização do estudo. Na altura da análise 

final, a duração mediana de exposição entre todos estes doentes foi 204,9 semanas (intervalo de 8,1 a 

253,7). A melhor taxa de resposta global para SEGA tinha aumentado para 57,7% (IC 95%: 47,9, 

67,0) na análise final. 

 

Nenhum doente necessitou de intervenção cirúrgica para SEGA durante todo o período deste estudo. 

 

Tabela 6 EXIST-1 – resposta SEGA 

 

 Análise primária3  Análise final4 

 Votubia Placebo Valor-p Votubia 

 N=78 N=39  N=111 

 Taxa de resposta SEGA1,2 - (%) 34,6 0 <0,0001 57,7 

 IC 95%  24,2; 46,2 0,0; 9,0  47,9; 67,0 

Melhor resposta global SEGA - (%)     

 Resposta 34,6 0  57,7 

 Doença estável 62,8 92,3  39,6 

 Progressão 0 7,7  0 

 Não avaliável 2,6 0  2,7 
1 de acordo com análise radiológica central independente 
2 as respostas do SEGA foram confirmadas através de exames repetidos. A resposta foi definida 

como:redução ≥50% no volume total do SEGA relativamente ao inicial, mais ausência de 

agravamento inequívoco de lesões não alvo de SEGA, mais ausência de novos SEGA ≥1 cm no 

diâmetro mais longo, mais ausência de aparecimento ou agravamento de hidrocefalia 
3 Análise primária para o período em dupla ocultação 
4 A análise final inclui doentes que transitaram do grupo placebo; duração mediana de exposição ao 

everolimus de 204,9 semanas 

 

Foram observados resultados consistentes do tratamento para todos os subgrupos avaliados (i.e. uso de 

antiepiléticos indutores de enzima versus não uso de antiepiléticos indutores de enzima, sexo e idade) 

na análise primária. 

 

Durante o período em dupla ocultação, foi evidente a redução do volume SEGA nas 12 semanas 

iniciais de tratamento com Votubia: 29,7% (22/74) dos doentes tinham ≥50% de redução do volume e 

73,0% (54/74) tinham ≥30% de redução do volume. Foram evidentes reduções mantidas na 

semana 24, 41,9% (31/74) dos doentes tiveram ≥50% de redução e 78,4% (58/74) dos doentes tinham 

≥30% de redução do volume SEGA. 
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Na população do estudo tratada com everolímus (N=111), incluindo doentes que transitaram do grupo 

placebo, a resposta tumoral, iniciada tão cedo como após as 12 semanas com everolímus, foi mantida 

em momentos temporais posteriores. A proporção de doentes que atingiram pelo menos 50% de 

redução do volume SEGA foi de 45,9% (45/98) e 62,1% (41/66) nas semanas 96 e 192 após o início 

do tratamento com everolímus. De modo semelhante, a proporção de doentes que atingiram pelo 

menos 30% de redução do volume SEGA foi de 71,4% (70/98) e 77,3% (51/66) nas semanas 96 e 192 

após o início do tratamento com everolímus. 

 

A análise do primeiro objetivo secundário chave, alteração da frequência de convulsões, foi 

inconclusiva, assim, apesar do facto de terem sido observados resultados positivos para os dois 

objetivos secundários seguintes (tempo para progressão do SEGA e taxa de resposta de lesão da pele), 

estes não podem ser formalmente considerados com significado estatistico. 

 

A mediana do tempo para progressão SEGA baseada na revisão da análise radiológica central não foi 

atingida em ambos os grupos de tratamento. Só foram observadas progressões no grupo placebo 

(15,4%, p = 0,0002). As taxas livres de progressão estimadas aos 6 meses foram de 100% para o grupo 

Votubia e 85,7% para o placebo. O seguimento a longo prazo de doentes aleatorizados para 

everolímus e doentes aleatorizados para placebo que posteriormente transitaram para everolímus 

demonstraram respostas duráveis. 

 

Na altura da análise primária, Votubia demonstrou melhorias clinicamente significativas na resposta 

da lesão da pele (p = 0,0004), com taxas de resposta de 41,7% (IC 95%: 30,2; 53,9) no grupo de 

Votubia e 10,5% (IC 95%: 2,9; 24,8) no grupo de placebo. Na altura da análise final, a taxa de 

resposta à lesão cutânea aumentou para 58,1% (IC 95%: 48,1; 67,7). 

 

Estudo de fase II em doentes com SEGA 

Foi realizado um estudo de fase II prospetivo, aberto, com um único grupo (Estudo CRAD001C2485) 

para avaliar a segurança e eficácia de Votubia em doentes com SEGA. A evidência radiológica do 

crescimento sequencial do SEGA foi requerida para a inclusão. 

 

A alteração do volume SEGA durante a fase essencial dos 6 meses de tratamento, avaliada através de 

uma revisão central radiológica independente, foi o objetivo de eficácia primário. Após a fase 

essencial de tratamento, os doentes poderiam ser incluídos numa fase de extensão, onde o volume do 

SEGA foi avaliado a cada seis meses 

 

Num total de, 28 doentes receberam tratamento com Votubia; a idade mediana foi de 11 anos 

(intervalo 3 a 34), 61% sexo masculino, 86% Caucasianos. Treze doentes (46%) tinham um SEGA 

menor secundário, incluindo 12 no ventrículo contralateral. 

 

O volume de SEGA primário foi reduzido aos 6 meses comparado com o valor inicial (p<0,001) [ver 

Tabela 7]). Nenhum doente desenvolveu novas lesões, agravamento da hidrocefalia ou aumento da 

pressão intracraniana, e nenhum necessitou de ressecção cirúrgica ou outro tratamento para o SEGA. 
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Tabela 7 Alteração no volume de SEGA primário ao longo do tempo 

 

Volume do 

SEGA volume 

(cm3) 

Revisão central independente 

 Valor 

inicial 

n=28 

6 meses 

n=27 

12 meses 

n=26 

24 meses 

n=24 

36 meses 

n=23 

48 meses 

n=24 

60 meses 

N=23 

Volume do tumor primário 

Média (desvio 

padrão) 

2,45 

(2,813) 

1,33 

(1,497) 

1,26 

(1,526) 

1,19 

(1,042) 

1,26 

(1,298) 

1,16 

(0,961) 

1,24 

(0,959) 

Mediana 1,74 0,93 0,84 0,94 1,12 1,02 1,17 

0,21- 

 Intervalo 0,49 – 

14,23 

0,31 – 

7,98 

0,29 – 

8,18 

0,20 – 

4,63 

0,22 – 6,52 0,18 – 

 4,19 

4,39 

Percentagem de redução do valor inicial 

Média (desvio 

padrão) 

 1,19 

(1,433) 

1,07 

(1,276) 

1,25 

(1,994) 

1,41 

(1,814) 

1,43 

(2,267) 

1,44 

(2,230) 

Mediana  0,83 0,85 0,71 0,71 0,83 0,50 

 Intervalo  0,06 – 

6,25 

0,02 – 

6,05 

-0,55 – 

9,60 

0,15 – 

7,71 

0,00 –  

10,96 

-0,74 – 

9,84 

Percentagem de redução do valor inicial, n (%) 

 ≥50%  9 (33,3) 9 (34,6) 12 (50,0) 10 (43,5) 14 (58,3) 12 (52,2) 

 ≥30%  21 (77,8) 20 (76,9) 19 (79,2) 18 (78,3) 19 (79,2) 14 (60,9) 

 >0%  27 

(100,0) 

26 

(100,0) 

23 

(95,8) 

23 

(100,0) 

23 

(95,8) 

21 

(91,3) 

 Sem 

alteração 

 0 0 0 0 1 (4,2) 0 

 Aumento  0 0 1 (4,2) 0 0 2 (8,7) 

 

A robustez e consistência da análise primária foram suportadas por: 

− alteração no volume de SEGA primário conforme avaliação do investigador local (p<0,001), 

com 75,0% e 39,3% dos doentes a sofrer reduções de ≥30% e ≥50%, respetivamente 

− alteração no volume total de SEGA por revisão central independente (p<0,001) ou avaliação do 

investigador local (p<0,001). 

 

Um dos doentes preencheu os critérios pré-especificados para o sucesso do tratamento (>75% de 

redução no volume de SEGA) e foi temporariamente retirado da terapêutica experimental, no entanto 

detetou-se recidiva com crescimento evidente na avaliação seguinte aos 4,5 meses e o tratamento foi 

reiniciado. 

 

O período de seguimento a longo prazo até uma mediana de duração de 67,8 meses (intervalo: 4,7 a 

83,2) demonstrou eficácia sustentada. 
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Outros estudos 

A estomatite é a reação adversa mais frequentemente notificada em doentes tratados com Votubia (ver 

secções 4.4 e 4.8). Num estudo pós-comercialização de grupo único em mulheres pós-menopáusicas 

com cancro da mama avançado (N=92), o tratamento tópico com solução oral de dexametasona 

0,5 mg/5 ml sem álcool foi administrada como colutório (4 vezes por dia durante as 8 semanas iniciais 

de tratamento) aos doentes no momento do início do tratamento com Afinitor (everolímus, 10 mg/dia) 

com exemestano (25 mg/dia) para reduzir a incidência e gravidade da estomatite. A incidência de 

estomatite de Grau ≥2 às 8 semanas foi de 2,4% (n=2/85 doentes avaliáveis), que foi inferior ao 

notificado historicamente. A incidência de estomatite de Grau 1 foi de 18,8% (n=16/85) e não foram 

notificados casos de estomatite de Grau 3 ou 4. O perfil geral de segurança deste estudo foi consistente 

com o estabelecido para o everolímus nas configurações de oncologia e TSC, com exceção de uma 

frequência ligeiramente aumentada de candidíase oral, que foi notificada em 2,2% (n=2/92) dos 

doentes. 

 

População pediátrica 

 

A Agência Europeia de Medicamentos dispensou a obrigação de apresentação dos resultados dos 

estudos com Votubia em todos os sub-grupos da população pediátrica em angiomiolipoma (ver 

secção 4.2 para informação sobre utilização pediátrica). 

 

A Agência Europeia de Medicamentos diferiu a obrigação de apresentação dos resultados dos estudos 

com Votubia em um ou mais subgrupos da população pediátrica com epilepsia refratária associada a 

TSC (ver secção 4.2 para informação sobre utilização pediátrica). 

 

5.2 Propriedades farmacocinéticas 

 

Absorção 

 

Em doentes com tumores sólidos avançados, as concentrações máximas de everolímus (Cmax) são 

obtidas num tempo mediano de 1 hora após administração diária de 5 e 10 mg de everolímus em jejum 

ou com uma refeição ligeira sem gorduras. A Cmax é proporcional à dose entre 5 e 10 mg. O 

everolímus é um substrato e inibidor moderado da gp-P. 

 

Efeito dos alimentos 

Em indivíduos saudáveis, as refeições ricas em gorduras reduziram em 22% a exposição sistémica a 

Votubia 10 mg comprimidos (tal como medido pela AUC), e em 54% a concentração máxima 

sanguínea Cmax. As refeições pobres em gorduras reduziram em 32% a AUC e em 42% a Cmax. 

 

Em indivíduos saudáveis a receber uma dose única de 9 mg (3 x 3 mg) de Votubia comprimidos 

dispersíveis em suspensão, as refeições ricas em gorduras reduziram a AUC em 11,7% e o pico de 

concentração sanguínea Cmax em 59,8%. Refeições pouco gordas reduziram a AUC em 29,5% e a Cmax 

em 50,2%. 

 

No entanto, aparentemente, os alimentos não têm efeito na fase pós-absorção do perfil 

concentração/tempo 24 horas após a administração em ambas as dosagens. 

 

Biodisponibilidade relativa/bioequivalência 

Num estudo de biodisponibilidade relativa, a AUC0-inf de 5 x 1 mg de everolímus em comprimidos, 

administrados como uma suspensão em água foi equivalente a 5 x 1 mg de everolímus em 

comprimidos administrados inteiros e a Cmax de 5 x 1 mg de everolímus em comprimidos em 

suspensão foi de 72% de 5 x 1 mg de everolímus em comprimidos inteiros. 

 

Num estudo de bioequivalência, a AUC0-inf do comprimido dispersível de 5 mg administrado como 

suspensão em água foi equivalente a 5 x 1 mg de everolímus em comprimidos inteiros e a Cmax do 

comprimido dispersível de 5 mg em suspensão foi 64% da de 5 x 1 mg de everolímus em comprimidos 

inteiros. 
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Distribuição 

 

A taxa sangue/plasma do everolímus, que é dependente da concentração no intervalo de 5 a 

5.000 ng/ml, é de 17% a 73%. Aproxidamente 20% da concentração de everolímus no sangue total 

está confinada ao plasma nos doentes oncológicos a tomar Votubia 10 mg/dia. A ligação às proteínas 

plasmáticas é aproximadamente 74% tanto em indivíduos saudáveis como em doentes com disfunção 

hepática moderada. Em doentes com tumores sólidos avançados o Vd foi 191 l no compartimento 

central aparente e 517 l no compartimento periférico aparente. 

 

Estudos não-clínicos em ratos indicam: 

• Uma rápida captação de everolímus pelo cérebro seguida por um efluxo lento 

• Os metabolitos radioativos do [H3] everolímus não atravessam significativamente a barreira 

hematoencefálica 

• Uma penetração no cérebro dependente da dose, o que é consistente com a hipótese de saturação 

de uma bomba de efluxo presente nas células endoteliais capilares cerebrais 

• A coadministração de um inibidor da gp-P, ciclosporina, aumenta a exposição ao everolímus no 

córtex cerebral, o que é consistente com a inibição da gp-P na barreira hematoencefálica. 

 

Não existem dados clínicos sobre a distribuição do everolímus no cérebro humano. Estudos 

não-clínicos em ratos demonstraram distribuição no cérebro após administração por via intravenosa e 

por via oral. 

 

Biotransformação 

 

O everolímus é um substrato do CYP3A4 e da gp-P. Após administração oral, o everolímus é o 

componente principal em circulação no sangue humano. Foram detetados seis metabolitos principais 

de everolímus no sangue humano, incluindo três metabolitos mono-hidroxilados, dois produtos 

hidrolíticos de anel aberto, e um conjugado fosfatidilcolina de everolímus. Estes metabolitos foram 

também identificados em espécies animais utilizadas em estudos de toxicidade, e revelaram 

aproximadamente 100 vezes menos atividade que o próprio everolímus. Logo, considera-se que o 

everolímus contribui maioritariamente para a atividade farmacológica global. 

 

Eliminação 

 

A depuração oral (Cl/F) média do everolímus após uma dose diária de 10 mg em doentes com tumores 

sólidos avançados foi 24,5 l/h. O tempo de semi-vida médio do everolímus é de aproximadamente 

30 horas. 

 

Não foram realizados estudos de excreção em doentes oncológicos, no entanto, estão disponíveis 

dados de estudos em doentes transplantados. Após a administração de uma dose única de everolímus 

radiomarcado em conjunto com ciclosporina, foi recuperada 80% de radioatividade nas fezes, 

enquanto 5% foi excretada na urina. A substância inicial não foi detetada na urina nem nas fezes. 

 

Farmacocinética no estado estacionário 

 

Após administração do everolímus em doentes com tumores sólidos avançados, o estado estacionário 

AUC0-τ foi proporcional à dose no intervalo de dose de 5 a 10 mg diárias. O estado estacionário foi 

alcançado em 2 semanas. A Cmax é proporcional à dose entre 5 e 10 mg. O tmax obtém-se de 1 a 2 horas 

após a dose. Observou-se uma correlação significativa entre a AUC0-τ e a pré-dose através da 

concentração no estado estacionário. 

 

Populações especiais 

 

Compromisso hepático 

A segurança, tolerabilidade e farmacocinética de Votubia foram avaliadas em dois estudos de dose 

única oral de Votubia comprimidos em 8 e 34 indivíduos adultos com compromisso da função 

hepática relativamente a indivíduos com função hepática normal. 
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No primeiro estudo, a AUC média de everolímus em 8 indivíduos com compromisso hepático 

moderado (Child-Pugh B) foi o dobro da observada em 8 indivíduos com função hepática normal. 

 

No segundo estudo de 34 indivíduos com diferentes compromissos da função hepática 

comparativamente aos indivíduos normais, houve um aumento de 1,6-vezes, 3,3-vezes e 3,6-vezes na 

exposição (i.e. AUC0-inf) para indivíduos com compromisso hepático ligeiro (Child-Pugh A), 

moderado (Child-Pugh B) e grave (Child-Pugh C), respetivamente. 

 

Simulações de farmacocinética de administração de doses repetidas suportam as recomendações de 

dosagem em doentes com compromisso hepático baseado no seu estádio Child-Pugh. 

 

Com base nos resultados dos dois estudos, é recomendado o ajuste de dose em doentes com 

compromisso hepático (ver secções 4.2 e 4.4). 

 

Compromisso renal 

Numa análise farmacocinética de população em 170 doentes com tumores sólidos avançados, não foi 

detetada qualquer influência significativa da depuração da creatinina (25-178 ml/min) na Cl/F do 

everolímus. O compromisso renal pós-transplante (intervalo de depuração da creatinina: 

11-107 ml/min) não afetou a farmacocinética do everolímus em doentes transplantados. 

 

População pediátrica 

Em doentes com SEGA a Cmin de everolímus foi aproximadamente proporcional à dose dentro do 

intervalo de dose de 1,35 mg/ m2 a 14,4 mg/m2. 

 

Em doentes com SEGA, a média geométrica dos valores Cmin normalizados para mg/m2 em doentes 

com idade <10 anos e 10-18 anos foram menores em 54% e 40%, respetivamente, do que as 

observadas em adultos (>18 anos de idade), sugerindo que a depuração de everolímus foi superior nos 

doentes mais jovens. Os dados limitados em doentes com <3 anos de idade (n=13) indicam que a 

depuração normalizada à Área de Superfície Corporal (ASC) é cerca de 2 vezes maior em doentes com 

ASC baixa (ASC de 0,556 m2) do que em adultos. Assim, assume-se que o estado de equilíbrio possa 

ser atingido mais cedo em doentes com <3 anos de idade (ver secção 4.2 para recomendações de 

dose). 

 

A farmacocinética de everolímus não foi estudada em doentes com menos de 1 ano de idade. Contudo, 

sabe-se que a atividade da CYP3A4 é reduzida à nascença e aumenta durante o primeiro ano de vida, o 

que pode afetar a depuração nesta população de doentes. 

 

Uma análise farmacocinética de população incluindo 111 doentes com SEGA com idades 

compreendidas entre 1,0 a 27,4 anos (incluindo 18 doentes de 1 a menos de 3 anos de idade com ASC 

de 0,42 m2 a 0,74 m2) mostrou que a depuração normalizada à ASC é em geral mais elevada em 

doentes mais novos. Modelos de simulação de farmacocinética da população mostraram que seria 

necessária uma dose inicial de 7 mg/m2 para atingir Cmin entre 5 a 15 ng/ml em doentes com menos de 

3 anos de idade. É portanto recomendada uma dose inicial de 7 mg/m2 para doentes de 1 a menos de 

3 anos de idade com SEGA (ver secção 4.2). 

 

Idosos 

Numa avaliação farmacocinética de população em doentes oncológicos, não foi detetada qualquer 

influência significativa da idade (27-85 anos) na depuração oral do everolímus. 

 

Etnia 

A depuração oral (Cl/F) é idêntica em doentes oncológicos japoneses e caucasianos com funções 

hepáticas semelhantes. Com base numa análise farmacocinética populacional, a depuração oral (Cl/F) 

é em média 20% superior nos doentes negros transplantados. 
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5.3 Dados de segurança pré-clínica 

 

O perfil de segurança não-clínica do everolímus foi avaliado em ratinhos, ratos, mini-porco, macacos e 

coelhos. Os principais órgãos-alvo foram os sistemas reprodutivos dos machos e das fêmeas 

(degeneração tubular testicular, redução do conteúdo em espermatozoides nos epidídimos e atrofia 

uterina) em várias espécies; os pulmões (aumento dos macrófagos alveolares) em ratos e ratinhos; 

pâncreas (desgranulação e vacuolização das células exócrinas, em macacos e cobaias anãs, 

respetivamente; e degeneração das células dos ilhéus, em macacos); e os olhos (opacidades do 

cristalino da linha de sutura anterior) apenas em ratos. Foram observadas alterações renais no rato 

(exacerbação da lipofuscina no epitélio tubular relacionada com a idade, aumento da hidronefrose), e 

no ratinho (exacerbação de lesões prévias). Não houve indicação de toxicidade renal em macacos ou 

no mini-porco. 

 

O everolímus pareceu exacerbar espontaneamente doenças prévias (miocardite crónica em ratos, 

infeção por vírus coxsackie plasmática ou cardíaca em macacos, infestação coccídica do trato 

gastrointestinal no mini-porco, lesões da pele em ratinhos e macacos). Estes factos foram geralmente 

observados com níveis de exposição sistémica dentro ou acima do intervalo terapêutico, com exceção 

dos observados em ratos, que ocorreram abaixo da exposição terapêutica devido a uma elevada 

distribuição nos tecidos. 

 

Num estudo de fertilidade em ratos macho, a morfologia testicular foi afetada com 0,5 mg/kg ou mais, 

a motilidade e o número dos espermatozoides e os níveis de testosterona plasmática diminuíram com 

5 mg/kg, o que está dentro do intervalo terapêutico e causou uma redução na fertilidade nos machos. 

Houve evidência de reversibilidade. 

 

Em estudos de reprodução em animais a fertilidade feminina não foi afetada. Contudo, doses orais de 

everolímus em ratos fêmeas a ≥0,1 mg/kg (aproximadamente 4% da AUC0-24h em doentes a receber 

10 mg por dia) resultaram num aumento das perdas pré-implantação. 

 

Everolímus atravessou a placenta verificando-se toxicidade para o feto. Em ratos, o everolímus 

provocou embriofetotoxicidade com exposição sistémica abaixo do nível terapêutico. Isto 

manifestou-se com mortalidade e redução do peso fetais. A incidência de alterações do esqueleto e 

malformações (p.ex. esterno bífido) aumentou com 0,3 a 0,9 mg/kg. Em coelhos, a embriotoxicidade 

foi evidenciada pelo aumento de absorções tardias. 

 

Em estudos de toxicidade em ratos jovens, a toxicidade sistémica incluiu diminuição do ganho de peso 

corporal, consumo alimentar, e atraso em atingir algumas etapas do desenvolvimento, com 

recuperação completa ou parcial após a interrupção do tratamento. Com a possível exceção da 

descoberta específica no cristalino de ratos (onde os animais jovens parecem ser mais suscetíveis), 

parece não haver diferença significativa na sensibilidade de animais jovens para as reações adversas 

do everolímus em comparação com os animais adultos. Os ensaios de toxicidade em macacos jovens 

não mostraram nenhuma toxicidade relevante. 

 

Os estudos de genotoxicidade que abrangeram parâmetros de avaliação relevantes não evidenciaram 

atividade clastogénica ou mutagénica. A administração de everolímus durante até 2 anos não indicou 

qualquer potencial oncogénico em ratinhos e ratos até às doses mais elevadas, correspondendo 

respetivamente a 4,3 e 0,2 vezes a exposição clínica esperada. 
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6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS 

 

6.1 Lista dos excipientes 

 

Butil-hidroxitolueno (E321) 

Estearato de magnésio 

Lactose mono-hidratada 

Hipromelose 

Crospovidona tipo A 

Lactose anidra 

 

6.2 Incompatibilidades 

 

Não aplicável. 

 

6.3 Prazo de validade 

 

3 anos. 

 

6.4 Precauções especiais de conservação 

 

Não conservar acima de 25°C.  

Conservar na embalagem de origem para proteger da luz e da humidade. 

 

6.5 Natureza e conteúdo do recipiente 

 

Blister de dose unitária, perfurado de Alumínio/poliamida/alumínio/PVC contendo 

10 x 1 comprimidos. 

 

Votubia 2,5 mg comprimidos 

 

Embalagens contendo 10 x 1, 30 x 1 ou 100 x 1 comprimidos. 

 

Votubia 5 mg comprimidos 

 

Embalagens contendo 30 x 1 ou 100 x 1 comprimidos. 

 

Votubia 10 mg comprimidos 

 

Embalagens contendo 10 x 1, 30 x 1 ou 100 x 1 comprimidos. 

 

É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações. 

 

6.6 Precauções especiais de eliminação e manuseamento 

 

A extensão da absorção do everolímus através da exposição tópica não é conhecida. Assim, os 

cuidadores são aconselhados a evitar o contacto com a suspensão. As mãos devem ser bem lavadas 

antes e após a preparação da suspensão. 

 

Qualquer medicamento não utilizado ou resíduos devem ser eliminados de acordo com as exigências 

locais. 
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7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 

 

Novartis Europharm Limited 

Vista Building 

Elm Park, Merrion Road 

Dublin 4 

Irlanda 

 

 

8. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 

 

Votubia 2,5 mg comprimidos 

 

EU/1/11/710/001-003 

 

Votubia 5 mg comprimidos 

 

EU/1/11/710/004-005 

 

Votubia 10 mg comprimidos 

 

EU/1/11/710/006-008 

 

 

9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE 

INTRODUÇÃO NO MERCADO 

 

Data da primeira autorização: 02 de setembro de 2011 

Data da última renovação: 23 de julho de 2020 

 

 

10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO 

 

 

Está disponível informação pormenorizada sobre este medicamento no sítio da Internet da Agência 

Europeia de Medicamentos http://www.ema.europa.eu/ 

 

http://www.ema.europa.eu/
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1. NOME DO MEDICAMENTO 

 

Votubia 1 mg comprimidos dispersíveis 

Votubia 2 mg comprimidos dispersíveis 

Votubia 3 mg comprimidos dispersíveis 

Votubia 5 mg comprimidos dispersíveis 

 

 

2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA 

 

Votubia 1 mg comprimidos dispersíveis 

 

Cada comprimido dispersível contém 1 mg de everolímus. 

 

Excipiente com efeito conhecido 

Cada comprimido dispersível contém 0,98 mg de lactose. 

 

Votubia 2 mg comprimidos dispersíveis 

 

Cada comprimido dispersível contém 2 mg de everolímus. 

 

Excipiente com efeito conhecido 

Cada comprimido dispersível contém 1,96 mg de lactose. 

 

Votubia 3 mg comprimidos dispersíveis 

 

Cada comprimido dispersível contém 3 mg de everolímus. 

 

Excipiente com efeito conhecido 

Cada comprimido dispersível contém 2,94 mg de lactose. 

 

Votubia 5 mg comprimidos dispersíveis 

 

Cada comprimido dispersível contém 5 mg de everolímus. 

 

Excipiente com efeito conhecido 

Cada comprimido dispersível contém 4,90 mg de lactose. 

 

Lista completa de excipientes, ver secção 6.1. 

 

 

3. FORMA FARMACÊUTICA 

 

Comprimido dispersível. 

 

Votubia 1 mg comprimidos dispersíveis 

 

Comprimidos brancos a ligeiramente amarelos, redondos, lisos, de aproximadamente 7,1 mm de 

diâmetro, com bordos biselados e sem ranhura, gravados com “D1” numa das faces e “NVR” na outra. 

 

Votubia 2 mg comprimidos dispersíveis 

 

Comprimidos brancos a ligeiramente amarelos, redondos, lisos, de aproximadamente 9,1 mm de 

diâmetro, com bordos biselados e sem ranhura, gravados com “D2” numa das faces e “NVR” na outra. 
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Votubia 3 mg comprimidos dispersíveis 

 

Comprimidos brancos a ligeiramente amarelos, redondos, lisos, de aproximadamente 10,1 mm de 

diâmetro, com bordos biselados e sem ranhura, gravados com “D3” numa das faces e “NVR” na outra. 

 

Votubia 5 mg comprimidos dispersíveis 

 

Comprimidos brancos a ligeiramente amarelos, redondos, lisos, de aproximadamente 12,1 mm de 

diâmetro, com bordos biselados e sem ranhura, gravados com “D5” numa das faces e “NVR” na outra. 

 

 

4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS 

 

4.1 Indicações terapêuticas 

 

Convulsões refratárias associadas ao complexo da esclerose tuberosa (TSC) 

 

Votubia é indicado como tratamento adjuvante em doentes com 2 anos ou mais de idade em que as 

crises epilépticas refractárias parciais, com ou sem generalização secundária, estão associadas ao TSC. 

 

Astrocitoma subependimário de células gigantes (SEGA) associado ao TSC 

 

Votubia é indicado para o tratamento de doentes adultos e pediátricos com SEGA associado ao TSC, 

que necessitam de intervenção terapêutica e que não são candidatos prováveis a cirurgia. 

 

A evidência é baseada na análise da alteração no volume de SEGA. Não foi ainda demonstrado 

benefício clínico, como melhoria dos sintomas relacionados com a doença. 

 

4.2 Posologia e modo de administração 

 

O tratamento com Votubia deve ser iniciado por um médico com experiência no tratamento de doentes 

com TSC e na monitorização terapêutica do medicamento. 

 

Posologia 

 

Pode ser necessária a titulação cuidadosa para obter o efeito terapêutico ideal. As doses toleradas e 

eficazes variam entre os doentes. A terapêutica antiepilética concomitante pode afetar o metabolismo 

do everolímus e pode contribuir para esta variação (ver secção 4.5). 

 

A dose é individualizada com base na Área de Superfície Corporal (ASC) utilizando a fórmula 

Dubois, onde o peso (P) é expresso em quilogramas e a altura (A) em centímetros: 

ASC = (P0,425 x A0,725) x 0,007184 

 

Dose inicial e concentrações mínimas de SEGA associadas a TSC 

A dose inicial recomendada de Votubia para o tratamento de doentes com SEGA é 4,5 mg/m2. É 

recomendada uma dose inicial mais elevada de 7 mg/m2 para doentes de 1 a menos de 3 anos de idade 

com base em simulações farmacocinéticas (ver secção 5.2). Podem ser combinadas várias dosagens de 

comprimidos dispersíveis Votubia para atingir a dose desejada. 

 

As recomendações da dose para doentes pediátricos são consistentes com as da população adulta, 

exceto para doentes com idade compreendida entre 1 ano e menos de 3 anos de idade e doentes com 

compromisso hepático (ver secção “Compromisso hepático” abaixo e secção 5.2). 

 

Dose inicial e concentrações mínimas em TSC com convulsões refratárias 

A dose inicial recomendada de Votubia para o tratamento de doentes com convulsões é apresentada na 

Tabela 1. Podem ser combinadas várias dosagens de comprimidos dispersíveis Votubia para se atingir 

a dose desejada. 
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Tabela 1 Dose inicial de Votubia para doentes com TSC e convulsões refratárias 

 

Idade Dose inicial sem 

coadministração do indutor 

CYP3A4/PgP 

Dose inicial com 

coadministração do indutor 

CYP3A4/PgP 

<6 anos 6 mg/m2 9 mg/m2 

≥6 anos 5 mg/m2 8 mg/m2 

 

As recomendações de dose para doentes pediátricos com convulsões são consistentes com as da 

população adulta, exceto para doentes com idade compreendida entre 2 e 6 anos de idade (ver Tabela 1 

acima) e doentes com compromisso hepático (ver secção “Compromisso hepático” abaixo e 

secção 5.2). 

 

Monitorização de dose 

As concentrações mínimas de everolímus no sangue total devem ser avaliadas pelo menos 1 semana 

após o início do tratamento. A dose deve ser ajustada para atingir concentrações mínimas de 5 a 

15 ng/ml. A dose pode ser aumentada para atingir uma concentração mínima mais elevada dentro dos 

limites pretendidos para obtenção de eficácia ótima, sujeita à tolerância. 

 

Titulação 

A administração individualizada deve ser titulada, aumentando a dose em incrementos de 1 a 4 mg até 

atingir a concentração mínima para a resposta clínica ideal. Eficácia, segurança, terapêutica 

concomitante, e a concentração mínima atual devem ser consideradas aquando do planeamento da 

titulação da dose. A titulação da dose individualizada pode ser baseada numa proporção simples: 

Nova dose de everolímus = dose atual x (concentração alvo / concentração atual) 

 

Por exemplo, a dose atual de um doente com base na ASC é de 4 mg com uma concentração de 

equilíbrio de 4 ng/ml. De modo a atingir uma concentração alvo acima do limite inferior de Cmin de 

5 ng/ml, por exemplo 8 ng/ml, a nova dose de everolímus seria de 8 mg (um aumento de 4 mg da dose 

diária atual). 

 

Monitorização a longo prazo 

Para doentes com TSC que tenham SEGA, o volume do SEGA deve ser avaliado aproximadamente 

3 meses após o início da terapêutica com Votubia, com subsequentes ajustes de dose tendo em 

consideração alterações no volume do SEGA, concentração mínimas correspondentes e a tolerância. 

 

Para doentes com TSC que tenham SEGA e doentes com TSC e convulsões refratárias uma vez 

atingida a dose estável, as concentrações mínimas devem ser monitorizadas a cada 3 a 6 meses em 

doentes com alteração da ASC, ou a cada 6 a 12 meses em doentes com ASC estável durante a 

duração do tratamento. 

 

O tratamento deve ser mantido enquanto se observar benefício clínico ou até ocorrer toxicidade 

inaceitável. 

 

Caso seja omitida uma dose, o doente não deve tomar uma dose adicional, mas tomar a dose seguinte 

conforme prescrito. 

 

Ajustes de dose devidas a reações adversas 

A gestão de reações adversas suspeitas graves e/ou intoleráveis pode incluir uma redução temporária 

da dose e/ou interrupção da terapêutica com Votubia. Para reações adversas de grau 1, não são 

geralmente necessários ajustes de dose. Se for necessária redução de dose, a dose recomendada é 

aproximadamente 50% mais baixa que a dose diária previamente administrada. Para reduções de dose 

inferiores à dosagem mais baixa disponível, deve ser considerada administração em dias alternados. 

 

A Tabela 2 resume as recomendações de ajuste de dose para reações adversas específicas (ver também 

secção 4.4). 
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Tabela 2 Recomendações de ajuste de dose de Votubia 

 

Reação adversa Gravidade1 Ajuste de dose de Votubia 

Pneumonite não 

infeciosa 

Grau 2 Considerar interrupção do tratamento até melhoria dos 

sintomas até  grau 1. 

Reiniciar Votubia numa dose aproximadamente 50% inferior 

do que a dose diária anteriormente administrada. 

Interromper o tratamento se não houver recuperação dentro 

de 4 semanas. 

 Grau 3 Interromper Votubia até melhoria dos sintomas até  grau 1. 

Considerar reiniciar Votubia numa dose aproximadamente 

50% inferior do que a dose diária anteriormente 

administrada. Se houver recorrência de toxicidade de grau 3, 

considerar interrupção. 

 Grau 4 Interromper Votubia. 

Estomatite Grau 2 Interrupção temporária de dose até recuperação para 

 grau 1. 

Reiniciar Votubia com a mesma dose. 

Se a estomatite recidivar como grau 2,interromper até 

recuperação para  grau 1. Reiniciar Votubia numa dose 

aproximadamente 50% inferior do que a dose diária 

anteriormente administrada. 

 Grau 3 Interrupção temporária de dose até recuperação para 

 grau 1. 

Reiniciar Votubia numa dose aproximadamente 50% inferior 

do que a dose diária anteriormente administrada. 

 Grau 4 Interromper Votubia. 

Outras toxicidades 

não-hematológicas 

(excluíndo 

alterações 

metabólicas) 

Grau 2 Se a toxicidade é tolerável, não é necessário ajuste de dose. 

Se a toxicidade se tornar intolerável, interromper 

temporariamente a dose até recuperação para  grau 1. 

Reiniciar Votubia com a mesma dose. 

Se a toxicidade recidivar com grau 2, interromper Votubia 

até recuperação para  grau 1. Reiniciar Votubia numa dose 

aproximadamente 50% inferior do que a dose diária 

anteriormente administrada. 

 Grau 3 Interrupção temporária de dose até recuperação para 

 grau 1. 

Considerar reiniciar Votubia numa dose aproximadamente 

50% inferior do que a dose diária anteriormente 

administrada. Se houver recorrência de toxicidade grau 3, 

considerar a descontinuação. 

 Grau 4 Interromper Votubia. 

Alterações 

metabólicas 

(p.ex. 

hiperglicemia, 

dislipidemia) 

Grau 2 Não é necessário ajuste de dose. 

 Grau 3 Interrupção temporária de dose. 

Reiniciar Votubia numa dose aproximadamente 50% inferior 

do que a dose diária anteriormente administrada. 

 Grau 4 Interromper Votubia. 
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Trombocitopenia Grau 2 

(<75; ≥50x109/l) 

Interrupção temporária de dose até recuperação para 

 grau 1 (≥75x109/l). Reiniciar Votubia com a mesma dose. 

 Grau 3 & 4 

(<50x109/l) 

Interrupção temporária de dose até recuperação para 

 grau 1 (≥75x109/l). Reiniciar Votubia numa dose 

aproximadamente 50% inferior do que a dose diária 

anteriormente administrada. 

Neutropenia Grau 2 

(≥1x109/l) 

Não é necessário ajuste de dose. 

 Grau 3 

(<1; ≥0,5x109/l) 

Interrupção temporária de dose até recuperação 

para  grau 2 (≥1x109/l). Reiniciar Votubia com a mesma 

dose. 

 Grau 4 

(<0,5x109/l) 

Interrupção temporária de dose até recuperação para 

 grau 2 (≥1x109/l). Reiniciar Votubia numa dose 

aproximadamente 50% inferior do que a dose diária 

anteriormente administrada. 

Neutropenia febril Grau 3 Interrupção temporária de dose até recuperação para  grau 2 

(≥1,25x109/l) e ausência de febre. 

Reiniciar Votubia numa dose aproximadamente 50% inferior 

do que a dose diária anteriormente administrada. 

 Grau 4 Interromper Votubia. 
1 Classificação baseada no National Cancer Institute (NCI) Common Terminology Criteria for 

Adverse Events (CTCAE) v3.0 

 

Monitorização terapêutica do medicamento 

É necessária a monitorização terapêutica da concentração sanguínea de everolímus, utilizando testes 

validados. As concentrações mínimas devem ser avaliadas pelo menos 1 semana após a dose inicial, 

após qualquer alteração na dose ou forma farmacêutica, após o início ou a alteração de administração 

concomitante de inibidores da CYP3A4 (ver secções 4.4 e 4.5) ou após qualquer alteração no estado 

hepático (Child-Pugh) (ver “Compromisso hepático” abaixo e secção 5.2). As concentrações mínimas 

devem ser avaliadas 2 a 4 semanas após o início ou alteração da coadministração de indutores de 

CYP3A4 (ver secções 4.4 e 4.5) uma vez que o tempo de degradação natural das enzimas induzidas 

tem de ser tido em consideração. Sempre que possível, deve ser utilizado o mesmo teste e o mesmo 

laboratório para monitorização da dose terapêutica ao longo do tratamento. 

 

Substituição entre formas farmacêuticas 

Votubia encontra-se disponível em duas formas farmacêuticas: comprimidos e comprimidos 

dispersíveis. Os comprimidos Votubia e os comprimidos dispersíveis Votubia não devem ser 

utilizados alternadamente. As duas formas farmacêuticas não podem ser associadas para obter a dose 

desejada. Deve ser utilizada consistentemente a mesma forma farmacêutica, conforme apropriado para 

a indicação a ser tratada. 

 

Em caso de substituição entre formas farmacêuticas, a dose deve ser ajustada em miligramas para a 

dose da nova forma farmacêutica mais próxima e a concentração mínima de everolímus deve ser 

avaliada pelo menos após 1 semana (ver secção “Monitorização terapêutica do medicamento” acima). 

 

Populações especiais 

Idosos 

Não são necessários ajustes de dose (ver secção 5.2). 

 

Compromisso renal 

Não são necessários ajustes de dose (ver secção 5.2). 
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Compromisso hepático 

Doentes <18 anos de idade: 

Votubia não é recomendado em doentes com menos de 18 anos de idade com SEGA ou convulsões 

refratárias e compromisso hepático. 

 

Doentes ≥18 anos de idade: 

• Compromisso hepático ligeiro (Child-Pugh A): 75% da dose inicial recomendada calculada com 

base na ASC (arredondada à dosagem mais próxima) 

• Compromisso hepático moderado (Child-Pugh B): 50% da dose inicial recomendada calculada 

com base na ASC (arredondada à dosagem mais próxima) 

• Compromisso hepático grave (Child-Pugh C): Votubia só é recomendado se o benefício 

desejado superar o risco. Nesse caso, 25% da dose calculada com base na ASC (arredondada 

para a dosagem mais próxima) não deve ser excedida. 

A concentração sanguínea mínima total de everolímus deve ser determinada pelo menos 1 semana 

após qualquer alteração no estado hepático (Child-Pugh). 

 

População pediátrica 

A segurança, eficácia e perfil farmacocinético de Votubia em crianças com menos de 1 ano de idade 

com TSC que tenham SEGA não foram estabelecidos. Não existem dados disponíveis (ver secções 5.1 

e 5.2). 

 

A segurança, eficácia e perfil farmacocinético de Votubia não foram estabelecidos em crianças com 

idade inferior a 2 anos com TSC e convulsões refratárias. Os dados atualmente disponíveis encontram-

se descritos na secção 5.2 mas não pode ser feita qualquer recomendação posológica. 

 

Os resultados de estudos clínicos não revelaram impacto de Votubia no crescimento e 

desenvolvimento puberal. 

 

Modo de administração 

 

Votubia tem de ser administrado oralmente uma vez por dia, todos os dias à mesma hora, com ou sem 

alimentos (ver secção 5.2). 

 

Os comprimidos dispersíveis de Votubia são para ser tomados em suspensão apenas e não podem ser 

engolidos inteiros, mastigados ou esmagados. A suspensão pode ser preparada numa seringa para 

administração oral ou num pequeno copo de água. Deve ter-se precaução para assegurar que a dose é 

totalmente ingerida. 

 

A suspensão deve ser administrada imediatamente após a preparação. Se esta não for administrada 

num prazo de 30 minutos após a preparação, quando é utilizada uma seringa para administração oral, 

ou de 60 minutos, quando é utilizado um copo pequeno, a suspensão deve ser eliminada e uma nova 

suspensão deve ser preparada (ver secção 6.3). Preparar a suspensão apenas com água. 

 

Para mais detalhes sobre o manuseamento, ver secção 6.6. 

 

4.3 Contraindicações 

 

Hipersensibilidade à substância ativa, a outros derivados da rapamicina ou a qualquer um dos 

excipientes mencionados na secção 6.1. 
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4.4 Advertências e precauções especiais de utilização 

 

Pneumonite não-infeciosa 

 

A pneumonite não-infeciosa é um efeito de classe dos derivados da rapamicina, incluindo everolímus. 

Também foi descrita pneumonia não-infeciosa (incluindo doença pulmonar intersticial) muito 

frequentemente em doentes a tomar everolímus com carcinoma das células renais avançado (ver 

secção 4.8). Alguns casos foram graves e em raras ocasiões, observou-se um resultado fatal. Deve ser 

considerado um diagnóstico de pneumonite não-infeciosa em doentes que apresentem sinais e 

sintomas respiratórios inespecíficos tais como hipóxia, derrame pleural, tosse e dispneia, e em quem as 

infeções, as neoplasias e outras causas não medicamentosas tenham sido excluídas através dos exames 

adequados. Devem ser descartadas infeções oportunistas, como pneumonia secundária a Pneumocystis 

jirovecii (carinii) no diagnóstico diferencial de pneumonite não-infeciosa (ver secção"Infeções" 

abaixo). Os doentes devem ser aconselhados a notificar imediatamente qualquer sintoma respiratório 

novo ou que se agrave. 

 

Os doentes que desenvolvam alterações radiológicas sugestivas de pneumonite não-infeciosa e que 

tenham poucos ou nenhum sintoma podem continuar a terapêutica com Votubia sem ajuste de dose. Se 

os sintomas forem moderados, deve considerar-se a interrupção do tratamento até que os sintomas 

melhorem. A utilização de corticosteroides poderá ser indicada. A terapêutica com Votubia pode ser 

reiniciada com uma dose diária de aproximadamente 50% inferior à dose previamente administrada. 

 

Nos doentes em que seja necessário o uso de corticosteroides para o tratamento de pneumonite 

não-infeciosa, pode considerar-se a profilaxia da pneumonia por Pneumocystis jirovecii (carinii). 

 

Nos casos em que os sintomas de pneumonite não-infeciosa forem graves, a terapêutica com Votubia 

deve ser descontinuada e pode ser indicada a utilização de corticosteroides até que os sintomas 

clínicos estejam resolvidos. A terapêutica com Votubia pode ser reiniciada com uma dose diária de 

aproximadamente 50% inferior à dose previamente administrada, dependendo das circunstâncias 

clínicas individuais. 

 

Infeções 

 

Everolímus tem propriedades imunossupressoras e poderá predispôr os doentes a infeções bacterianas, 

fúngicas, virais ou por protozoários, incluindo infeções com patogénios oportunistas (ver secção 4.8). 

Foram descritas infeções localizadas e sistémicas em doentes a tomar everolímus tais como 

aspergilose, candidíase ou pneumonia por pneumocystis jirovecci (carinii) e infeções virais incluindo 

reativação do vírus da hepatite B. Algumas destas infeções foram graves (p.ex. originando sepsis, 

[incluindo choque sético] insuficiência respiratória ou hepática) e ocasionalmente fatais em doentes 

adultos e pediátricos (ver secção 4.8). 

 

Os médicos e os doentes devem ser alertados para o aumento do risco de infeções com Votubia. As 

infeções pré-existentes devem ser tratadas adequadamente e devem estar totalmente resolvidas antes 

do início do tratamento com Votubia. Durante o tratamento com Votubia, vigie os sintomas e sinais de 

infeção; se for feito um diagnóstico de infeção, institua imediatamente tratamento apropriado e 

considere a interrupção ou descontinuação do Votubia. 

 

Se for feito um diagnóstico de infeção fúngica sistémica invasiva o tratamento com Votubia deve ser 

imediata e permanentemente descontinuado e o doente deve ser tratado com terapêutica antifúngica 

apropriada. 

 

Foram notificados casos de pneumonia por pneumocystis jirovecci (carinii), alguns com desfecho 

fatal, em doentes que receberam everolímus. A pneumonia por pneumocystis jirovecci (carinii) pode 

estar associada ao uso de corticosteroides ou outros agentes imunossupressores. Deve considerar-se 

profilaxia de pneumonia por pneumocystis jirovecci (carinii) quando for necessário o uso 

concomitante de corticosteroides ou outros agentes imunossupressores. 
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Reações de hipersensibilidade 

 

Observaram-se reações de hipersensibilidade com everolímus que se manifestaram através de 

sintomas incluindo, mas não restritos a, anafilaxia, dispneia, rubor, dor no peito ou angioedema (p.ex. 

edema das vias respiratórias ou da língua, com ou sem compromisso respiratório) (ver secção 4.3). 

 

Utilização concomitante com inibidores da enzima de conversão da angiotensina (IECA) 

 

Os doentes a tomar inibidores da ECA (p. ex. ramipril) concomitantemente podem ter risco aumentado 

de angioedema (p. ex. inchaço das vias respiratórias ou língua, com ou sem insuficiência respiratória) 

(ver secção 4.5). 

 

Estomatite 

 

A estomatite, incluindo úlcerações oraise mucosite oral, é a reação adversa mais frequentemente 

notificada em doentes tratados com Votubia (ver secção 4.8). A estomatite ocorre maioritariamente 

nas primeiras 8 semanas de tratamento. Um estudo de grupo único em doentes pós-menopáusicas com 

cancro da mama tratadas com Afinitor (everolímus) com exemestano sugeriu que uma solução oral de 

corticosteroides sem álcool, administrada como colutório durante as 8 semanas iniciais de tratamento, 

pode diminuir a incidência e gravidade da estomatite (ver secção 5.1). O tratamento da estomatite 

pode, assim, incluir a utilização profilática (em adultos) e/ou terapêutica de tratamentos tópicos, como 

uma solução oral de corticosteroides sem álcool como colutório. Contudo, deve evitar-se o uso de 

produtos que contenham álcool, peróxido de hidrogénio, iodo e derivados de tomilho uma vez que são 

suscetíveis de exacerbar a situação. Recomenda-se a monitorização e tratamento da infeção por 

fungos, especialmente em doentes tratados com medicamentos à base de esteroides. Não devem ser 

utilizados agentes antifúngicos, exceto se tiver sido diagnosticada uma infeção fúngica (ver 

secção 4.5). 

 

Hemorragia 

 

Foram notificados casos graves de hemorragia, alguns com desfecho fatal, em doentes tratados com 

everolímus em doença oncológica. Não foram notificados casos graves de hemorragia renal em TSC. 

 

Recomenda-se precaução em doentes a tomar Votubia, particularmente durante a administração 

concomitante com substâncias ativas conhecidas por afetarem a função das plaquetas ou que podem 

aumentar o risco de hemorragia bem como em doentes com antecedentes de distúrbios hemorrágicos. 

Os profissionais de saúde e os doentes devem estar atentos aos sinais e sintomas de hemorragia ao 

longo do período de tratamento, especialmente se houver combinação dos fatores de risco de 

hemorragia. 

 

Insuficiência renal 

 

Foram observados em doentes tratados com Votubia, casos de insuficiência renal (incluindo 

insuficiência renal aguda), alguns com resultados fatais (ver secção 4.8). A função renal deve ser 

monitorizada, em particular quando os doentes têm fatores de riscos adicionais que podem agravar a 

função renal. 
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Análises laboratoriais e monitorização 

 

Função renal 

Em doentes tratados com Votubia, foram notificados aumentos dos níveis de creatinina sérica, 

habitualmente moderados e proteinúria (ver secção 4.8). Antes do início da terapêutica com Votubia e 

depois, periodicamente, recomenda-se a monitorização da função renal, nomeadamente através da 

ureia sérica (BUN), proteína urinária ou da creatinina sérica. 

 

Glicemia  

Em doentes tratados com Votubia, foi notificada hiperglicemia, (ver secção 4.8). Antes do início da 

terapêutica com Votubia e depois, periodicamente, recomenda-se a monitorização da glicemia em 

jejum. Recomenda-se uma monitorização mais frequente quando Votubia é administrado 

concomitantemente com outros medicamentos que possam induzir hiperglicemia. Quando possível, 

deve obter-se um controlo ótimo da glicemia antes de se iniciar a terapêutica com Votubia.  

 

Lipidemia 

Em doentes tratados com Votubia foi notificada dislipidemia (incluindo hipercolesterolemia e 

hipertrigliceridemia).Recomenda-se também monitorização do colesterol e triglicéridos sanguíneos 

antes de se iniciar a terapêutica com Votubia e depois periodicamente, bem como o controlo com 

terapêutica apropriada. 

 

Parâmetros hematológicos 

Em doentes tratados com Votubia, foram notificadas diminuições da hemoglobina, dos linfócitos, dos 

neutrófilos e das plaquetas (ver secção 4.8). Antes do início da terapêutica com Votubia e depois, 

periodicamente, recomenda-se a realização de um hemograma completo. 

 

Interações 

 

Deve ser evitada a administração concomitante com inibidores e indutores da CYP3A4 e/ou da bomba 

de efluxo de múltiplos fármacos, a glicoproteína-P (gp-P) (ver secção 4.5). Caso não seja possível 

evitar a administração concomitante com um inibidor ou indutor moderado da CYP3A4 e/ou da gp-P, 

o estado clinico do doente deve ser cuidadosamente monitorizado. Podem ser necessários a 

monitorização das concentrações mínimas de everólimus e ajustes de dose de Votubia (ver 

secção 4.5). 

 

O tratamento concomitante com inibidores potentes da CYP3A4/gp-P provoca um aumento muito 

marcado das concentrações plasmáticas de everolímus (ver secção 4.5). Atualmente não existem dados 

suficientes que permitam fazer recomendações de dose nesta situação. Assim, não é recomendado o 

tratamento concomitante de Votubia com inibidores potentes. 

 

Deve ter-se precaução quando Votubia é tomado concomitantemente com substratos da CYP3A4 

administrados oralmente que possuem janela terapêutica estreita devido ao potencial de interações 

medicamentosas. Se Votubia for tomado com substratos da CYP3A4 administrados oralmente que 

possuem janela terapêutica estreita (ex. pimozida, terfenadina, astemizol, cisaprida, quinidina, 

derivados alcaloides da ergotamida ou carbamazepina), o doente deve ser monitorizado no que diz 

respeito a efeitos indesejáveis descritos no documento informativo do substrato da CYP3A4 

administrado oralmente (ver secção 4.5). 

 

Compromisso hepático 

 

Não se recomenda o uso de Votubia em doentes: 

• ≥18 anos de idade com SEGA ou convulções refratárias e concomitantemente compromisso 

hepático grave (Child-Pugh C) a menos que o benefício potencial supere o risco (ver 

secções 4.2 e 5.2). 

• <18 anos de idade com SEGA ou convulções refratárias e concomitantemente compromisso 

hepático (Child-Pugh A, B e C) (ver secções 4.2 e 5.2). 
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Vacinação 

 

Durante o tratamento com Votubia, deve evitar-se a utilização de vacinas vivas (ver secção 4.5). Em 

doentes pediátricos que não necessitam de tratamento imediato, aconselha-se completar a série de 

vacinas virais vivas recomendadas de acordo com as diretrizes de tratamento locais antes de iniciar a 

terapêutica. 

 

Complicações na cicatrização de feridas 

 

A dificuldade na cicatrização de feridas é um efeito de classe dos derivados da rapamicina, incluindo 

Votubia. Desta forma, deve ser-se prudente na utilização de Votubia no período peri-operatório. 

 

Lactose 

Doentes com problemas hereditários raros de intolerância à galactose, deficiência total de lactase ou 

malabsorção de glucose-galactose não devem tomar este medicamento. 

 

Complicações de tratamento com radioterapia 

 

Foram notificadas reações graves (tais como, esofagite por radioterapia, pneumonite por radioterapia e 

lesão cutânea devido a radioterapia), incluíndo casos fatais, quando o everolímus foi tomado durante, 

ou pouco tempo após tratamento com radioterapia. Assim, deve ter-se precaução quanto à potenciação 

da toxicidade da radioterapia em doentes a tomar everolímus com uma relação temporal próxima com 

tratamento com radioterapia. 

 

Adicionalmente, foi notificada reação inflamatória local em zona irradiada em doentes a tomar 

everolímus que tinham feito tratamento com radiação no passado. Caso ocorra reação inflamatória 

local em zona irradiada, deve ser considerada a interrupção ou paragem do tratamento com 

everolímus. 

 

4.5 Interações medicamentosas e outras formas de interação 

 

O everolímus é um substrato da CYP3A4, e também é um substrato e inibidor moderado da gp-P. Por 

esta razão, a absorção e eliminação subsequente do everolímus pode ser influenciada por produtos que 

afetem a CYP3A4 e/ou a gp-P. In vitro, o everolímus é um inibidor competitivo da CYP3A4 e um 

inibidor misto da CYP2D6. 

 

Na Tabela 3 abaixo são listadas interações conhecidas e teóricas com inibidores e indutores de 

CYP3A4 e gp-P. 

 

Inibidores da CYP3A4 e da gp-P que aumentam as concentrações de everolímus 

 

Os inibidores da CYP3A4 ou da gp-P podem aumentar as concentrações sanguíneas de everolímus por 

diminuição do metabolismo ou do efluxo de everolímus das células intestinais. 

 

Indutores da CYP3A4 e da gp-P que diminuem as concentrações de everolímus 

 

Os indutores da CYP3A4 ou da gp-P podem diminuir as concentrações sanguíneas de everolímus por 

aumento do metabolismo ou do efluxo de everolímus das células intestinais. 
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Tabela 3 Efeitos de outras substâncias ativas no everolímus 

 

Substância ativa por 

interação 

 

 

Interação – Alteração na 

AUC/Cmax de Everolímus 

Taxa média geométrica 

(intervalo observado) 

Interação – Alteração na 

AUC/Cmax de Everolímus 

Taxa média geométrica (intervalo 

observado) 

Inibidores potentes da CYP3A4/gp-P 

Cetoconazol AUC ↑15,3 vezes (intervalo 

11,2-22,5) 

Cmax ↑4,1 vezes (intervalo 

2,6-7,0) 

Não é recomendado o tratamento 

concomitante de Votubia com 

inibidores potentes. 

Itraconazol, 

posaconazol, voriconazol  

Não estudada. É esperado um 

grande aumento na concentração 

de everolímus. Telitromicina, 

claritromicina 

Nefazodona  

Ritonavir, atazanavir, 

saquinavir, darunavir, 

indinavir, nelfinavir 

Inibidores moderados da CYP3A4/gp-P 

Eritromicina AUC ↑4,4 vezes (intervalo 

2,0-12,6) 

Cmax ↑2,0 vezes (intervalo 

0,9-3,5) 

Seja prudente quando a 

administração concomitante de 

inibidores moderados da CYP3A4 

ou da gp-P não puder ser evitada. 

 

Se for necessário administrar 

concomitantemente um inibidor 

moderado da CYP3A4 ou da gp-P, 

reduzir a dose diária em 

aproximadamente 50%. Pode ser 

necessária a redução adicional da 

dose de forma a controlar as reações 

adversas (ver secções 4.2 e 4.4). As 

concentrações minímas de 

everolímus devem ser avaliadas pelo 

menos 1 semana após a adição de um 

inibidor moderado da CYP3A4 ou 

da gp-P. Se o inibidor moderado for 

descontinuado, considerar um 

período de lavagem de pelo menos 2 

a 3 dias (tempo de eliminação médio 

para os inibidores moderados usados 

mais frequentemente) antes de 

retomar a dose de Votubia igual à 

dose utilizada antes da 

coadministração. As concentrações 

mínimas de everolímus devem ser 

avaliadas pelo menos 1 semana 

depois (ver secções 4.2 e 4.4). 

Imatinib AUC ↑ 3,7vezes 

Cmax ↑ 2,2 vezes 

Verapamilo AUC ↑3,5 vezes (intervalo 

2,2-6,3) 

Cmax ↑2,3 vezes (intervalo 

1,3-3,8) 

Ciclosporina oral AUC ↑2,7 vezes (intervalo 

1,5-4,7) 

Cmax ↑1,8 vezes (intervalo 

1,3-2,6) 

Canabidiol (inibidor da 

gp-P) 

AUC ↑2,5 vezes 

Cmax ↑2,5 vezes 

Fluconazol Não estudada. É esperado um 

aumento na exposição Diltiazem 

Dronedarona Não estudada. É esperado um 

aumento na exposição. 

Amprenavir, 

fosamprenavir 

Não estudada. É esperado um 

aumento na exposição. 

Sumo de toranja ou 

outros alimentos que 

afetem a CYP3A4/gp-P 

Não estudada. É esperado um 

aumento na exposição vezes (o 

efeito é muito variável). 

A combinação deve ser evitada 
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Indutores potentes e moderados da CYP3A4 

Rifampicina AUC ↓63% (intervalo 0-80%) 

Cmax ↓58% (intervalo 

10-70%) 

Evite o uso concomitante de 

indutores potentes da CYP3A4. 

 

SEGA os doentes que receberam 

concomitantemente indutores 

potentes da CYP3A4 podem 

necessitar de um aumento na dose de 

Votubia para atingir a mesma 

exposição que os doentes que não 

estejam a a tomar indutores potentes. 

A dose deve ser ajustada para atingir 

as concentrações mínimas de 5 a 

15 ng/ml como descrito abaixo. 

 

Os doentes com convulsões que 

receberam concomitantemente 

indutores potentes da CYP3A4 (p 

ex., antiepiléticos, indutores 

enzimáticos carbamazepina, 

fenobarbital e fenitoína) no início do 

tratamento com everolímus 

necessitam de um aumento da dose 

inicial para atingir as concentrações 

mínimas de 5 a 15 ng / ml (ver 

tabela 1) 

 

Os doentes que não recebem 

concomitantemente indutores 

potentes no início do tratamento com 

everolímus, a coadministração pode 

necessitar de uma dose aumentada de 

Votubia. Se as concentrações são 

inferiores a 5 ng / ml, a dose diária 

pode ser aumentada por incrementos 

de 1 a 4 mg, verificando o nível 

mínimo e a tolerabilidade, antes de 

aumentar a dose. 

 

A associação concomitante de outro 

indutor potente CYP3A4 pode não 

exigir um ajuste adicional da dose. 

Avaliar o nível mínimo de 

everolímus 2 semanas após o início 

do indutor adicional. Ajustar a dose 

por incrementos de 1 a 4 mg, 

conforme necessário para manter as 

concentrações mínimas. 

 

Dexametasona Não estudada. É esperada uma 

diminuição na exposição. 

Antiepiléticos 

(e.g. carbamazepina, 

fenobarbital, fenitoína) 

Não estudada. É esperada uma 

diminuição na exposição. 

Efavirenz, nevirapina Não estudada. É esperada uma 

diminuição na exposição. 
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A descontinuação de um dos vários 

indutores potentes da CYP3A4 

podem não exigir um ajuste da dose 

adicional. Avaliar o nível mínimo de 

everolímus 2 semanas após a 

descontinuação de um dos vários 

indutores potentes da CYP3A4. Se 

todos os indutores potentes forem 

descontinuados considerar um 

período de lavagem de pelo menos 3 

a 5 dias (tempo razoável para 

eliminação significativa da indução 

da enzima) antes de retomar a dose 

de Votubia utilizada antes da 

coadministração. As concentrações 

mínimas de everolímus devem ser 

avaliadas 2 a 4 semanas depois, uma 

vez que o tempo de degradação 

natural das enzimas induzidas tem de 

ser tido em conta (ver secções 4.2 e 

4.4). 

Hipericão (erva de S. 

João) (Hypericum 

Perforatum) 

Não estudada. É esperada 

grande diminuição na 

exposição. 

As preparações contendo hipericão 

não devem ser utilizadas durante o 

tratamento com everolímus. 

 

Agentes cujas concentrações plasmáticas podem ser alteradas pelo everolímus 

 

Com base em resultados in vitro, as concentrações sistémicas obtidas após doses diárias orais de 

10 mg diárias provavelmente não irão inibir a gp-P, a CYP3A4, e a CYP2D6. No entanto, a inibição 

da CYP3A4 e da gp-P no intestino não pode ser excluída. Um estudo de interação em indivíduos 

saudáveis demonstrou que a coadministração de uma dose oral de midazolam, um pró-fármaco 

sensível ao CYP3A, com everolímus foi responsável pelo aumento de 25% da Cmax do midazolam e de 

um aumento de 30% na AUC(0-inf). O efeito é provável que se deva à inibição da CYP3A4 intestinal 

pelo everolímus. Consequentemente o everolímus pode afetar a biodisponibilidade de substratos da 

CYP3A4 coadministrados oralmente. No entanto, não é esperado um efeito clínico relevante na 

exposição de substratos CYP3A4 administrados sistemicamente (ver secção 4.4). 

 

No EXIST-3 (Estudo CRAD001M2304), everolímus aumentou as concentrações pré-dose dos 

antiepilépticos carbamazepina, clobazam, e o metabolito do clobazam, N-desmetilclobazam em cerca 

de 10%. O aumento nas concentrações pré-dose destes antipiléticos pode não ser clinicamente 

significativo, mas devem ser considerados ajustes de dose para antiepiléticos com um índice 

terapêutico estreito, por exemplo a carbamazepina. Everolímus não teve impacto nas concentrações 

pré-dose de antipiléticos que são substratos da CYP3A4 (clonazepam, diazepam, felbamato e 

zonisamida). 

 

Utilização concomitante com inibidores da ECA 

 

Os doentes a tomar inibidores da ECA (p. ex. ramipril) concomitantemente podem ter risco aumentado 

de angioedema (ver secção 4.4). 

 

Dieta cetogénica concomitante 

 

O efeito de uma dieta cetogénica pode ser mediado através da inibição mTOR. Na ausência de dados 

clínicos, a possibilidade de um efeito aditivo sobre efeitos adversos não pode ser excluída quando o 

everolimus é administrado em conjunto com uma dieta cetogênica. 
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Vacinação 

 

A resposta imunitária à vacinação pode ser afetada e, por esta razão, a vacina pode ser menos eficaz 

durante o tratamento com Votubia. A utilização de vacinas vivas deve ser evitada durante o tratamento 

com Votubia. Alguns exemplos de vacinas vivas são: vacina intranasal contra a gripe, vacina contra o 

sarampo, vacina contra a parotidite infeciosa, vacina contra a rubéola, vacina oral contra a 

poliomielite, vacina BCG (Bacilo Calmette-Guérin), vacina contra a febre amarela, vacina contra a 

varicela e vacina tifoide TY21a. 

 

Tratamento com radioterapia 

 

Foi notificada potenciação da toxicidade da radioterapia em doentes a tomar everolímus (ver 

secções 4.4 e 4.8). 

 

4.6 Fertilidade, gravidez e aleitamento 

 

Mulheres com potencial para engravidar/Contraceção em homens e mulheres 

 

As mulheres com potencial para engravidar devem utilizar um método contracetivo altamente eficaz 

(por exemplo um método hormonal de contraceção oral, injetado ou implantado que não contenha 

estrogénios, anticoncecionais de progesterona, histerectomia, laqueação de trompas, abstinência 

completa, métodos de barreira, dispositivo intrauterino (DIU), e/ou esterilização feminina/ masculina) 

durante o tratamento com everolímus, e por 8 semanas após o fim do tratamento. 

 

Doentes do sexo masculino não devem ser proibidos de tentar ter filhos. 

 

Gravidez 

 

Não existem dados adequados sobre a utilização do everolímus em mulheres grávidas. Estudos em 

animais revelaram toxicidade reprodutiva, incluindo a embriotoxicidade e fetotoxicidade (ver 

secção 5.3). O risco potencial para seres humanos é desconhecido. 

 

O everolímus não é recomendado durante a gravidez e em mulheres com potencial para engravidar 

que não utilizem um método contracetivo. 

 

Amamentação 

 

Desconhece-se se o everolímus é excretado no leite materno humano. No entanto, em ratos, o 

everolímus ou os seus metabolitos passaram para o leite (ver secção 5.3). Por esta razão, as mulheres a 

tomar everolímus não devem amamentar durante o tratamento e durante 2 semanas após a última dose. 

 

Fertilidade 

 

O potencial do everolímus para causar infertilidade em doentes do sexo masculino ou feminino é 

desconhecido, contudo foi observada em doentes do sexo feminino amenorreia secundária e 

desequilíbrio associado à hormona luteinizante (LH)/hormona folículo estimulante (FSH) (ver também 

secção 5.3 para observações pré-clínicas nos sistemas reprodutores masculino e feminino). Com base 

nos resultados pré-clínicos a fertilidade masculina e feminina pode ser comprometida pelo tratamento 

com everolímus (ver secção 5.3). 

 

4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas 

 

Votubia tem efeitos reduzidos ou moderados sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas. Os 

doentes devem ser aconselhados a serem prudentes ao conduzir ou utilizar máquinas caso sintam 

fadiga durante o tratamento com Votubia. 
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4.8 Efeitos indesejáveis 

 

Resumo do perfil de segurança 

 

Três estudos principais de fase III aleatorizados, em dupla ocultação e controlados por placebo 

incluindo períodos de tratamento em dupla ocultação e perídos de tratamento aberto, e um estudo de 

fase II de braço único, aberto não aleatorizado, contribuiram para o perfil de segurança de Votubia 

(n=612, incluindo 409 doentes <18 anos de idade; duração média de exposição de 36,8 meses 

[intervalo 0,5 a 83,2]). 

• EXIST-3 (CRAD001M2304): Este foi um estudo em dupla ocultação, aleatorizado, 

controlado,de fase III que compara o tratamento adjuvante de exposição baixa e alta de 

everolímus (baixa concentração [BC] intervalo de 3-7 ng/ml [n=117] e alta concentração [AC] 

intervalo de 9-15 ng/ml [n=130]) versus placebo (n=119), em doentes com TSC e crises 

epiléticas parciais refratárias a tomar 1 a 3 antiepilépticos. A duração mediana do período de 

dupla ocultação foi de 18 semanas. A duração mediana cumulativa de exposição a Votubia 

(361 doentes que tomaram pelo menos uma dose de everolímus) foi de 30,4 meses (intervalo de 

0,5 a 48,8). 

• EXIST-2 (CRAD001M2302): Este foi um estudo de fase III com everolímus (n=79) versus 

placebo (n=39), aleatorizado, em dupla ocultação, controlado, em doentes com TSC e 

angiomiolipoma renal (n=113) ou linfangioleiomiomatose (LAM) esporádica e angiomiolipoma 

renal (n=5). A duração mediana de tratamento do estudo em ocultação foi de 48,1 semanas 

(intervalo de 2 a 115) para doentes a receber Votubia e de 45,0 semanas (intervalo de 9 a 115) 

para os que receberam placebo. A duração mediana da exposição cumulativa a Votubia 

(112 doentes que receberam pelo menos uma dose de everolímus) foi de 46,9 meses (intervalo 

de 0,5 a 63,9) 

• EXIST-1 (CRAD001M2301): Este foi um estudo de fase III, com everolímus (n=78) versus 

placebo (n=39), aleatorizado, em dupla ocultação, controlado em doentes com TSC que tinham 

SEGA, independentemente de idade. A duração mediana de tratamento do estudo em ocultação 

foi de 52,2 semanas (intervalo de 24 a 89) para doentes a receber Votubia e de 46,6 semanas 

(intervalo de 14 a 88) para doentes com placebo. A duração mediana da exposição cumulativa a 

Votubia (111 doentes que receberam pelo menos uma dose de everolímus) foi de 47,1 meses 

(intervalo de 1,9 a 58,3). 

• CRAD001C2485: Este foi um estudo prospetivo, aberto, com um único grupo de fase II de 

everolímus em doentes com SEGA (n=28). A duração mediana de exposição foi 67,8 meses 

(intervalo de 4,7 a 83,2). 

 

Os efeitos adversos considerados associados ao uso de Votubia (reações adversas), com base na 

revisão e avaliação médica de todos os efeitos adversos observados nos estudos acima, estão descritos 

a seguir. 

 

Os efeitos adversos mais frequentes (incidência ≥1/10) da análise dos dados de segurança agregados 

são (por ordem decrescente): estomatite, pirexia, nasofaringite, diarreia, infeções do trato respiratório 

superior, vómitos, tosse, erupções cutâneas, dor de cabeça, amenorreia, acne, pneumonia, infeção do 

trato urinário, sinusite, irregularidade mestrual, faringite, diminuição do apetite, fadiga, 

hipercolesterolemia e hipertensão. 

 

As reações adversas mais frequentes de grau 3-4 (incidência ≥1%) foram pneumonia, estomatite, 

amenorreia, neutropenia, pirexia, menstruação irregular, hipofosfatemia, diarreia e celulite. Os graus 

estão de acordo com a versão 3.0 e 4.03 da CTCAE. 
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Lista tabulada das reações adversas 

 

A Tabela 4 mostra a incidência de reações adversas notificadas com base nos dados recolhidos dos 

doentes a receber everolímus nos três estudos em TSC (incluindo tanto a dupla ocultação como a fase 

de estudo aberto, quando aplicável). As reações adversas são listadas de acordo com as classes de 

sistemas de órgãos do MedDRA. As categorias de frequência são definidas utilizando a seguinte 

convenção: muito frequentes (≥1/10); frequentes (≥1/100, <1/10); pouco frequentes (≥1/1.000, 

<1/100); raros (≥1/10.000, <1/1.000); muito raros (<1/10.000); desconhecido (não pode ser calculado 

a partir dos dados disponíveis). As reações adversas são apresentadas por ordem decrescente de 

gravidade dentro de cada classe de frequência. 

 

Tabela 4 Reações adversas notificadas em estudos de TSC 

 

Infeções e infestações 

Muito 

frequentes 

Nasofaringite, infeção do trato respiratório superior, pneumonia a, infeção do trato 

urinário, sinusite, faringite 

Frequentes Otite média, celulite, faringite estreptocócica gastroenterite viral, gengivite 

Pouco 

frequentes 

Herpes zoster, sepsis, bronquite viral 

Doenças do sangue e do sistema linfático 

Frequentes Anemia, neutropenia, leucopenia, trombocitopenia, linfopenia 

Doenças do sistema imunitário 

Frequentes Hipersensibilidade 

Doenças do metabolismo e da nutrição 

Muito 

frequentes 

Diminuição do apetite, hipercolesterolemia 

Frequentes Hipertrigliceridemia, hiperlipidemia, hipofosfatemia, hiperglicemia 

Perturbações do foro psiquiátrico 

Frequentes Insonia, agressividade, irritabilidade 

Doenças do sistema nervoso 

Muito 

frequentes 

Cefaleias 

Pouco 

frequentes 

Disgeusia 

Vasculopatias 

Muito 

frequentes 

Hipertensão 

Frequentes Linfoedema 

Doenças respiratórias, torácicas e do mediastino 

Muito 

frequentes 

Tosse 

Frequentes Epistaxe, pneumonite 

Doenças gastrointestinais 

Muito 

frequentes 

Estomatite b , diarreia, vomitos 

Frequentes Obstipação, náuseas, dor abdominal, flatulência, dor oral, gastrite 

Afeções dos tecidos cutâneos e subcutâneos 

Muito 

frequentes 

Erupção cutânea c, acne 

Frequentes Pele seca, dermatite acneiforme, prurido, alopecia 

Pouco 

frequentes 

Angioedema 

Afeções musculosqueléticas e dos tecidos conjuntivos 

Pouco 

frequentes 

Rabdomiólise 
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Doenças renais e urinárias 

Frequentes Proteinúria 

Doenças dos órgãos genitais e da mama 

Muito 

frequentes 

Amenorreia d, irregularidade menstrual d 

Frequentes Menorragia, quisto ovárico, hemorragia vaginal 

Pouco 

frequentes 

Atraso na menstruação d 

Perturbações gerais e alterações no local de administração 

Muito 

frequentes 

Pirexia, fadiga 

Exames complementares de diagnóstico 

Frequentes Aumento da desidrogenase láctica sanguínea, aumento da hormona luteinizante, 

diminuição de peso 

Pouco 

frequentes 

Aumento da hormona folículo-estimulante 

Complicações de intervenções relacionadas com lesões e intoxicações 

Desconhecidoe Reação inflamatória local em zona irradiada, potenciação da toxicidade da 

radioterapia 
a Inclui pneumonia por pneumocystis jirovecii (carinii) 
b Inclui estomatite, ulceração da boca, úlcera aftosa (muito frequentes) ulceração da língua, 

ulceração do lábio e (frequentes) dor gengival, glossite (pouco frequentes). 
c Inclui erupção cutânea (muito frequente), erupção cutânea eritematosa, eritema (frequentes) e 

erupção cutânea generalizada, erupção cutânea maculo-papular, erupção cutânea macular 

(pouco frequentes). 
d Frequência baseada no número de mulheres de10 a 55 anos de idade durante o tratamento nos 

dados agregados. 
e Reação adversa identificada no contexto pós-comercialização. 

 

Descrição das reações adversas selecionadas 

 

Em estudos clínicos, o everolímus esteve associado a casos graves de reativação de hepatite B, 

incluindo casos fatais. A reativação da infeção é uma reação esperada durante os períodos de 

imunossupressão. 

 

O everolímus foi associado a casos de insuficiência renal (incluindo resultados fatais), proteinúria e 

aumento da creatina sérica nos ensaios clínicos e nas notificações espontâneas pós-comercialização. É 

recomendada a monitorização da função renal (ver secção 4.4). 

 

Em estudos clínicos, o everolímus esteve associado a acontecimentos hemorrágicos. Em casos raros, 

observaram-se desfechos fatais em doença oncológica (ver secção 4.4). Não foram notificados casos 

graves de hemorragia renal em TSC. 

 

Em estudos clínicos e notificações espontâneas após comercialização, everolímus esteve associado a 

casos de pneumonia por pneumocystis jirovecii (carinii), alguns com desfecho fatal (ver secção 4.4). 

 

As reações adversas adicionais relevantes observadas em estudos clínicos oncológicos e notificações 

espontâneas pós comercialização foram insuficiência cardíaca, embolismo pulmonar, trombose venosa 

profunda, alteração na cicatrização de feridas e hiperglicemia. 

 

Em estudos clínicos e notificações espontâneas após comercialização, foi notificado angioedema com 

e sem utilização concomitante de inibidores da ECA (ver secção 4.4). 
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População pediátrica 

 

Num estudo principal de fase II, 22 dos 28 doentes estudados com SEGA tinham idades inferiores a 

18 anos e no estudo principal de fase III, 101 dos 117 doentes com SEGA estudados tinham idades 

inferiores a 18 anos. No estudo principal de fase III em doentes com TSC e convulsões refratárias, 299 

dos 366 doentes estudados tinham idades inferiores a 18 anos. Em geral, o tipo, a frequência e 

gravidade das reações adversas observadas em crianças e adolescentes foram genericamente 

consistentes com as observadas em adultos, com exceção das infeções que foram notificadas com 

maior frequência e a gravidade, especialmente em crianças com idade inferior a 6 anos. Um total de 49 

em 137 doentes (36%) com <6 anos de idade teve infeções Grau 3/4, comparativamente com 53 em 

272 doentes (19%) com idades 6 a <18 anos e 27 em 203 doentes (13%) com ≥18 anos de idade. 

Foram notificados dois casos fatais devido a infeção em 409 doentes com <18 anos de idade a receber 

everolímus. 

 

Idosos 

 

Na informação de segurança oncológica agregada, 37% dos doentes tratados com everolímus tinham 

≥65 anos de idade. O número de doentes oncológicos com uma reação adversa que levou à interrupção 

de everolímus foi superior em doentes com ≥65 anos de idade (20% versus 13%). As reações adversas 

mais frequentes que levaram à descontinuação foram pneumonite, (incluindo doença pulmonar 

intersticial) fadiga, dispneia e estomatite. 

 

Notificação de suspeitas de reações adversas 

 

A notificação de suspeitas de reações adversas após a autorização do medicamento é importante, uma 

vez que permite uma monitorização contínua da relação benefício-risco do medicamento. Pede-se aos 

profissionais de saúde que notifiquem quaisquer suspeitas de reações adversas através do sistema 

nacional de notificação mencionado no Apêndice V. 

 

4.9 Sobredosagem 

 

A notificação de casos de sobredosagem em seres humanos é muito reduzida. Foram administradas 

doses únicas até 70 mg com uma tolerabilidade aguda aceitável. 

 

É essencial a avaliação dos níveis de everolímus no sangue no caso de suspeita de sobredosagem. As 

medidas gerais de suporte devem ser iniciadas em todos os casos de sobredosagem. O everolímus não 

é considerado dialisável em nenhum grau relevante (menos de 10% foi removido em 6 horas de 

hemodiálise). 

 

População pediátrica 

 

Um número limitado de doentes pediátricos foi exposto a doses superiores a 10 mg/m2/dia. Nestes 

casos não foram notificados sinais de toxicidade aguda. 

 

 

  

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 

 

5.1 Propriedades farmacodinâmicas 

 

Grupo farmacoterapêutico: Agentes antineoplásicos, outros agentes antineoplásicos, inibidores de 

proteínas cinases, código ATC: L01XE10 

 

Mecanismo de ação 

 

O everolímus é um inibidor do mTOR (alvo da rapamicina nos mamíferos). O mTOR é uma cinase 

serina-treonina essencial cuja atividade se sabe estar desregulada em determinados cancros humanos. 

O everolímus liga-se à proteína intracelular FKBP-12, formando um complexo que inibe a atividade 

do complexo-1 do mTOR (mTORC1). A inibição da via de sinalização do mTORC1 interfere com a 

translação e síntese de proteínas através da redução da atividade da proteína cinase ribossómica S6 

(S6K1) e da proteína de ligação do fator eucariótico de elongação 4E (4EBP-1) que regulam as 

proteínas envolvidas no ciclo celular, na angiogénese e na glicólise. O everolímus pode reduzir os 

níveis do fator de crescimento endotelial vascular (VEGF). Em doentes com TSC, o tratamento com 

everolímus aumenta os níveis de VEGF-A e diminui os níveis de VEGF-D. O everolímus é um 

inibidor potente do crescimento e da proliferação das células tumorais, das células endoteliais, dos 

fibrobastos e das células de músculo liso associadas a vasos sanguíneos e demonstrou-se que reduz a 

glicólise em tumores sólidos in vitro e in vivo. 

 

Os dois reguladores principais da sinalização mTORC1 são oncogenes supressores do complexo 

tuberina-esclerose 1 e 2 (TSC1, TSC2). Tanto a perda de TSC1como a de TSC2 conduz a níveis 

elevados de Rheb-GTP, uma GTPase da família Ras, que interage com o complexo mTORC1 e 

provoca a sua ativação. A ativação do mTORC1 leva a uma cascata de sinalização de cinases a 

jusante, incluindo a ativação da cinase S6. Na síndrome TSC, tanto as mutações que levam à 

inativação do gene TSC1 como do gene TSC2 condicionam a formação de hamartomas em todo o 

corpo. Além das alterações patológicas no tecido cerebral (como tuberosidades corticais) que podem 

causar convulsões a via mTOR também está envolvida na patogénese da epilepsia na TSC. A mTOR 

regula a síntese de proteínas e várias funções celulares a jusante que podem influenciar a 

excitabilidade neuronal e epileptogenesis. A hiperativação da via mTOR resulta em displasia neuronal, 

axonogenese aberrante e formação de dendrites, bem como aumento da corrente sináptica excitatória, 

redução da mielinização e disrupção da estrutura laminar cortical, causando disrupção no 

desenvolvimento e função neuronal. Estudos pré-clínicos em modelos de desregulação da via mTOR 

no cérebro demonstraram que o tratamento com um inibidor da mTOR, como o everolímus pode 

prolongar a sobrevivência, suprimir as convulsões, prevenir o desenvolvimento de novas convulsões e 

prevenir a morte prematura. Em resumo, o everolímus é extremamente ativo neste modelo neuronal do 

TSC, com benefício aparente atribuível aos efeitos sobre a inibição da mTORC1. No entanto, o 

mecanismo de ação exacto envolvido na redução de convulsões associadas com TSC não está 

totalmente elucidado. 
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Eficácia e segurança clínicas 

 

Estudo de fase III em doentes com TSC e convulsões refratárias 

EXIST-3 (Estudo CRAD001M2304), um estudo de fase III, aleatorizado, em dupla ocultação, 

multicentrico, de três braços paralelos, de Votubia versus placebo como terapia adjuvante, em doentes 

com TSC e crises epiléticas parciais refratárias. No estudo, as crises de início parcial foram definidas 

como todas as crises sensoriais confirmadas por eletroencefalograma (EEG) ou convulsões motoras 

em que um início generalizado não tenha sido demonstrado num EEG anterior.Os doentes foram 

tratados com uma dose estável e concomitante de 1 a 3 antipiléticos antes da entrada no estudo. O 

estudo consistiu em três fases: uma fase de observação inicial de 8-semanas, uma fase de tratamento 

principal controlado por placebo de 18-semanas em dupla ocultação, (inluindo periodos de titulação e 

períodos de manutenção), uma fase de extensão de ≥48 semanas na qual todos os doentes receberam 

Votubia e uma fase pós-extensão de ≤48 semanas na qual todos os doentes receberam Votubia. 

 

O estudo testou de forma independente dois objetivos primários diferentes: 1) a taxa de resposta, 

definida como uma redução de pelo menos 50% na frequência das convulsões parciais relativamente à 

frequência inicial, durante o período de manutenção da fase principal do estudo; e 2) redução 

percentual em relação à frequência inicial das convulsões parciais durante o período de manutenção da 

fase principal do estudo. 

 

Os objetivos secundários incluíram a ausência de convulsões, a proporção de doentes com >25% de 

redução na frequência de convulsões em relação à frequência inicial, a distribuição da redução em 

relação à frequência inicial das convulsões (≤-25%; >-25% e <25%; ≥25% a <50%; ≥50% a <75%; 

≥75% a <100%; 100%), a avaliação a longo prazo da frequência de convulsões e a qualidade de vida 

global. 

 

Foram aleatorizados um total de 366 doentes numa relação de 1:1,09:1 para Votubia (n=117) em 

intervalos de baixa concentração (BC) (3 a 7 ng/ml), Votubia (n=130) em intervalos de alta 

concentração (AC) ( 9 a 15 ng/ml) ou placebo (n=119). A idade mediana da população total foi de 

10,1 anos (intervalo: 2,2-56,3; 28,4% <6 anos, 30,9% de 6 a <12 anos, 22,4% de 12 a <18 anos e 

18,3%> 18 anos). A duração mediana do tratamento foi de 18 semanas para os três grupos na fase de 

tratamento principal e 90 semanas (21 meses) tendo em consideração tanto a fase principal como a de 

extensão. 

 

No início do estudo, 19,4% dos doentes evidenciaram convulsões focais com consciência mantida 

(sensorial previamente confirmados no electroencefalograma EEG ou motora), 45,1% experienciaram 

convulsões focais com alteração da consciência (predominantemente não-motora), 69,1% sofreram 

convulsões focais motoras (isto é, convulsões motoras focais com consciência diminuída e / ou 

convulsões generalizadas secundárias), e 1,6% convulsões generalizadas (confirmado previamente por 

EEG). A mediana da frequência das convulsões iniciais entre todos os grupos tratados foi de 35, 38 e 

42 convulsões em 28 dias para Votubia BC, Votubia AC, e placebo, respetivamente. A maioria dos 

doentes (67%) não experienciou 5 ou mais antiepiléticos antes do estudo e, 41,0% e 47,8% dos 

doentes foram tratados com 2 e ≥3 antiepiléticos durante o estudo. Os dados iniciais indicaram 

deficiência mental ligeira a moderada, em doentes de 6-18 anos de idade (pontuação de 60-70 em The 

Adaptive Behavior Composite and Communication, Daily Living Skills, and Socialization Domain 

Scores). 

 

Os resultados de eficácia para o objectivo primário estão resumidos na Tabela 5. 
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Tabela 5 EXIST-3 – Taxa de resposta na frequência de convulsões (objetivo primário) 

 

 Votubia Placebo 

 

objetivo 

BC: 

3-7 ng/ml 

Objetivo 

AC: 

9-15 ng/ml  

Estatística N=117 N=130 N=119 

Respondedores – n (%) 33 (28,2) 52 (40,0) 18 (15,1) 

 Taxa de resposta 95% IC a 20,3, 37,3 31,5, 49,0 9,2, 22,8 

Taxa de probabilidades (OR) (versus 

placebo) b 

2,21 3,93  

 95% CI 1,16, 4,20 2,10, 7,32  

 p (versus placebo) c 0,008 <0,001  

 Estatisticamente significativo por método de 

Bonferroni-Holm d 

Sim Sim  

Não-respondedores – n (%) 84 (71,8) 78 (60,0) 101 (84,9) 
a IC exato de 95% obtido usando o método de Clopper-Pearson 
b Taxa de resposta e IC 95% obtidos por regressão logística estratificada por subgrupo de idade. OR 

>1 favorece o braço de everolímus. 
c p calculado a partir do teste de Cochran-Mantel-Haenszel estratificado por subgrupo de idade 
d Taxa de erro Family-wise de 2.5% unilateral 

 

Foram encontrados resultados consistentes para a análise de suporte da redução percentual mediana de 

base na frequência de convulsões (outro objetivo primário): 29,3% (CI 95%: 18,8-41,9) no braço 

Votubia BC, 39,6% (CI 95%: 35,0-48,7) no braço Votubia AC e 14,9% (CI 95%: 0,1-21,7) no braço 

placebo. Os valores-p para a superioridade versus placebo foram 0,003 (BC) e <0,001 (AC). 

 

A taxa de ausência de convulsões ( proporção de doentes que ficaram livres de crises durante a fase de 

manutenção) foi de 5,1% (CI 95%: 1,9-10,8) e 3,8% (CI 95%: 1,3-8,7) no grupo de Votubia BC e AC, 

respetivamente, contra 0,8% (CI 95%: 0,0-4,6) dos doentes no grupo placebo. 

 

Maiores proporções de respondedores foram evidentes em todas as categorias de resposta nos grupos 

de Votubia BC e AC em relação ao grupo placebo (Figura 1). Adicionalmente, quase duas vezes mais 

doentes no grupo placebo revelaram exacerbação das convulsões relativamente aos grupos de Votubia 

BC e AC. 
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Figura 1 EXIST-3 – Distribuição da redução da frequência de convulsões em ralação ao valor 

inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi observado um efeito homogêneo e consistente de everolímus em todos os subgrupos avaliados 

para os objetivos primários de eficácia por: categorias de idade (Tabela 6), género, raça e etnia, tipos 

de convulsões, frequência de convulsões no início do estudo, número e nome do antiepiléticos 

concomitantes e características do TSC (angiomiolipoma, SEGA, situação dos tuberos corticais). O 

efeito de everolimus sobre espasmos infantis/epilépticos ou sobre convulsões associadas à síndrome de 

Lennox-Gastaut não foi estudado e não é estabelecido para crises de aparecimento generalizado e 

indivíduos sem tuberos corticais. 

 

Tabela 6 EXIST-3 – Taxa de resposta de frequência das convulsões por idade 

 

 Votubia Placebo 

 objetivo BC: 

3-7 ng/ml 

objetivo AC: 

9-15 ng/ml 

 

Categoria de idade N=117 N=130 N=119 

<6 anos n=33 n=37 n=34 

 Taxa de resposta (95% IC) a 30,3 (15,6-48,7) 59,5 (42,1-75,2) 17,6 (6,8-34,5) 

6 a <12 anos n=37 n=39 n=37 

 Taxa de resposta (95% IC) a 29,7 (15,9-47,0) 28,2 (15,0-44,9) 10,8 (3,0-25,4) 

12 a <18 anos n=26 n=31 n=25 

 Taxa de resposta (95% IC) a 23,1 (9,0-43,6) 32,3 (16,7-51,4) 16,0 (4,5-36,1) 

≥18 anos b n=21 n=23 n=23 

 Taxa resposta (95% IC) a 28,6 (11,3-52,2) 39,1 (19,7-61,5) 17,4 (5,0-38,8) 
a IC 95% exato obtido utilizando o método Clopper-Pearson 
b Sem dados de eficácia disponíveis em doentes idosos 

 

No final da fase principal, a qualidade de vida global dos doentes com idades entre 2 e <11 anos 

(medida pela alteração média da linha de base na pontuação geral de qualidade de vida [pontuação 

total] no Questionário de Epilepsia Infantil [QOLCE]) foi mantida em cada braço de tratamento com 

Votubia, bem como no braço placebo. 
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A redução na frequência das convulsões manteve-se ao longo do período de avaliação de 

aproximadamente 2 anos. Com base numa análise de sensibilidade considerando os doentes que 

descontinuaram everolímus prematuramente como não respondedores, observaram-se taxas de 

resposta de 38,4% (IC 95%: 33,4; 43,7) e 44,4% (IC 95%: 38,2; 50,7) após 1 e 2 anos de exposição a 

everolímus, respetivamente. 

 

Estudo de fase III em doentes com SEGA 

EXIST-1 (Estudo CRAD001M2301), um estudo de Votubia, multicêntrico de fase III, em dupla 

ocultação, aleatorizado versus placebo, foi realizado em doentes com SEGA, independentemente da 

idade. Os doentes foram aleatorizados numa relação de 2:1 para receber Votubia ou placebo 

correspondente. Foi critério de inclusão no estudo a presença de pelo menos uma lesão SEGA de 

≥1,0 cm no diâmetro mais longo utilizando imagiologia por ressonância magnética (baseado na 

avaliação radiológica local). Foi ainda necessário para inclusão no estudo, evidência radiológica em 

série do aumento do SEGA, presença de uma nova lesão SEGA com ≥1 cm no diâmetro mais longo, 

ou aparecimento ou agravamento de hidrocefalia. 

 

O objetivo primário de eficácia foi a taxa de resposta do SEGA com base em revisão radiológica 

central independente. A análise foi estratificada por utilização de antiepiléticos indutores de enzimas 

na aleatorização (sim/não). 

 

Os objetivos secundários chave por ordem hierárquia de análise incluiram a alteração absoluta na 

frequência do número total de convulsões em EEG de24-horas desde o valor inicial até à semana 24, 

tempo para progressão de SEGA e taxa de resposta de lesões da pele. 

 

Foram aleatorizados um total de 117 doentes, 78 para Votubia e 39 para placebo. Os dois grupos de 

tratamento foram geralmente bem equilibrados no que respeita a demografia, características iniciais da 

doença e terapêuticas anti-SEGA anteriores. Na população total, 57,3% dos doentes eram homens e 

93,2% eram Caucasianos. A mediana de idades da população total foi 9,5 anos (intervalo de idade para 

o grupo de Votubia: 1,0 a 23,9; intervalo de idade para o grupo de placebo: 0,8 a 26,6) 69,2% dos 

doentes tinham 3 a <18 anos na inclusão e 17,1% tinham <3 anos na inclusão). 

 

Dos doentes envolvidos no estudo, 79,5% tinham SEGA bilaterais, 42,7% tinham ≥2 lesões SEGA 

alvo, 25,6% tinham crescimento inferior, 9,4% tinham evidência de invasão profunda do parênquima, 

6,8% tinham evidência radiográfica de hidrocefalia e 6,8% tinha tido cirurgia relacionada com SEGA. 

94,0% tinham lesões da pele no início e 37,6% tinham angiomiolipomas renais como lesões alvo (pelo 

menos um angiomiolipoma ≥1 cm no diâmetro mais longo). 

 

A mediana da duração do tratamento em ocultação foi 9,6 meses (intervalo: 5,5 a 18,1) para doentes a 

receber Votubia e 8,3 meses (intervalo: 3,2 a 18,3) para os doentes a receber placebo. 

 

Os resultados revelaram que Votubia foi superior a placebo para o objetivo primário de melhor 

resposta global do SEGA (p<0,0001). As taxas de resposta foram 34,6% (95% IC: 24,2; 46,2) para o 

grupo de Votubia comparativamente com 0% (95% IC: 0,0; 9,0) para o grupo de placebo (Tabela 7). 

Adicionalmente, todos os 8 doentes no grupo de Votubia que tinham no início evidência radiográfica 

de hidrocefalia tiveram uma redução no volume ventricular. 

 

Aos doentes tratados inicialmente com placebo foi permitido receberem everolímus na altura da 

progressão do SEGA e após o reconhecimento de que o tratamento com everolímus era superior ao 

tratamento com placebo. Todos os doentes que receberam pelo menos uma dose de everolímus foram 

acompanhados até à descontinuação do medicamento ou finalização do estudo. Na altura da análise 

final, a duração mediana de exposição entre todos estes doentes foi 204,9 semanas (intervalo de 8,1 a 

253,7). A melhor taxa de resposta global para SEGA tinha aumentado para 57,7% (IC 95%: 47,9, 

67,0) na análise final. 

 

Nenhum doente necessitou de intervenção cirúrgica para SEGA durante todo o período deste estudo. 
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Tabela 7 EXIST-1 – resposta SEGA 

 

 Análise primária3  Análise final4 

 Votubia Placebo Valor-p Votubia 

 N=78 N=39  N=111 

 Taxa de resposta SEGA1,2 - (%) 34,6 0 <0,0001 57,7 

 IC 95%  24,2; 46,2 0,0; 9,0  47,9; 67,0 

Melhor resposta global SEGA - (%)     

 Resposta 34,6 0  57,7 

 Doença estável 62,8 92,3  39,6 

 Progressão 0 7,7  0 

 Não avaliável 2,6 0  2,7 
1 de acordo com análise radiológica central independente 
2 as respostas do SEGA foram confirmadas através de exames repetidos. A resposta foi definida 

como:redução ≥50% no volume total do SEGA relativamente ao inicial, mais ausência de 

agravamento inequívoco de lesões não alvo de SEGA, mais ausência de novos SEGA ≥1 cm no 

diâmetro mais longo, mais ausência de aparecimento ou agravamento de hidrocefalia 
3 Análise primária para o período em dupla ocultação 
4 A análise final inclui doentes que transitaram do grupo placebo; duração mediana de exposição ao 

everolimus de 204,9 semanas 

 

Foram observados resultados consistentes do tratamento para todos os subgrupos avaliados (i.e. uso de 

indutores enzimáticos antiepilépticos versus não uso de indutores enzimáticos antiepilépticos, sexo e 

idade) na análise primária. 

 

Durante o período em dupla ocultação, foi evidente a redução do volume SEGA nas 12 semanas 

iniciais de tratamento com Votubia: 29,7% (22/74) dos doentes tinham ≥50% de redução do volume e 

73,0% (54/74) tinham ≥30% de redução do volume. Foram evidentes reduções mantidas na 

semana 24, 41,9% (31/74) dos doentes tiveram ≥50% de redução e 78,4% (58/74) dos doentes tinham 

≥30% de redução do volume SEGA. 

 

Na população do estudo tratada com everolímus (N=111), incluindo doentes que transitaram do grupo 

placebo, a resposta tumoral, iniciada tão cedo como após as 12 semanas com everolímus, foi mantida 

em momentos temporais posteriores. A proporção de doentes que atingiram pelo menos 50% de 

redução do volume SEGA foi de 45,9% (45/98) e 62,1% (41/66) nas semanas 96 e 192 após o início 

do tratamento com everolímus. De modo semelhante, a proporção de doentes que atingiram pelo 

menos 30% de redução do volume SEGA foi de 71,4% (70/98) e 77,3% (51/66) nas semanas 96 e 192 

após o início do tratamento com everolímus. 

 

A análise do primeiro objetivo secundário chave, alteração da frequência de convulsões, foi 

inconclusiva, assim, apesar do facto de terem sido observados resultados positivos para os dois 

objetivos secundários seguintes (tempo para progressão do SEGA e taxa de resposta de lesão da pele), 

estes não podem ser formalmente considerados com significado estatistico. 

 

A mediana do tempo para progressão SEGA baseada na revisão da análise radiológica central não foi 

atingida em ambos os grupos de tratamento. Só foram observadas progressões no grupo placebo 

(15,4%, p = 0,0002). As taxas livres de progressão estimadas aos 6 meses foram de 100% para o grupo 

Votubia e 85,7% para o placebo. O seguimento a longo prazo de doentes aleatorizados para 

everolímus e doentes aleatorizados para placebo que posteriormente transitaram para everolímus 

demonstraram respostas duráveis. 

 

Na altura da análise primária, Votubia demonstrou melhorias clinicamente significativas na resposta 

da lesão da pele (p = 0,0004), com taxas de resposta de 41,7% (IC 95%: 30,2; 53,9) no grupo de 

Votubia e 10,5% (IC 95%: 2,9; 24,8) no grupo de placebo. Na altura da análise final, a taxa de 

resposta à lesão cutânea aumentou para 58,1% (IC 95%: 48,1; 67,7). 
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Estudo de fase II em doentes com SEGA 

Foi realizado um estudo de fase II prospetivo, aberto, com um único grupo (Estudo CRAD001C2485) 

para avaliar a segurança e eficácia de Votubia em doentes com SEGA. A evidência radiológica do 

crescimento sequencial do SEGA foi requerida para a inclusão. 

 

A alteração do volume SEGA durante a fase essencial dos 6 meses de tratamento, avaliada através de 

uma revisão central radiológica independente, foi o objetivo de eficácia primário. Após a fase 

essencial de tratamento, os doentes poderiam ser incluídos numa fase de extensão, onde o volume do 

SEGA foi avaliado a cada seis meses 

 

Num total de, 28 doentes receberam tratamento com Votubia; a idade mediana foi de 11 anos 

(intervalo 3 a 34), 61% sexo masculino, 86% Caucasianos. Treze doentes (46%) tinham um SEGA 

menor secundário, incluindo 12 no ventrículo contralateral. 

 

O volume de SEGA primário foi reduzido aos 6 meses comparado com o valor inicial (p<0,001) [ver 

Tabela 8]). Nenhum doente desenvolveu novas lesões, agravamento da hidrocefalia ou aumento da 

pressão intracraniana, e nenhum necessitou de ressecção cirúrgica ou outro tratamento para o SEGA. 

 

Tabela 8 Alteração no volume de SEGA primário ao longo do tempo 

 

Volume do 

SEGA volume 

(cm3) 

Revisão central independente 

 Valor 

inicial 

n=28 

6 meses 

n=27 

12 meses 

n=26 

24 meses 

n=24 

36 meses 

n=23 

48 meses 

n=24 

60 meses 

N=23 

Volume do tumor primário 

Média (desvio 

padrão) 

2,45 

(2,813) 

1,33 

(1,497) 

1,26 

(1,526) 

1,19 

(1,042) 

1,26 

(1,298) 

1,16 

(0,961) 

1,24 

(0,959) 

Mediana 1,74 0,93 0,84 0,94 1,12 1,02 1,17 

0,21- 

 Intervalo 0,49 – 

14,23 

0,31 – 

7,98 

0,29 – 

8,18 

0,20 – 

4,63 

0,22 – 6,52 0,18 - 4,1

9 

4,39 

Percentagem de redução do valor inicial 

Média (desvio 

padrão) 

 1,19 

(1,433) 

1,07 

(1,276) 

1,25 

(1,994) 

1,41 

(1,814) 

1,43 

(2,267) 

1,44 

(2,230) 

Mediana  0,83 0,85 0,71 0,71 0,83 0,50 

 Intervalo  0,06 – 

6,25 

0,02 – 

6,05 

-0,55 – 

9,60 

0,15 – 

7,71 

0,00 - 10,

96 

-0,74 – 

9,84 

Percentagem de redução do valor inicial, n (%) 

 ≥50%  9 (33,3) 9 (34,6) 12 (50,0) 10 (43,5) 14 (58,3) 12 (52,2) 

 ≥30%  21 (77,8) 20 (76,9) 19 (79,2) 18 (78,3) 19 (79,2) 14 (60,9) 

 >0%  27 

(100,0) 

26 

(100,0) 

23 

(95,8) 

23 

(100,0) 

23 

(95,8) 

21 

(91,3) 

 Sem 

alteração 

 0 0 0 0 1 (4,2) 0 

 Aumento  0 0 1 (4,2) 0 0 2 (8,7) 

 

A robustez e consistência da análise primária foram suportadas por: 

− alteração no volume de SEGA primário conforme avaliação do investigador local (p<0,001), 

com 75,0% e 39,3% dos doentes a sofrer reduções de ≥30% e ≥50%, respetivamente 

− alteração no volume total de SEGA por revisão central independente (p<0,001) ou avaliação do 

investigador local (p<0,001). 
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Um dos doentes preencheu os critérios pré-especificados para o sucesso do tratamento (>75% de 

redução no volume de SEGA) e foi temporariamente retirado da terapêutica experimental, no entanto 

detetou-se recidiva com crescimento evidente na avaliação seguinte aos 4,5 meses e o tratamento foi 

reiniciado. 

 

O período de seguimento a longo prazo até uma mediana de duração de 67,8 meses (intervalo: 4,7 a 

83,2) demonstrou eficácia sustentada. 

 

Outros estudos 

A estomatite é a reação adversa mais frequentemente notificada em doentes tratados com Votubia (ver 

secções 4.4 e 4.8). Num estudo pós-comercialização de grupo único em mulheres pós-menopáusicas 

com cancro da mama avançado (N=92), o tratamento tópico com solução oral de dexametasona 

0,5 mg/5 ml sem álcool foi administrada como colutório (4 vezes por dia durante as 8 semanas iniciais 

de tratamento) aos doentes no momento do início do tratamento com Afinitor (everolímus, 10 mg/dia) 

com exemestano (25 mg/dia) para reduzir a incidência e gravidade da estomatite. A incidência de 

estomatite de Grau ≥2 às 8 semanas foi de 2,4% (n=2/85 doentes avaliáveis), que foi inferior ao 

notificado historicamente. A incidência de estomatite de Grau 1 foi de 18,8% (n=16/85) e não foram 

notificados casos de estomatite de Grau 3 ou 4. O perfil geral de segurança deste estudo foi consistente 

com o estabelecido para o everolímus nas configurações de oncologia e TSC, com exceção de uma 

frequência ligeiramente aumentada de candidíase oral, que foi notificada em 2,2% (n=2/92) dos 

doentes. 

 

População pediátrica 

 

A Agência Europeia de Medicamentos dispensou a obrigação de apresentação dos resultados dos 

estudos com Votubia em todos os subgrupos da população pediátrica em angiomiolipoma (ver 

secção 4.2 para informação sobre utilização pediátrica). 

 

O titular da autorização de introdução no mercado completou os Planos de Investigação Pediátrica de 

Votubia para convulsões refratárias associados ao TSC. Este resumo das características do 

medicamento foi atualizado para incluir os resultados dos estudos com Votubia na população 

pediátrica (ver secção 5.2). 

 

5.2 Propriedades farmacocinéticas 

 

Absorção 

 

Em doentes com tumores sólidos avançados, as concentrações máximas de everolímus (Cmax) são 

obtidas num tempo mediano de 1 hora após administração diária de 5 e 10 mg de everolímus em jejum 

ou com uma refeição ligeira sem gorduras. A Cmax é proporcional à dose entre 5 e 10 mg. O 

everolímus é um substrato e inibidor moderado da gp-P. 

 

Efeito dos alimentos 

Em indivíduos saudáveis, as refeições ricas em gorduras reduziram em 22% a exposição sistémica a 

Votubia 10 mg comprimidos (tal como medido pela AUC), e em 54% a concentração máxima 

sanguínea Cmax. As refeições pobres em gorduras reduziram em 32% a AUC e em 42% a Cmax. 

 

Em indivíduos saudáveis a receber uma dose única de 9 mg (3 x 3 mg) de Votubia comprimidos 

dispersíveis em suspensão, as refeições ricas em gorduras reduziram a AUC em 11,7% e o pico de 

concentração sanguínea Cmax em 59,8%. Refeições pouco gordas reduziram a AUC em 29,5% e a Cmax 

em 50,2%. 

 

No entanto, aparentemente, os alimentos não têm efeito na fase pós-absorção do perfil 

concentração/tempo 24 horas após a administração em ambas as dosagens. 
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Biodisponibilidade relativa/bioequivalência 

Num estudo de biodisponibilidade relativa, a AUC0-inf de 5 x 1 mg de everolímus em comprimidos, 

administrados como uma suspensão em água foi equivalente a 5 x 1 mg de everolímus em 

comprimidos administrados inteiros e a Cmax de 5 x 1 mg de everolímus em comprimidos em 

suspensão foi de 72% de 5 x 1 mg de everolímus em comprimidos inteiros. 

 

Num estudo de bioequivalência, a AUC0-inf do comprimido dispersível de 5 mg administrado como 

suspensão em água foi equivalente a 5 x 1 mg de everolímus em comprimidos inteiros e a Cmax do 

comprimido dispersível de 5 mg em suspensão foi 64% da de 5 x 1 mg de everolímus em comprimidos 

inteiros. 

 

Distribuição 

 

A taxa sangue/plasma do everolímus, que é dependente da concentração no intervalo de 5 a 

5.000 ng/ml, é de 17% a 73%. Aproxidamente 20% da concentração de everolímus no sangue total 

está confinada ao plasma nos doentes oncológicos a tomar Votubia 10 mg/dia. A ligação às proteínas 

plasmáticas é aproximadamente 74% tanto em indivíduos saudáveis como em doentes com disfunção 

hepática moderada. Em doentes com tumores sólidos avançados o Vd foi 191 l no compartimento 

central aparente e 517 l no compartimento periférico aparente. 

 

Estudos não-clínicos em ratos indicam: 

• Uma rápida captação de everolímus pelo cérebro seguida por um efluxo lento 

• Os metabolitos radioativos do [H3] everolímus não atravessam significativamente a barreira 

hematoencefálica 

• Uma penetração no cérebro dependente da dose, o que é consistente com a hipótese de saturação 

de uma bomba de efluxo presente nas células endoteliais capilares cerebrais 

• A coadministração de um inibidor da gp-P, ciclosporina, aumenta a exposição ao everolímus no 

córtex cerebral, o que é consistente com a inibição da gp-P na barreira hematoencefálica. 

 

Não existem dados clínicos sobre a distribuição do everolímus no cérebro humano. Estudos 

não-clínicos em ratos demonstraram distribuição no cérebro após administração por via intravenosa e 

por via oral. 

 

Biotransformação 

 

O everolímus é um substrato do CYP3A4 e da gp-P. Após administração oral, o everolímus é o 

componente principal em circulação no sangue humano. Foram detetados seis metabolitos principais 

de everolímus no sangue humano, incluindo três metabolitos mono-hidroxilados, dois produtos 

hidrolíticos de anel aberto, e um conjugado fosfatidilcolina de everolímus. Estes metabolitos foram 

também identificados em espécies animais utilizadas em estudos de toxicidade, e revelaram 

aproximadamente 100 vezes menos atividade que o próprio everolímus. Logo, considera-se que o 

everolímus contribui maioritariamente para a atividade farmacológica global. 

 

Eliminação 

 

A depuração oral (Cl/F) média do everolímus após uma dose diária de 10 mg em doentes com tumores 

sólidos avançados foi 24,5 l/h. O tempo de semivida médio do everolímus é de aproximadamente 

30 horas. 

 

Não foram realizados estudos de excreção em doentes oncológicos, no entanto, estão disponíveis 

dados de estudos em doentes transplantados. Após a administração de uma dose única de everolímus 

radiomarcado em conjunto com ciclosporina, foi recuperada 80% de radioatividade nas fezes, 

enquanto 5% foi excretada na urina. A substância inicial não foi detetada na urina nem nas fezes. 
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Farmacocinética no estado estacionário 

 

Após administração do everolímus em doentes com tumores sólidos avançados, o estado estacionário 

AUC0-τ foi proporcional à dose no intervalo de dose de 5 a 10 mg diárias. O estado estacionário foi 

alcançado em 2 semanas. A Cmax é proporcional à dose entre 5 e 10 mg. O tmax obtém-se de 1 a 2 horas 

após a dose. Observou-se uma correlação significativa entre a AUC0-τ e a pré-dose através da 

concentração no estado estacionário. 

 

Populações especiais 

 

Compromisso hepático 

A segurança, tolerabilidade e farmacocinética de Votubia foram avaliadas em dois estudos de dose 

única oral de Votubia comprimidos em 8 e 34 indivíduos adultos com compromisso da função 

hepática relativamente a indivíduos com função hepática normal. 

 

No primeiro estudo, a AUC média de everolímus em 8 indivíduos com compromisso hepático 

moderado (Child-Pugh B) foi o dobro da observada em 8 indivíduos com função hepática normal. 

 

No segundo estudo de 34 indivíduos com diferentes compromissos da função hepática 

comparativamente aos indivíduos normais, houve um aumento de 1,6-vezes, 3,3-vezes e 3,6-vezes na 

exposição (i.e. AUC0-inf) para indivíduos com compromisso hepático ligeiro (Child-Pugh A), 

moderado (Child-Pugh B) e grave (Child-Pugh C), respetivamente. 

 

Simulações de farmacocinética de administração de doses repetidas suportam as recomendações de 

dosagem em doentes com compromisso hepático baseado no seu estádio Child-Pugh. 

 

Com base nos resultados dos dois estudos, é recomendado o ajuste de dose em doentes com 

compromisso hepático (ver secções 4.2 e 4.4). 

 

Compromisso renal 

Numa análise farmacocinética de população em 170 doentes com tumores sólidos avançados, não foi 

detetada qualquer influência significativa da depuração da creatinina (25-178 ml/min) na Cl/F do 

everolímus. O compromisso renal pós-transplante (intervalo de depuração da creatinina: 

11-107 ml/min) não afetou a farmacocinética do everolímus em doentes transplantados. 

 

População pediátrica 

Em doentes com SEGA a Cmin de everolímus foi aproximadamente proporcional à dose dentro do 

intervalo de dose de 1,35 mg/ m2 a 14,4 mg/m2. 

 

Em doentes com SEGA, a média geométrica dos valores Cmin normalizados para mg/m2 em doentes 

com idade <10 anos e 10-18 anos foram menores em 54% e 40%, respetivamente, do que as 

observadas em adultos (>18 anos de idade), sugerindo que a depuração de everolímus foi superior nos 

doentes mais jovens. Os dados limitados em doentes com <3 anos de idade (n=13) indicam que a 

depuração normalizada à Área de Superfície Corporal (ASC) é cerca de 2 vezes maior em doentes com 

ASC baixa (ASC de 0,556 m2) do que em adultos. Assim, assume-se que o estado de equilíbrio possa 

ser atingido mais cedo em doentes com <3 anos de idade (ver secção 4.2 para recomendações de 

dose). 

 

A farmacocinética de everolímus não foi estudada em doentes com menos de 1 ano de idade. Contudo, 

sabe-se que a atividade da CYP3A4 é reduzida à nascença e aumenta durante o primeiro ano de vida, o 

que pode afetar a depuração nesta população de doentes. 
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Uma análise farmacocinética de população incluindo 111 doentes com SEGA com idades 

compreendidas entre 1,0 a 27,4 anos (incluindo 18 doentes de 1 a menos de 3 anos de idade com ASC 

de 0,42 m2 a 0,74 m2) mostrou que a depuração normalizada à ASC é em geral mais elevada em 

doentes mais novos. Modelos de simulação de farmacocinética da população mostraram que seria 

necessária uma dose inicial de 7 mg/m2 para atingir Cmin entre 5 a 15 ng/ml em doentes com menos de 

3 anos de idade. É portanto recomendada uma dose inicial de 7 mg/m2 para doentes de 1 a menos de 

3 anos de idade com SEGA (ver secção 4.2). 

 

Nos doentes com TSC e convulsões refratárias tratados com Votubia comprimidos dispersíveis, foi 

observada uma tendência para Cmin baixas normalizadas para a dose (em mg/m2) em doentes mais 

jovens. A mediana da Cmin normalizada para dose mg / m2 foi menor para os grupos etários mais 

jovens, o que indica que a depuração de everolímus (normalizada para a ASC) foi maior em pacientes 

mais jovens. 

 

Em doentes com TSC e convulsões refratárias as concentrações de Votubia foram investigadas em 

9 doentes com idade entre 1 e<2 anos. Doses de 6 mg/m2 (intervalo de doses absoluto 1-5 mg) foram 

administradas e resultaram em concentrações mínimas entre 2 e 10 ng/ml (mediana de 5 ng/ml; total 

de >50 medições). Não existem dados disponíveis em doentes com convulsões TSC com menos de 

1 ano de idade. 

 

Idosos 

Numa avaliação farmacocinética de população em doentes oncológicos, não foi detetada qualquer 

influência significativa da idade (27-85 anos) na depuração oral do everolímus. 

 

Etnia 

A depuração oral (Cl/F) é idêntica em doentes oncológicos japoneses e caucasianos com funções 

hepáticas semelhantes. Com base numa análise farmacocinética populacional, a depuração oral (Cl/F) 

é em média 20% superior nos doentes negros transplantados. 

 

Relação(ões) farmacocinética / farmacodinâmica 

 

Em doentes com TSC e convulsões refractárias, a análise de regressão logística condicional com base 

na fase principal do Estudo CRAD001M2304 para estimar a probabilidade de resposta ás convulsões 

versus o tempo normalizado (TN)-Cmin estratificados por subgrupos de idade, revelou que um aumento 

2-vezes superior no TN-Cmin foi associado a um aumento de 2,172 vezes (IC 95%: 1,339-3,524) na 

probabilidade de uma resposta à convulsão sobre os intervalos observados TN-Cmin de 0,97 ng/ml a 

16,40 ng/ml. A frequência de convulsões iniciais foi um fator significativo na resposta à convulsão 

(com uma probabilidade de 0,978 [IC 95%: 0,959-0,998]). Este resultado foi consistente com os 

resultados de um modelo de regressão linear que prediz o log da frequência absoluta de convulsões 

durante o período de manutenção da fase principal, que indicaram que, para um aumento de 2 vezes no 

TN-Cmin, houve uma redução estatisticamente significativa de 28% (IC de 95%: 12%-42%) na 

frequência absoluta de crises. A frequência de convulsões no inicio e TN-Cmin foram ambos fatores 

significativos (α=0,05) na predição da frequência absoluta de convulsões no modelo de regressão 

linear. 
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5.3 Dados de segurança pré-clínica 

 

O perfil de segurança não-clínica do everolímus foi avaliado em ratinhos, ratos, mini-porco, macacos e 

coelhos. Os principais órgãos-alvo foram os sistemas reprodutivos dos machos e das fêmeas 

(degeneração tubular testicular, redução do conteúdo em espermatozoides nos epidídimos e atrofia 

uterina) em várias espécies; os pulmões (aumento dos macrófagos alveolares) em ratos e ratinhos; 

pâncreas (desgranulação e vacuolização das células exócrinas, em macacos e cobaias anãs, 

respetivamente; e degeneração das células dos ilhéus, em macacos); e os olhos (opacidades do 

cristalino da linha de sutura anterior) apenas em ratos. Foram observadas alterações renais no rato 

(exacerbação da lipofuscina no epitélio tubular relacionada com a idade, aumento da hidronefrose), e 

no ratinho (exacerbação de lesões prévias). Não houve indicação de toxicidade renal em macacos ou 

no mini-porco. 

 

O everolímus pareceu exacerbar espontaneamente doenças prévias (miocardite crónica em ratos, 

infeção por vírus coxsackie plasmática ou cardíaca em macacos, infestação coccídica do trato 

gastrointestinal no mini-porco, lesões da pele em ratinhos e macacos). Estes factos foram geralmente 

observados com níveis de exposição sistémica dentro ou acima do intervalo terapêutico, com exceção 

dos observados em ratos, que ocorreram abaixo da exposição terapêutica devido a uma elevada 

distribuição nos tecidos. 

 

Num estudo de fertilidade em ratos macho, a morfologia testicular foi afetada com 0,5 mg/kg ou mais, 

a motilidade e o número dos espermatozoides e os níveis de testosterona plasmática diminuíram com 

5 mg/kg, o que está dentro do intervalo terapêutico e causou uma redução na fertilidade nos machos. 

Houve evidência de reversibilidade. 

 

Em estudos de reprodução em animais a fertilidade feminina não foi afetada. Contudo, doses orais de 

everolímus em ratos fêmeas a ≥0,1 mg/kg (aproximadamente 4% da AUC0-24h em doentes a receber 

10 mg por dia) resultaram num aumento das perdas pré-implantação. 

 

Everolímus atravessou a placenta verificando-se toxicidade para o feto. Em ratos, o everolímus 

provocou embriofetotoxicidade com exposição sistémica abaixo do nível terapêutico. Isto 

manifestou-se com mortalidade e redução do peso fetais. A incidência de alterações do esqueleto e 

malformações (p.ex. esterno bífido) aumentou com 0,3 a 0,9 mg/kg. Em coelhos, a embriotoxicidade 

foi evidenciada pelo aumento de absorções tardias. 

 

Em estudos de toxicidade em ratos jovens, a toxicidade sistémica incluiu diminuição do ganho de peso 

corporal, consumo alimentar, e atraso em atingir algumas etapas do desenvolvimento, com 

recuperação completa ou parcial após a interrupção do tratamento. Com a possível exceção da 

descoberta específica no cristalino de ratos (onde os animais jovens parecem ser mais suscetíveis), 

parece não haver diferença significativa na sensibilidade de animais jovens para as reações adversas 

do everolímus em comparação com os animais adultos. Os ensaios de toxicidade em macacos jovens 

não mostraram nenhuma toxicidade relevante. 

 

Os estudos de genotoxicidade que abrangeram parâmetros de avaliação relevantes não evidenciaram 

atividade clastogénica ou mutagénica. A administração de everolímus durante até 2 anos não indicou 

qualquer potencial oncogénico em ratinhos e ratos até às doses mais elevadas, correspondendo 

respetivamente a 4,3 e 0,2 vezes a exposição clínica esperada. 

 

 

  



63 

6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS 

 

6.1 Lista dos excipientes 

 

Butil-hidroxitolueno (E321) 

Estearato de magnésio 

Lactose mono-hidratada 

Hipromelose 

Crospovidona tipo A 

Manitol 

Celulose microscristalina 

Silica coloidal anidra 

 

6.2 Incompatibilidades 

 

Não aplicável. 

 

6.3 Prazo de validade 

 

Votubia 1 mg comprimidos dispersíveis 

 

2 anos. 

 

Votubia 2 mg comprimidos dispersíveis 

 

3 anos. 

 

Votubia 3 mg comprimidos dispersíveis 

 

3 anos. 

 

Votubia 5 mg comprimidos dispersíveis 

 

3 anos. 

 

A estabilidade da suspensão pronta a usar foi demonstrada durante 30 minutos, quando é utilizada uma 

seringa para administração oral, ou 60 minutos quando é utilizado um copo pequeno. A suspensão 

deve ser administrada imediatamente após a preparação. Se não for administrada num prazo de 

30 minutos após a preparação, quando é utilizada uma seringa para administração oral, ou de 

60 minutos, quando é utilizado um copo pequeno, a suspensão deve ser eliminada e deve ser preparada 

uma nova suspensão. 

 

6.4 Precauções especiais de conservação 

 

O medicamento não necessita de qualquer temperatura especial de conservação. 

Conservar na embalagem de origem para proteger da luz e da humidade. 
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6.5 Natureza e conteúdo do recipiente 

 

Blister de dose unitária, perfurado de Alumínio/poliamida/alumínio/PVC contendo 

10 x 1 comprimidos dispersíveis. 

 

Votubia 1 mg comprimidos dispersíveis 

 

Embalagens contendo 30 x 1 comprimidos dispersíveis. 

 

Votubia 2 mg comprimidos dispersíveis 

 

Embalagens contendo 10 x 1, 30 x 1 ou 100 x 1 comprimidos dispersíveis. 

 

Votubia 3 mg comprimidos dispersíveis 

 

Embalagens contendo 30 x 1 ou 100 x 1 comprimidos dispersíveis. 

 

Votubia 5 mg comprimidos dispersíveis 

 

Embalagens contendo 30 x 1 ou 100 x 1 comprimidos dispersíveis. 

 

É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações. 

 

6.6 Precauções especiais de eliminação e manuseamento 

 

Intruções de utilização e manipulação 

 

Utilizando uma seringa para administração oral 

A dose prescrita de comprimidos dispersíveis Votubia deve ser colocada numa seringa para 

administração oral de 10 ml graduada em unidades de 1 ml. Não devem ser excedidos os 10 mg de 

Votubia por seringa, utilizando um máximo de 5 comprimidos dispersíveis. Se for necessária uma 

dose maior ou um maior número de comprimidos, deve ser preparada uma seringa adicional. Os 

comprimidos dispersíveis não devem ser partidos nem esmagados. Devem ser introduzidos 

aproximadamente 5 ml de água e 4 ml de ar na seringa. A seringa cheia deve ser colocada num 

recipiente (com a extremidade do aplicador para cima) durante 3 minutos, até os comprimidos 

dispersíveis Votubia estarem numa suspensão. A seringa deve ser cuidadosamente invertida 5 vezes 

imediatamente antes da administração. Após administração da suspensão preparada, devem ser 

adicionados aproximadamente 5 ml de água e 4 ml de ar para a mesma seringa e o conteúdo deve ser 

agitado para suspender as restantes partículas. Deve ser administrada a totalidade do conteúdo da 

seringa. 

 

Utilizando um copo pequeno 

A dose prescrita de comprimidos dispersíveis Votubia deve ser colocada num copo pequeno (tamanho 

máximo 100 ml) contendo aproximadamente 25 ml de água. Não devem ser excedidos os 10 mg de 

comprimidos dispersíveis por copo, utilizando um máximo de 5 comprimidos dispersíveis. Se for 

necessária uma dose maior ou um maior número de comprimidos, deve ser preparado outro copo. Os 

comprimidos dispersíveis não devem ser partidos nem esmagados. Deve aguardar-se três minutos até a 

suspensão estar reconstituída. O conteúdo deve ser mexido delicadamente com uma colher 

imediatamente antes da administração. Após administração da suspensão preparada, devem ser 

adicionados 25 ml de água e mexidos com a mesma colher para reconstituir quaisquer partículas 

restantes. Deve ser administrada a totalidade do conteúdo do copo. 

 

As instruções de utilização completas e ilustradas encontram-se no final do folheto informativo 

“Instruções de utilização” 
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Informação importante para os cuidadores 

 

A extensão da absorção do everolímus através da exposição tópica não é conhecida. Assim, os 

cuidadores são aconselhados a evitar o contacto com a suspensão. As mãos devem ser bem lavadas 

antes e após a preparação da suspensão. 

 

Eliminação 

 

Qualquer medicamento não utilizado ou resíduos devem ser eliminados de acordo com as exigências 

locais. 

 

 

7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 

 

Novartis Europharm Limited 

Vista Building 

Elm Park, Merrion Road 

Dublin 4 

Irlanda 

 

 

8. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 

 

Votubia 1 mg comprimidos dispersíveis 

 

EU/1/11/710/016 

 

Votubia 2 mg comprimidos dispersíveis 

 

EU/1/11/710/009-011 

 

Votubia 3 mg comprimidos dispersíveis 

 

EU/1/11/710/012-013 

 

Votubia 5 mg comprimidos dispersíveis 

 

EU/1/11/710/014-015 

 

 

9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE 

INTRODUÇÃO NO MERCADO 

 

Data da primeira autorização: 02 de setembro de 2011 

Data da última renovação: 23 de julho de 2020 

 

 

10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO 

 

 

Está disponível informação pormenorizada sobre este medicamento está disponível no sítio da Internet 

da Agência Europeia de Medicamentos: http://www.ema.europa.eu/ 

 

  

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

 

A. FABRICANTE RESPONSÁVEL PELA LIBERTAÇÃO DO LOTE 

 

B. CONDIÇÕES OU RESTRIÇÕES RELATIVAS AO FORNECIMENTO E 

UTILIZAÇÃO 

 

C. OUTRAS CONDIÇÕES E REQUISITOS DA AUTORIZAÇÃO DE 

INTRODUÇÃO NO MERCADO 

 

D. CONDIÇÕES OU RESTRIÇÕES RELATIVAS À UTILIZAÇÃO 

SEGURA E EFICAZ DO MEDICAMENTO 
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A. FABRICANTE RESPONSÁVEL PELA LIBERTAÇÃO DO LOTE 

 

Nome e endereço do fabricante responsável pela libertação do lote 

 

Novartis Farmacéutica SA 

Gran Via de les Corts Catalanes, 764 

08013 Barcelona 

Espanha 

 

Novartis Pharma GmbH 

Roonstraße 25 

D-90429 Nuremberga 

Alemanha 

 

O folheto informativo que acompanha o medicamento tem de mencionar o nome e endereço do 

fabricante responsável pela libertação do lote em causa. 

 

 

B. CONDIÇÕES OU RESTRIÇÕES RELATIVAS AO FORNECIMENTO E UTILIZAÇÃO 

 

Medicamento de receita médica restrita, de utilização reservada a certos meios especializados (ver 

Anexo I: Resumo das Características do Medicamento, secção 4.2). 

 

 

C. OUTRAS CONDIÇÕES E REQUISITOS DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO 

MERCADO 

 

• Relatórios periódicos de segurança (RPS) 

 

Os requisitos para a apresentação de RPS para este medicamento estão estabelecidos na lista Europeia 

de datas de referência (lista EURD), tal como previsto nos termos do n.º 7 do artigo 107.º-C da 

Diretiva 2001/83/CE e quaisquer atualizações subsequentes publicadas no portal europeu de 

medicamentos. 

 

 

D. CONDIÇÕES OU RESTRIÇÕES RELATIVAS À UTILIZAÇÃO SEGURA E EFICAZ 

DO MEDICAMENTO 

 

• Plano de gestão do risco (PGR) 

 

O Titular da AIM deve efetuar as atividades e as intervenções de farmacovigilância requeridas e 

detalhadas no PGR apresentado no Módulo 1.8.2 da autorização de introdução no mercado, e 

quaisquer atualizações subsequentes do PGR que sejam acordadas. 

 

Deve ser apresentado um PGR atualizado 

• A pedido da Agência Europeia de Medicamentos 

• Sempre que o sistema de gestão do risco for modificado, especialmente como resultado 

da receção de nova informação que possa levar a alterações significativas no perfil 

benefício-risco ou como resultado de ter sido atingido um objetivo importante 

(farmacovigilância ou minimização do risco). 
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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 

 

 

1. NOME DO MEDICAMENTO 

 

Votubia 2,5 mg comprimidos 

everolímus 

 

 

2. DESCRIÇÃO DA(S) SUBSTÂNCIA(S) ATIVA(S) 

 

Cada comprimido contém 2,5 mg de everolímus. 

 

 

3. LISTA DOS EXCIPIENTES 

 

Contém lactose. Consultar o folheto informativo para mais informações. 

 

 

4. FORMA FARMACÊUTICA E CONTEÚDO 

 

Comprimido 

 

10 x 1 comprimidos 

30 x 1 comprimidos 

100 x 1 comprimidos 

 

 

5. MODO E VIA(S) DE ADMINISTRAÇÃO 

 

Consultar o folheto informativo antes de utilizar. 

Via oral. 

 

 

6. ADVERTÊNCIA ESPECIAL DE QUE O MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO 

FORA DA VISTA E DO ALCANCE DAS CRIANÇAS 

 

Manter fora da vista e do alcance das crianças. 

 

 

7. OUTRAS ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS, SE NECESSÁRIO 

 

 

8. PRAZO DE VALIDADE 

 

EXP 

 

 

9. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO 

 

Não conservar acima de 25°C. Conservar na embalagem de origem para proteger da luz e da 

humidade. 
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10. CUIDADOS ESPECIAIS QUANTO À ELIMINAÇÃO DO MEDICAMENTO NÃO 

UTILIZADO OU DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DESSE MEDICAMENTO, SE 

APLICÁVEL 

 

 

11. NOME E ENDEREÇO DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO 

MERCADO 

 

Novartis Europharm Limited 

Vista Building 

Elm Park, Merrion Road 

Dublin 4 

Irlanda 

 

 

12. NÚMERO(S) DE AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 

 

EU/1/11/710/001 10 x 1 comprimidos 

EU/1/11/710/002 30 x 1 comprimidos 

EU/1/11/710/003 100 x 1 comprimidos 

 

 

13. NÚMERO DO LOTE 

 

Lote 

 

 

14. CLASSIFICAÇÃO QUANTO À DISPENSA AO PÚBLICO 

 

 

15. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

 

 

16. INFORMAÇÃO EM BRAILLE 

 

Votubia 2,5 mg comprimidos 

 

 

17. IDENTIFICADOR ÚNICO – CÓDIGO DE BARRAS 2D 

 

Código de barras 2D com identificador único incluído. 

 

 

18. IDENTIFICADOR ÚNICO - DADOS PARA LEITURA HUMANA 

 

PC 

SN 

NN 
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INDICAÇÕES MÍNIMAS A INCLUIR NAS EMBALAGENS BLISTER OU FITAS 

CONTENTORAS 

 

BLISTER 

 

 

1. NOME DO MEDICAMENTO 

 

Votubia 2,5 mg comprimidos 

everolímus 

 

 

2. NOME DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 

 

Novartis Europharm Limited 

 

 

3. PRAZO DE VALIDADE 

 

EXP 

 

 

4. NÚMERO DO LOTE 

 

Lot 

 

 

5. OUTROS 
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INDICAÇÕES A INCLUIR NO ACONDICIONAMENTO SECUNDÁRIO 

 

CARTONAGEM 

 

 

1. NOME DO MEDICAMENTO 

 

Votubia 5 mg comprimidos 

everolímus 

 

 

2. DESCRIÇÃO DA(S) SUBSTÂNCIA(S) ATIVA(S) 

 

Cada comprimido contém 5 mg de everolímus. 

 

 

3. LISTA DOS EXCIPIENTES 

 

Contém lactose. Consultar o folheto informativo para mais informações. 

 

 

4. FORMA FARMACÊUTICA E CONTEÚDO 

 

Comprimido 

 

30 x 1 comprimidos 

100 x 1 comprimidos 

 

 

5. MODO E VIA(S) DE ADMINISTRAÇÃO 

 

Consultar o folheto informativo antes de utilizar. 

Via oral. 

 

 

6. ADVERTÊNCIA ESPECIAL DE QUE O MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO 

FORA DA VISTA E DO ALCANCE DAS CRIANÇAS 

 

Manter fora da vista e do alcance das crianças. 

 

 

7. OUTRAS ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS, SE NECESSÁRIO 

 

 

8. PRAZO DE VALIDADE 

 

EXP 

 

 

9. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO 

 

Não conservar acima de 25°C. Conservar na embalagem de origem para proteger da luz e da 

humidade. 
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10. CUIDADOS ESPECIAIS QUANTO À ELIMINAÇÃO DO MEDICAMENTO NÃO 

UTILIZADO OU DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DESSE MEDICAMENTO, SE 

APLICÁVEL 

 

 

11. NOME E ENDEREÇO DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO 

MERCADO 

 

Novartis Europharm Limited 

Vista Building 

Elm Park, Merrion Road 

Dublin 4 

Irlanda 

 

 

12. NÚMERO(S) DE AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 

 

EU/1/11/710/004 30 x 1 comprimidos 

EU/1/11/710/005 100 x 1 comprimidos 

 

 

13. NÚMERO DO LOTE 

 

Lote 

 

 

14. CLASSIFICAÇÃO QUANTO À DISPENSA AO PÚBLICO 

 

 

15. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

 

 

16. INFORMAÇÃO EM BRAILLE 

 

Votubia 5 mg comprimidos 

 

 

17. IDENTIFICADOR ÚNICO – CÓDIGO DE BARRAS 2D 

 

Código de barras 2D com identificador único incluído. 

 

 

18. IDENTIFICADOR ÚNICO - DADOS PARA LEITURA HUMANA 

 

PC 

SN 

NN 
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INDICAÇÕES MÍNIMAS A INCLUIR NAS EMBALAGENS BLISTER OU FITAS 

CONTENTORAS 

 

BLISTER 

 

 

1. NOME DO MEDICAMENTO 

 

Votubia 5 mg comprimidos 

everolímus 

 

 

2. NOME DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 

 

Novartis Europharm Limited 

 

 

3. PRAZO DE VALIDADE 

 

EXP 

 

 

4. NÚMERO DO LOTE 

 

Lot 

 

 

5. OUTROS 
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INDICAÇÕES A INCLUIR NO ACONDICIONAMENTO SECUNDÁRIO 

 

CARTONAGEM 

 

 

1. NOME DO MEDICAMENTO 

 

Votubia 10 mg comprimidos 

everolímus 

 

 

2. DESCRIÇÃO DA(S) SUBSTÂNCIA(S) ATIVA(S) 

 

Cada comprimido contém 10 mg de everolímus. 

 

 

3. LISTA DOS EXCIPIENTES 

 

Contém lactose. Consultar o folheto informativo para mais informações. 

 

 

4. FORMA FARMACÊUTICA E CONTEÚDO 

 

Comprimido 

 

10 x 1 comprimidos 

30 x 1 comprimidos 

100 x 1 comprimidos 

 

 

5. MODO E VIA(S) DE ADMINISTRAÇÃO 

 

Consultar o folheto informativo antes de utilizar. 

Via oral. 

 

 

6. ADVERTÊNCIA ESPECIAL DE QUE O MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO 

FORA DA VISTA E DO ALCANCE DAS CRIANÇAS 

 

Manter fora da vista e do alcance das crianças. 

 

 

7. OUTRAS ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS, SE NECESSÁRIO 

 

 

8. PRAZO DE VALIDADE 

 

EXP 

 

 

9. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO 

 

Não conservar acima de 25°C. Conservar na embalagem de origem para proteger da luz e da 

humidade. 
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10. CUIDADOS ESPECIAIS QUANTO À ELIMINAÇÃO DO MEDICAMENTO NÃO 

UTILIZADO OU DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DESSE MEDICAMENTO, SE 

APLICÁVEL 

 

 

11. NOME E ENDEREÇO DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO 

MERCADO 

 

Novartis Europharm Limited 

Vista Building 

Elm Park, Merrion Road 

Dublin 4 

Irlanda 

 

 

12. NÚMERO(S) DE AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 

 

EU/1/11/710/006 30 x 1 comprimidos 

EU/1/11/710/007 100 x 1 comprimidos 

EU/1/11/710/008 10 x 1 comprimidos 

 

 

13. NÚMERO DO LOTE 

 

Lote 

 

 

14. CLASSIFICAÇÃO QUANTO À DISPENSA AO PÚBLICO 

 

 

15. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

 

 

16. INFORMAÇÃO EM BRAILLE 

 

Votubia 10 mg comprimidos 

 

 

17. IDENTIFICADOR ÚNICO – CÓDIGO DE BARRAS 2D 

 

Código de barras 2D com identificador único incluído. 

 

 

18. IDENTIFICADOR ÚNICO - DADOS PARA LEITURA HUMANA 

 

PC 

SN 

NN 
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INDICAÇÕES MÍNIMAS A INCLUIR NAS EMBALAGENS BLISTER OU FITAS 

CONTENTORAS 

 

BLISTER 

 

 

1. NOME DO MEDICAMENTO 

 

Votubia 10 mg comprimidos 

everolímus 

 

 

2. NOME DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 

 

Novartis Europharm Limited 

 

 

3. PRAZO DE VALIDADE 

 

EXP 

 

 

4. NÚMERO DO LOTE 

 

Lot 

 

 

5. OUTROS 
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INDICAÇÕES A INCLUIR NO ACONDICIONAMENTO SECUNDÁRIO 

 

CARTONAGEM 

 

 

1. NOME DO MEDICAMENTO 

 

Votubia 1 mg comprimidos dispersíveis 

everolímus 

 

 

2. DESCRIÇÃO DA(S) SUBSTÂNCIA(S) ATIVA(S) 

 

Cada comprimido dispersível contém 1 mg de everolímus. 

 

 

3. LISTA DOS EXCIPIENTES 

 

Contém lactose. Consultar o folheto informativo para mais informações. 

 

 

4. FORMA FARMACÊUTICA E CONTEÚDO 

 

Comprimido dispersível 

 

30 x 1 comprimidos dispersíveis 

 

 

5. MODO E VIA(S) DE ADMINISTRAÇÃO 

 

Consultar o folheto informativo antes de utilizar. 

Os comprimidos devem ser dispersos em água antes da administração. 

Via oral. 

 

 

6. ADVERTÊNCIA ESPECIAL DE QUE O MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO 

FORA DA VISTA E DO ALCANCE DAS CRIANÇAS 

 

Manter fora da vista e do alcance das crianças. 

 

 

7. OUTRAS ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS, SE NECESSÁRIO 

 

 

8. PRAZO DE VALIDADE 

 

EXP 

 

 

9. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO 

 

Conservar na embalagem de origem para proteger da luz e da humidade. 
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10. CUIDADOS ESPECIAIS QUANTO À ELIMINAÇÃO DO MEDICAMENTO NÃO 

UTILIZADO OU DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DESSE MEDICAMENTO, SE 

APLICÁVEL 

 

 

11. NOME E ENDEREÇO DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO 

MERCADO 

 

Novartis Europharm Limited 

Vista Building 

Elm Park, Merrion Road 

Dublin 4 

Irlanda 

 

 

12. NÚMERO(S) DE AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 

 

EU/1/11/710/016 30 x 1 comprimidos dispersíveis 

 

 

13. NÚMERO DO LOTE 

 

Lote 

 

 

14. CLASSIFICAÇÃO QUANTO À DISPENSA AO PÚBLICO 

 

 

15. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

 

 

16. INFORMAÇÃO EM BRAILLE 

 

Votubia 1 mg comprimidos dispersíveis, forma abreviada [comp. disp.] aceite, se necessário por 

razões técnicas 

 

 

17. IDENTIFICADOR ÚNICO – CÓDIGO DE BARRAS 2D 

 

Código de barras 2D com identificador único incluído. 

 

 

18. IDENTIFICADOR ÚNICO - DADOS PARA LEITURA HUMANA 

 

PC 

SN 

NN 
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INDICAÇÕES MÍNIMAS A INCLUIR NAS EMBALAGENS BLISTER OU FITAS 

CONTENTORAS 

 

BLISTER 

 

 

1. NOME DO MEDICAMENTO 

 

Votubia 1 mg comprimidos dispersíveis 

everolímus 

 

 

2. NOME DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 

 

Novartis Europharm Limited 

 

 

3. PRAZO DE VALIDADE 

 

EXP 

 

 

4. NÚMERO DO LOTE 

 

Lot 

 

 

5. OUTROS 
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INDICAÇÕES A INCLUIR NO ACONDICIONAMENTO SECUNDÁRIO 

 

CARTONAGEM 

 

 

1. NOME DO MEDICAMENTO 

 

Votubia 2 mg comprimidos dispersíveis 

everolímus 

 

 

2. DESCRIÇÃO DA(S) SUBSTÂNCIA(S) ATIVA(S) 

 

Cada comprimido dispersível contém 2 mg de everolímus. 

 

 

3. LISTA DOS EXCIPIENTES 

 

Contém lactose. Consultar o folheto informativo para mais informações. 

 

 

4. FORMA FARMACÊUTICA E CONTEÚDO 

 

Comprimido dispersível 

 

10 x 1 comprimidos dispersíveis 

30 x 1 comprimidos dispersíveis 

100 x 1 comprimidos dispersíveis 

 

 

5. MODO E VIA(S) DE ADMINISTRAÇÃO 

 

Consultar o folheto informativo antes de utilizar. 

Os comprimidos devem ser dispersos em água antes da administração. 

Via oral. 

 

 

6. ADVERTÊNCIA ESPECIAL DE QUE O MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO 

FORA DA VISTA E DO ALCANCE DAS CRIANÇAS 

 

Manter fora da vista e do alcance das crianças. 

 

 

7. OUTRAS ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS, SE NECESSÁRIO 

 

 

8. PRAZO DE VALIDADE 

 

EXP 

 

 

9. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO 

 

Conservar na embalagem de origem para proteger da luz e da humidade. 
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10. CUIDADOS ESPECIAIS QUANTO À ELIMINAÇÃO DO MEDICAMENTO NÃO 

UTILIZADO OU DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DESSE MEDICAMENTO, SE 

APLICÁVEL 

 

 

11. NOME E ENDEREÇO DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO 

MERCADO 

 

Novartis Europharm Limited 

Vista Building 

Elm Park, Merrion Road 

Dublin 4 

Irlanda 

 

 

12. NÚMERO(S) DE AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 

 

EU/1/11/710/009 10 x 1 comprimidos dispersíveis 

EU/1/11/710/010 30 x 1 comprimidos dispersíveis 

EU/1/11/710/011 100 x 1 comprimidos dispersíveis 

 

 

13. NÚMERO DO LOTE 

 

Lote 

 

 

14. CLASSIFICAÇÃO QUANTO À DISPENSA AO PÚBLICO 

 

 

15. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

 

 

16. INFORMAÇÃO EM BRAILLE 

 

Votubia 2 mg comprimidos dispersíveis, forma abreviada [comp. disp.] aceite, se necessário por 

razões técnicas 

 

 

17. IDENTIFICADOR ÚNICO – CÓDIGO DE BARRAS 2D 

 

Código de barras 2D com identificador único incluído. 

 

 

18. IDENTIFICADOR ÚNICO - DADOS PARA LEITURA HUMANA 

 

PC 

SN 

NN 
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INDICAÇÕES MÍNIMAS A INCLUIR NAS EMBALAGENS BLISTER OU FITAS 

CONTENTORAS 

 

BLISTER 

 

 

1. NOME DO MEDICAMENTO 

 

Votubia 2 mg comprimidos dispersíveis 

everolímus 

 

 

2. NOME DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 

 

Novartis Europharm Limited 

 

 

3. PRAZO DE VALIDADE 

 

EXP 

 

 

4. NÚMERO DO LOTE 

 

Lot 

 

 

5. OUTROS 
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INDICAÇÕES A INCLUIR NO ACONDICIONAMENTO SECUNDÁRIO 

 

CARTONAGEM 

 

 

1. NOME DO MEDICAMENTO 

 

Votubia 3 mg comprimidos dispersíveis 

everolímus 

 

 

2. DESCRIÇÃO DA(S) SUBSTÂNCIA(S) ATIVA(S) 

 

Cada comprimido dispersível contém 3 mg de everolímus. 

 

 

3. LISTA DOS EXCIPIENTES 

 

Contém lactose. Consultar o folheto informativo para mais informações. 

 

 

4. FORMA FARMACÊUTICA E CONTEÚDO 

 

Comprimido dispersível 

 

30 x 1 comprimidos dispersíveis 

100 x 1 comprimidos dispersíveis 

 

 

5. MODO E VIA(S) DE ADMINISTRAÇÃO 

 

Consultar o folheto informativo antes de utilizar. 

Os comprimidos devem ser dispersos em água antes da administração. 

Via oral. 

 

 

6. ADVERTÊNCIA ESPECIAL DE QUE O MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO 

FORA DA VISTA E DO ALCANCE DAS CRIANÇAS 

 

Manter fora da vista e do alcance das crianças. 

 

 

7. OUTRAS ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS, SE NECESSÁRIO 

 

 

8. PRAZO DE VALIDADE 

 

EXP 

 

 

9. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO 

 

Conservar na embalagem de origem para proteger da luz e da humidade. 
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10. CUIDADOS ESPECIAIS QUANTO À ELIMINAÇÃO DO MEDICAMENTO NÃO 

UTILIZADO OU DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DESSE MEDICAMENTO, SE 

APLICÁVEL 

 

 

11. NOME E ENDEREÇO DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO 

MERCADO 

 

Novartis Europharm Limited 

Vista Building 

Elm Park, Merrion Road 

Dublin 4 

Irlanda 

 

 

12. NÚMERO(S) DE AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 

 

EU/1/11/710/012 30 x 1 comprimidos dispersíveis 

EU/1/11/710/013 100 x 1 comprimidos dispersíveis 

 

 

13. NÚMERO DO LOTE 

 

Lote 

 

 

14. CLASSIFICAÇÃO QUANTO À DISPENSA AO PÚBLICO 

 

 

15. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

 

 

16. INFORMAÇÃO EM BRAILLE 

 

Votubia 3 mg comprimidos dispersíveis, forma abreviada [comp. disp.] aceite, se necessário por 

razões técnicas 

 

 

17. IDENTIFICADOR ÚNICO – CÓDIGO DE BARRAS 2D 

 

Código de barras 2D com identificador único incluído. 

 

 

18. IDENTIFICADOR ÚNICO - DADOS PARA LEITURA HUMANA 

 

PC 

SN 

NN 
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INDICAÇÕES MÍNIMAS A INCLUIR NAS EMBALAGENS BLISTER OU FITAS 

CONTENTORAS 

 

BLISTER 

 

 

1. NOME DO MEDICAMENTO 

 

Votubia 3 mg comprimidos dispersíveis 

everolímus 

 

 

2. NOME DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 

 

Novartis Europharm Limited 

 

 

3. PRAZO DE VALIDADE 

 

EXP 

 

 

4. NÚMERO DO LOTE 

 

Lot 

 

 

5. OUTROS 
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INDICAÇÕES A INCLUIR NO ACONDICIONAMENTO SECUNDÁRIO 

 

CARTONAGEM 

 

 

1. NOME DO MEDICAMENTO 

 

Votubia 5 mg comprimidos dispersíveis 

everolímus 

 

 

2. DESCRIÇÃO DA(S) SUBSTÂNCIA(S) ATIVA(S) 

 

Cada comprimido dispersível contém 5 mg de everolímus. 

 

 

3. LISTA DOS EXCIPIENTES 

 

Contém lactose. Consultar o folheto informativo para mais informações. 

 

 

4. FORMA FARMACÊUTICA E CONTEÚDO 

 

Comprimido dispersível 

 

30 x 1 comprimidos dispersíveis 

100 x 1 comprimidos dispersíveis 

 

 

5. MODO E VIA(S) DE ADMINISTRAÇÃO 

 

Consultar o folheto informativo antes de utilizar. 

Os comprimidos devem ser dispersos em água antes da administração. 

Via oral. 

 

 

6. ADVERTÊNCIA ESPECIAL DE QUE O MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO 

FORA DA VISTA E DO ALCANCE DAS CRIANÇAS 

 

Manter fora da vista e do alcance das crianças. 

 

 

7. OUTRAS ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS, SE NECESSÁRIO 

 

 

8. PRAZO DE VALIDADE 

 

EXP 

 

 

9. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO 

 

Conservar na embalagem de origem para proteger da luz e da humidade. 
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10. CUIDADOS ESPECIAIS QUANTO À ELIMINAÇÃO DO MEDICAMENTO NÃO 

UTILIZADO OU DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DESSE MEDICAMENTO, SE 

APLICÁVEL 

 

 

11. NOME E ENDEREÇO DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO 

MERCADO 

 

Novartis Europharm Limited 

Vista Building 

Elm Park, Merrion Road 

Dublin 4 

Irlanda 

 

 

12. NÚMERO(S) DE AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 

 

EU/1/11/710/014 30 x 1 comprimidos dispersíveis 

EU/1/11/710/015 100 x 1 comprimidos dispersíveis 

 

 

13. NÚMERO DO LOTE 

 

Lote 

 

 

14. CLASSIFICAÇÃO QUANTO À DISPENSA AO PÚBLICO 

 

 

15. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

 

 

16. INFORMAÇÃO EM BRAILLE 

 

Votubia 5 mg comprimidos dispersíveis, forma abreviada [comp. disp.] aceite, se necessário por 

razões técnicas 

 

 

17. IDENTIFICADOR ÚNICO – CÓDIGO DE BARRAS 2D 

 

Código de barras 2D com identificador único incluído. 

 

 

18. IDENTIFICADOR ÚNICO - DADOS PARA LEITURA HUMANA 

 

PC 

SN 

NN 
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INDICAÇÕES MÍNIMAS A INCLUIR NAS EMBALAGENS BLISTER OU FITAS 

CONTENTORAS 

 

BLISTER 

 

 

1. NOME DO MEDICAMENTO 

 

Votubia 5 mg comprimidos dispersíveis 

everolímus 

 

 

2. NOME DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 

 

Novartis Europharm Limited 

 

 

3. PRAZO DE VALIDADE 

 

EXP 

 

 

4. NÚMERO DO LOTE 

 

Lot 

 

 

5. OUTROS 
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B. FOLHETO INFORMATIVO 
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Folheto informativo: Informação para o utilizador 

 

Votubia 2,5 mg comprimidos 

Votubia 5 mg comprimidos 

Votubia 10 mg comprimidos 

everolímus 

 

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento pois contém 

informação importante para si. 

- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente. 

- Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico. 

- Este medicamento foi receitado apenas para si. Não deve dá-lo a outros. O medicamento pode 

ser-lhes prejudicial mesmo que apresentem os mesmos sinais de doença. 

- Se tiver quaisquer efeitos indesejáveis, incluindo possíveis efeitos indesejáveis não indicados 

neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Ver secção 4. 

 

O que contém este folheto: 

 

1. O que é Votubia e para que é utilizado 

2. O que precisa de saber antes de tomar Votubia 

3. Como tomar Votubia 

4. Efeitos indesejáveis possíveis 

5. Como conservar Votubia 

6. Conteúdo da embalagem e outras informações 

 

 

1. O que é Votubia e para que é utilizado 

 

Votubia é um medicamento para tratar o cancro, que pode bloquear o crescimento de certas células no 

corpo. Contém uma substância ativa chamada everolímus que pode diminuir o tamanho dos tumores 

renais chamados angiomiolipomas e tumores cerebrais chamados astrocitoma subependimário de 

células gigantes (SEGA). Estes tumores são causados por uma doença genética chamada complexo da 

esclerose tuberosa (TSC). 

 

Os comprimidos Votubia são utilizados para tratar: 

− TSC com angiomiolipoma do rim em adultos que não necessitam de cirurgia imediata. 

− SEGA associado ao TSC em adultos e crianças com 3 ou mais anos de idade para quem a 

cirurgia não tem indicação. 

 

 

2. O que precisa de saber antes de tomar Votubia 

 

Se está a ser tratado para TSC com angiomiolipoma do rim, Voltubia ser-lhe-á receitado apenas por 

um médico com experiência no tratamento de doentes com TSC. 

 

Se você está a ser tratado para SEGA associada a TSC, Votubia ser-lhe-á receitado apenas por um 

médico com experiência no tratamento de doentes com SEGA e com acesso a análises ao sangue que 

irão medir a quantidade de Votubia no seu sangue. 

 

Siga todas as instruções do seu médico cuidadosamente. Estas podem ser diferentes das informações 

gerais contidas neste folheto. Se tiver qualquer questão sobre Votubia ou por que lhe foi receitado este 

medicamento, pergunte ao seu médico. 

 

Não tome Votubia 

− se tem alergia ao everolímus, a substâncias relacionadas como o sirolímus ou o temsirolímus, 

ou a qualquer outro componente deste medicamento (indicados na secção 6). 

Se teve reações alérgicas antes, por favor peça conselho ao seu médico. 
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Advertências e precauções 

Fale com o seu médico antes de tomar Votubia: 

− se tiver problemas no fígado ou se alguma vez teve alguma doença que possa ter afetado o seu 

fígado. Se for este o caso, o seu médico poderá ter de receitar uma dose diferente de Votubia ou 

parar o tratamento, mesmo por um período curto de tempo ou permanentemente. 

− se tiver diabetes (níveis elevados de açúcar no seu sangue). Votubia pode aumentar o nível de 

açúcar no sangue e agravar a diabetes mellitus. Isto pode resultar na necessidade de administrar 

insulina ou de um agente terapêutico oral. Informe o seu médico caso sinta muita sede ou urinar 

com mais frequência. 

− se tiver de tomar uma vacina enquanto estiver a tomar Votubia, uma vez que a vacinação pode 

ser menos eficaz. Para crianças com SEGA, é importante falar com o médico sobre o programa 

de vacinação infantil antes do tratamento com Votubia. 

− se tiver colesterol elevado. Votubia pode aumentar o colesterol e/ou outras gorduras do sangue. 

− se tiver sido operado, ou se após a cirurgia ainda tiver uma ferida não sarada, Votubia pode 

aumentar o risco de problemas na cicatrização. 

− se tiver uma infeção. Poderá ser necessário tratar a sua infeção antes de começar a tomar 

Votubia. 

− se já teve hepatite B, porque esta poderá ocorrer novamente durante o tratamento com Votubia 

(ver secção 4 ‘Efeitos indesejáveis possíveis’). 

− se já recebeu ou vai receber tratamento com radioterapia. 

 

Votubia também poderá: 

− provocar feridas na boca (úlceras orais). 

− enfraquecer o seu sistema imunitário. Desta forma, enquanto estiver a tomar Votubia, pode estar 

em risco de vir a ter uma infeção. Se tiver febre ou outros sinais de uma infeção, consulte o seu 

médico. Algumas infeções podem ser graves e podem ter consequências fatais em adultos e 

crianças. 

− ter impacto na sua função renal (nos seus rins). Desta forma, o seu médico vigiará a sua função 

renal enquanto estiver a tomar Votubia. 

− provocar dificuldade em respirar, tosse e febre (ver secção 4 ‘Efeitos indesejáveis possíveis’). 

− causar complicações do tratamento com radioterapia. Foram observadas reações de radioterapia 

graves (tais como falta de ar, náuseas, diarreia, erupções na pele e inflamação na boca, gengivas 

e garganta), incluindo casos fatais, em alguns doentes que estavam a tomar everolímus ao 

mesmo tempo que o tratamento com radioterapia ou que tomaram everolímus pouco tempo após 

terem feito tratamento com radioterapia. Adicionalmente, foram também notificadas reações de 

radioterapia (incluindo vermelhidão da pele ou inflamação dos pulmões no local do tratamento 

com radioterapia anterior) em doentes que tinham feito tratamento com radioterapia no passado. 

Informe o seu médico se está a planear fazer tratamento com radioterapia num futuro próximo 

ou se fez tratamento com radioterapia anteriormente. 

 

Informe o seu médico imediatamente caso sinta estes sintomas. 

 

Irá fazer análises ao sangue antes e periodicamente durante o tratamento. Estas irão verificar a 

quantidade de células sanguíneas (glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e plaquetas) para saber se 

Votubia está a ter algum efeito indesejado nestas células. Também serão realizadas análises ao sangue 

para verificar o funcionamento dos seus rins (níveis de creatinina, ureia no sangue ou proteinúria), do 

seu fígado (nível de transaminases) e os seus níveis de açúcar no sangue e de lípidos, uma vez que 

estes também podem ser afetados por Votubia. 

 

Se estiver a tomar Votubia para o tratamento de SEGA associado a TSC, são também necessárias 

análises regulares ao sangue para medir a quantidade de Votubia no sangue, o que irá ajudar o médico 

a decidir a quantidade de Votubia que precisa tomar. 
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Crianças e adolescentes 

Votubia pode ser utilizado em crianças e adolescentes com SEGA associado a TSC. 

 

Votubia não é para ser utilizado em crianças ou adolescentes com TSC que tenham angiomiolipoma 

do rim na ausência de SEGA, dado que não foi estudado nestes doentes. 

 

Outros medicamentos e Votubia 

Votubia pode afetar a forma como alguns outros medicamentos atuam. Se está a tomar outros 

medicamentos ao mesmo tempo que Votubia, o seu médico poderá ter de alterar a dose de Votubia ou 

dos outros medicamentos. 

 

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar, tiver tomado recentemente, ou se vier a 

tomar outros medicamentos 

 

Os seguintes podem aumentar o risco de efeitos indesejáveis com Votubia: 

− cetoconazol, itraconazol, voriconazol, ou fluconazol e outros antifúngicos usados para tratar 

infeções fúngicas (por fungos). 

− claritromicina, telitromicina or eritromicina, antibióticos usados para tratar infeções bacterianas 

(por bactérias). 

− ritonavir, e outros medicamentos utilizados no tratamento da infeção por VIH/SIDA. 

− verapamilo ou diltiazem, utilizados para tratar doenças do coração ou tensão arterial alta. 

− dronedarona, um medicamento utilizado para ajudar a regular o batimento cardíaco. 

− ciclosporina, um medicamento utilizado para impedir que o organismo rejeite o transplante de 

órgãos. 

− imatinib, utilizado para inibir o desenvolvimento de células anormais. 

− inibidores da enzima conversora da angiotensina (IECA) (tais como ramipril) utilizados para 

tratar a tensão arterial alta ou outros problemas cardiovasculares. 

− canabidiol (utilizado, por exemplo, no tratamento de convulsões). 

 

As seguintes podem diminuir a eficácia de Votubia: 

− rifampicina, usada para tratar a tuberculose (TB). 

− efavirenz ou nevirapina, utilizados no tratamento da infeção por VIH/SIDA. 

− hipericão (erva de S. João) (Hypericum perforatum) um produto à base de plantas usado em 

estados depressivos e outras situações. 

− dexametasona, um corticosteroide utilizado para tratar uma ampla variedade de condições, 

incluindo problemas inflamatórios e imunes. 

− fenitoína, carbamazepina ou fenobarbital e outros antiepiléticos usados para impedir convulsões 

ou crises epiléticas. 

 

Todos os medicamentos listados acima devem ser evitados durante o seu tratamento com Votubia. 

Caso esteja a tomar algum deles, o seu médico poderá prescrever-lhe um medicamento diferente, ou 

poderá alterar a sua dose deVotubia. 

 

Se estiver a tomar um medicamento antiepilético, a alteração na dose de medicamentos antiepiléticos 

(aumento ou diminuição) pode levar à alteração na dose necessária de Votubia. O seu médico decidirá. 

Se alterar a dose de antiepiléticos, por favor informe o seu médico. 

 

Votubia com alimentos e bebidas 

Evite toranja e sumo de toranja, enquanto estiver em tratamento com Votubia. Pode aumentar a 

quantidade de Votubia no sangue, possivelmente para um nível prejudicial. 

 

  



95 

Gravidez, amamentação e fertilidade 

Gravidez 

Votubia pode prejudicar o seu bebé antes do nascimento e não é recomendado durante a gravidez. 

Informe o seu médico caso esteja grávida ou pensa que pode estar grávida. 

 

As mulheres que possam engravidar têm que utilizar um método contracetivo altamente eficaz durante 

o tratamento e por 8 semanas após o fim do tratamento. Se, apesar destas medidas, pensa que pode ter 

engravidado, peça conselho ao seu médico antes de continuar a tomar Votubia. 

 

Amamentação 

Votubia pode prejudicar o bébé enquanto estiver a ser amamentado. Não deve amamentar durante o 

tratamento e durante 2 semanas após a última dose de Votubia. Informe o seu médico caso esteja a 

amamentar. 

 

Fertilidade 

Votubia pode afetar a fertilidade masculina e feminina. Consulte o seu médico se quiser ter filhos. 

 

Condução de veículos e utilização de máquinas 

Caso se sinta cansado de uma forma não habitual (a fadiga é um efeito secundário frequente), tome 

especial cuidado ao conduzir ou utilizar máquinas. 

 

Votubia contém lactose 

Votubia contém lactose (açúcar do leite). Se foi informado pelo seu médico que tem intolerância a 

alguns açúcares, contacte-o antes de tomar este medicamento. 

 

 

3. Como tomar Votubia 

 

Tome este medicamento exatamente como indicado pelo seu médico ou farmacêutico. Votubia existe 

na forma de comprimidos e comprimidos dispersíveis. Tome de forma consistente apenas os 

comprimidos ou apenas os comprimidos dispersíveis, e nunca uma combinação de ambos. Fale com o 

seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas. 

 

Que quantidade de Votubia deve tomar 

Se toma Votubia para o tratamento de TSC com angiomiolipoma do rim, a dose habitual é 10 mg, para 

ser tomada um vez por dia. 

 

O seu médico pode recomendar uma dose mais alta ou mais baixa com base nas necessidades 

individuais,por exemplo se tem problemas no figado ou se está a tomar outros medicamentos para 

além de Votubia. 

 

Se toma Votubia para o tratamento de TSC com SEGA, o seu médico determinará a dose de Votubia 

que precisa tomar, dependendo: 

− da sua idade 

− do seu volume corporal 

− do estado de saúde do seu fígado 

− de outros medicamentos que esteja a tomar.  

 

Irá fazer análises ao sangue são necessárias durante o tratamento com Votubia. Estas servirão para 

medir a quantidade de Votubia no seu sangue e encontrar a dose diária mais adequada para si.  

 

Caso desenvolva determinados efeitos indesejáveis (ver secção 4) enquanto estiver a tomar Votubia, o 

seu médico poderá diminuir a dose ou interromper o tratamento, durante um curto período ou 

definitivamente. 
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Como tomar este medicamento 

− Tome os comprimidos Votubia uma vez por dia. 

− Tome-os todos os dias à mesma hora. 

− Pode tomá-los com ou sem alimentos, mas deve tomá-los sempre da mesma maneira. 

 

Engula os comprimidos inteiros com um copo de água. Não mastigue nem esmague os comprimidos. 

Se está a tomar comprimidos Votubia para o tratamento de TSC com SEGA e se não for capaz de 

engolir os comprimidos, pode mexê-los num copo de água: 

− Coloque o número de comprimidos necessários dentro de um copo de água (aproximadamente 

30 ml). 

− Agite suavemente o conteúdo do copo até que os comprimidos se separem (aproximadamente 

7 minutos) e depois beba o conteúdo imediatamente. 

− Encha novamente o copo com a mesma quantidade de água (aproximadamente 30 ml), misture 

delicadamente o restante conteúdo e beba a totalidade do conteúdo para se certificar que tomou 

a dose total de Votubia comprimidos. 

− Se necessário, beba água adicional para lavar qualquer resíduo na sua boca. 

 

Informação importante para os cuidadores 

Os cuidadores devem evitar o contacto com as suspensões de comprimidos Votubia. Lave 

cuidadosamente as mãos antes e após a preparação da suspensão. 

 

Se tomar mais Votubia do que deveria 

− Caso tenha tomado Votubia em excesso, ou se acidentalmente alguém tiver tomado os seus 

comprimidos, consulte um médico ou dirija-se imediatamente a um hospital. Poderá ser 

necessário tratamento médico urgente. 

− Leve a embalagem dos comprimidos e este folheto, de modo a que o médico saiba o que foi 

tomado. 

 

Caso se tenha esquecido de tomar Votubia 

Caso se tenha esquecido de tomar uma dose, tome a sua próxima dose tal como planeado. Não tome 

uma dose a dobrar para compensar os comprimidos que se esqueceu de tomar. 

 

Se parar de tomar Votubia 

Não pare de tomar Votubia comprimidos a não ser que o seu médico lho indique. 

 

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou 

farmacêutico. 

 

 

4. Efeitos indesejáveis possíveis 

 

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos indesejáveis, embora estes não 

se manifestem em todas as pessoas. 
 

PARE de tomar Votubia e procure imediatamente um médico se você ou a sua criança sentirem algum 

dos seguintes sinais de uma reação alérgica: 

• Dificuldade em respirar ou engolir 

• Inchaço da face, lábios, língua ou garganta (sinais de angioedema) 

• Comichão grave na pele, com erupção cutânea e vermelhidão ou bolhas 
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Efeitos indesejáveis graves de Votubia incluem: 

 

Efeitos indesejáveis muito frequentes (podem afetar mais de 1 em 10 pessoas) 

− Febre, tosse, dificuldade em respirar, pieira, (sinais de inflamação do pulmão devido a infeção, 

também conhecida como pneumonia) 

 

Efeitos indesejáveis frequentes (podems afetar até 1 em 10 pessoas) 

− Inchaço, sensação de peso ou aperto, dor, mobilidade limitada de partes do corpo (isto pode 

acontecer em qualquer parte do corpo e é um sinal de potencial criação de líquido em tecidos 

moles devido a um bloqueio no sistema linfático, também conhecido como linfoedema) 

− Erupção cutânea, comichão, urticária, dificuldade em respirar ou engolir, tonturas (sinais de 

reação alérgica grave, também conhecida como hipersensibilidade) 

− Febre, tosse, dificuldade em respirar, pieira (sinais de inflamação do pulmão devido a infeção, 

também conhecida como pneumonite 

 

Efeitos indesejáveis pouco frequentes (podem afetar até 1 em 100 pessoas) 

− Erupção de pequenas bolhas com líquido sobre a pele avermelhada, sinais de infeção viral que 

pode ser potencialmente grave, também conhecida como herpes zoster) 

− Febre, arrepios, respiração e ritmo do coração acelerados, erupção na pele e possível confusão e 

desorientação (sinais de infeção grave, também conhecida como sepsis) 

 

Se sentir algum destes efeitos indesejáveis, fale imediatamente com o se médico dado que estes 

podem ter consequências que podem colocar a vida em risco. 

 

Outros possíveis efeitos indesejáveis de Votubia incluem: 

 

Efeitos indesejáveis muito frequentes (podem afetar mais de 1 em 10 pessoas) 

− Infeção do trato respiratório superior 

− Dor de garganta e corrimento nasal (nasofaringite) 

− Dor de cabeça, pressão nos olhos, nariz ou face (sinais de inflamação dos seios e fossas nasais, 

também conhecida como (sinusite) 

− Infeção do trato urinário 

− Níveis elevados de colestrol no sangue (hipercolesterolemia) 

− Dimunição de apetite 

− Dor de cabeça 

− Tosse 

− Feridas abertas na boca 

− Diarreia 

− Sensação de enjoo (vómitos) 

− Acne 

− Erupção cutânea 

− Sensação de cansaço 

− Febre 

− Alterações da menstruação tais como ausência de períodos menstruais (amenorreia) ou períodos 

irregulares. 

− Dor de garganta (faringite) 

− Dor de cabeça, tonturas, sinais de tensão arterial alta (hipertensão) 
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Efeitos indesejáveis frequentes (podem afetar até 1 em 10 pessoas) 

− Infeção do ouvido médio 

− Gengivas inchadas, a sangrar (sinais de inflamação das gengivas, também conhecida como 

gengivite) 

− Inflamação da pele (celulite) 

− Dor de garganta (faringite) 

− Níveis elevados de lípidos (gorduras) no sangue (hipertrigliceridemia,triglicéridos elevados) 

− Níveis baixos de fosfato no sangue (hipofostatemia) 

− Níveis elevados de açúcar no sangue (hiperglicemia) 

− Cansaço, falta de ar, tonturas, palidez (sinais de níveis baixos de glóbulos vermelhos, também 

conhecida como anemia) 

− Febre, garganta inflamada ou úlceras na boca devido a infeções (sinal de nível baixo de glóbulos 

brancos, também conhecidas como leucopenia, linfopenia, neutropenia) 

− Hemorragia espontânea ou hematomas (sinais de nível baixo de plaquetas, também conhecida 

como trombocitopenia) 

− Dor na boca 

− Hemorragia nasal (epistaxe) 

− Mal-estar de estômago, sentir-se enjoado (náuseas) 

− Dor abdominal 

− Dor intensa na zona abdominal inferior e pélvica que pode ser aguda, com irregularidade 

menstrual (quisto ovárico) 

− Excesso de gases nos intestinos (flatulência) 

− Obstipação 

− Dor abdominal, náuseas, vómitos, diarreia, inchaço ou distensão abdominal (sinais de 

inflamação do revestimento do estômago, também conhecida como gastrite ou gastroenterite 

viral) 

− Pele seca, comichão (prurido) 

− Uma condição inflamatória caracterizada por vermelhidão, comichão e bolhas com líquido que 

podem ganhar crosta, tornar-se espessas ou descamar (dermatite acneiforme) 

− Perda de cabelo (alopecia) 

− Proteínas na urina 

− Alterações na menstruação tais como períodos intensos (menorragia) ou sangramento vaginal 

− Dificuldade em dormir (insónia) 

− Irritabilidade 

− Agressividade 

− Níveis elevados de uma enzima chamada desidrogenase láctica sanguínea que fornece 

informação sobre a saúde de determinados órgãos 

− Nível elevado da hormona que induz a ovulação (aumento da hormona luteinizante no sangue) 

− Perda de peso. 

 

Efeitos indesejáveis pouco frequentes (podem afetar até 1 em 100 pessoas) 

− Espasmos musculares, febre, urina vermelha-acastanhada que pode ser sintomade uma 

perturbação muscular (rabdomiólise) 

− Tosse com expetoração, dor no peito, febre (sinais de inflamação das vias respiratórias, também 

conhecida como bronquite viral) 

− Perturbação na perceção do paladar (disgeusia) 

− Distúrbios na menstruação, tais como atraso no período mestrual 

− Nível elevado da hormona da reprodução feminina (aumento no sangue da hormona estimulante 

do folículo) 

 

Desconhecido (a frequência não pode ser estimada a partir dos dados disponíveis) 

− Reação no local de radioterapia anterior, por ex. vermelhidão da pele ou inflamação pulmonar 

(reação inflamatória local em zona irradiada) 

− Agravamento dos efeitos secundários do tratamento com radioterapia 
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Se estes efeitos indesejáveis se tornarem graves fale com o seu médico e/ou farmacêutico. A 

maior parte dos efeitos indesejáveis são ligeiros a moderados e geralmente irão desaparecer se 

interromper o tratamento durante alguns dias. 

 

Os seguintes efeitos indesejáveis têm sido notificados em doentes que tomam everolímus para o 

tratamento de outras condições que não TSC. 

− Perturbações renais: alteração na frequência ou ausência em urinar podem ser sintomas de 

insuficiência renal e têm sido observadas em alguns doentes utilizando everolímus. Outros 

sintomas podem incluir testes da função renal alterados (aumento da creatinina). 

− Sintomas de insuficiência cardíaca tais como falta de ar, dificuldade em respirar quando deitado, 

inchaço dos pés ou pernas. 

− Bloqueio ou obstrução de um vaso sanguíneo (veia) na perna (trombose venosa profunda). Os 

sintomas podem incluir inchaço e/ou dor numa das pernas, geralmente na barriga da perna, 

vermelhidão, ou sensação de calor na área afetada. 

− Problemas na cicatrização de feridas. 

− Níveis elevados de açúcar no sangue (hiperglicemia). 

 

A reativação da hepatite B foi observada em alguns doentes a tomar everolímus. Informe o seu médico 

se detetar sintomas de hepatite B durante o tratamento com everolímus. Os primeiros sintomas podem 

incluir febre, erupção ne pele, dor e inflamação nas articulações. Outros sintomas podem incluir 

fadiga, perda de apetite, náuseas, icterícia (amarelecimento da pele), e dor na parte superior direita do 

abdómen. Fezes claras ou urina escura podem também ser sinais de hepatite. 

 

Comunicação de efeitos indesejáveis 

Se tiver quaisquer efeitos indesejáveis, incluindo possíveis efeitos indesejáveis não indicados neste 

folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Também poderá comunicar efeitos indesejáveis 

diretamente através do sistema nacional de notificação mencionado no Apêndice V. Ao comunicar 

efeitos indesejáveis, estará a ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento. 

 

 

5. Como conservar Votubia 

 

− Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças. 

− Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na embalagem exterior e no 

blister. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado. 

− Não conservar acima de 25°C. 

− Conservar na embalagem de origem para proteger da luz e da humidade 

− Abra o blister imediatamente antes de tomar os comprimidos Votubia. 

− Não utilize este medicamento caso a embalagem esteja danificada ou apresente sinais de 

adulteração. 

 

Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu 

farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas ajudarão a proteger 

o ambiente. 

 

 

6. Conteúdo da embalagem e outras informações 

 

Qual a composição dos comprimidos Votubia 

− A substância ativa é everolímus. 

Cada Votubia 2,5 mg comprimido contém 2,5 mg de everolímus. 

Cada Votubia 5 mg comprimido contém 5 mg de everolímus. 

Cada Votubia 10 mg comprimido contém 10 mg de everolímus. 

− Os outros componentes são butil-hidroxitolueno (E321), estearato de magnésio, lactose 

mono-hidratada, hipromelose, crospovidona tipo A e lactose anidra (ver secção 2 “Votubia 

contém lactose”). 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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Qual o aspeto dos comprimidos Votubia e conteúdo da embalagem 

Votubia 2,5 mg comprimidos são comprimidos alongados, brancos a ligeiramente amarelados. São 

gravados com “LCL” numa das faces e “NVR” na outra. 

Votubia 5 mg comprimidos são comprimidos alongados, brancos a ligeiramente amarelados. São 

gravados com “5” numa das faces e “NVR” na outra. 

Votubia 10 mg comprimidos são comprimidos alongados, brancos a ligeiramente amarelados. São 

gravados com “UHE” numa das faces e “NVR” na outra. 

 

Votubia 2,5 mg comprimidos estão disponíveis em embalagens contendo 10 x 1, 30 x 1 ou 

100 x 1 comprimidos em blisters de dose unitária, perfurados de 10 x 1 comprimidos. 

Votubia 5 mg comprimidos estão disponíveis em embalagens contendo 30 x 1 ou 

100 x 1 comprimidos em blisters de dose unitária, perfurados de 10 x 1 comprimidos. 

Votubia 10 mg comprimidos estão disponíveis em embalagens contendo 10 x 1, 30 x 1, ou 

100 x 1 comprimidos em blisters de dose unitária, perfurados de 10 x 1 comprimidos. 

 

Nem todas as apresentações poderão estar disponíveis no seu país. 

 

Titular da Autorização de Introdução no Mercado 

Novartis Europharm Limited 

Vista Building 

Elm Park, Merrion Road 

Dublin 4 

Irlanda 

 

Fabricante 

Novartis Farmacéutica SA 

Gran Via de les Corts Catalanes, 764 

08013 Barcelona 

Espanha 

 

Novartis Pharma GmbH 

Roonstraße 25 

D-90429 Nuremberga 

Alemanha 

 

Para quaisquer informações sobre este medicamento, queira contactar o representante local do Titular 

da Autorização de Introdução no Mercado: 

 

België/Belgique/Belgien 

Novartis Pharma N.V. 

Tél/Tel: +32 2 246 16 11 

 

Lietuva 

SIA Novartis Baltics Lietuvos filialas 

Tel: +370 5 269 16 50 

 

България 

Novartis Bulgaria EOOD 

Тел.: +359 2 489 98 28 

 

Luxembourg/Luxemburg 

Novartis Pharma N.V. 

Tél/Tel: +32 2 246 16 11 

 

Česká republika 

Novartis s.r.o. 

Tel: +420 225 775 111 

 

Magyarország 

Novartis Hungária Kft. 

Tel.: +36 1 457 65 00 

Danmark 

Novartis Healthcare A/S 

Tlf: +45 39 16 84 00 

 

Malta 

Novartis Pharma Services Inc. 

Tel: +356 2122 2872 
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Deutschland 

Novartis Pharma GmbH 

Tel: +49 911 273 0 

 

Nederland 

Novartis Pharma B.V. 

Tel: +31 88 04 52 555 

Eesti 

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal 

Tel: +372 66 30 810 

 

Norge 

Novartis Norge AS 

Tlf: +47 23 05 20 00 

Ελλάδα 

Novartis (Hellas) A.E.B.E. 

Τηλ: +30 210 281 17 12 

 

Österreich 

Novartis Pharma GmbH 

Tel: +43 1 86 6570 

España 

Novartis Farmacéutica, S.A. 

Tel: +34 93 306 42 00 

 

Polska 

Novartis Poland Sp. z o.o. 

Tel.: +48 22 375 4888 

France 

Novartis Pharma S.A.S. 

Tél: +33 1 55 47 66 00 

 

Portugal 

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A. 

Tel: +351 21 000 8600 

Hrvatska 

Novartis Hrvatska d.o.o. 

Tel. +385 1 6274 220 

 

România 

Novartis Pharma Services Romania SRL 

Tel: +40 21 31299 01 

Ireland 

Novartis Ireland Limited 

Tel: +353 1 260 12 55 

 

Slovenija 

Novartis Pharma Services Inc. 

Tel: +386 1 300 75 50 

Ísland 

Vistor hf. 

Sími: +354 535 7000 

 

Slovenská republika 

Novartis Slovakia s.r.o. 

Tel: +421 2 5542 5439 

 

Italia 

Novartis Farma S.p.A. 

Tel: +39 02 96 54 1 

Suomi/Finland 

Novartis Finland Oy 

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200 

 

Κύπρος 

Novartis Pharma Services Inc. 

Τηλ: +357 22 690 690 

 

Sverige 

Novartis Sverige AB 

Tel: +46 8 732 32 00 

 

Latvija 

SIA Novartis Baltics 

Tel: +371 67 887 070 

 

United Kingdom (Northern Ireland) 

Novartis Ireland Limited 

Tel: +44 1276 698370 

 

 

Este folheto foi revisto pela última vez em 

 

Outras fontes de informação 

Está disponível informação pormenorizada sobre este medicamento no sítio da internet da Agência 

Europeia de Medicamentos http://www.ema.europa.eu/ 

http://www.ema.europa.eu/
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Folheto informativo: Informação para o utilizador 

 

Votubia 1 mg comprimidos dispersíveis 

Votubia 2 mg comprimidos dispersíveis 

Votubia 3 mg comprimidos dispersíveis 

Votubia 5 mg comprimidos dispersíveis 

everolímus 

 

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento pois contém 

informação importante para si. 

- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente. 

- Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico. 

- Este medicamento foi receitado apenas para si. Não deve dá-lo a outros. O medicamento pode 

ser-lhes prejudicial mesmo que apresentem os mesmos sinais de doença. 

- Se tiver quaisquer efeitos indesejáveis, incluindo possíveis efeitos indesejáveis não indicados 

neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Ver secção 4. 

 

O que contém este folheto 

 

1. O que é Votubia e para que é utilizado 

2. O que precisa de saber antes de tomar Votubia 

3. Como tomar Votubia 

4. Efeitos indesejáveis possíveis 

5. Como conservar Votubia 

6. Conteúdo da embalagem e outras informações 

 

 

1. O que é Votubia e para que é utilizado 

 

Votubia comprimidos dispersíveis contêm uma substância ativa chamada everolimus. É utilizado no 

tratamento de crianças com idade igual ou superior a 2 e adultos com convulsões parciais com ou sem 

generalização secundária (epilepsia) associada a um distúrbio genético denominado complexo de 

esclerose tuberosa (TSC) e que não são controladas por outros medicamentos antiepilépticos. As crises 

parciais começam apenas por afetar um lado do cérebro, mas podem estender-se e expandir-se a áreas 

maiores em ambos os lados do cérebro (chamado de “generalização secundária”). Os comprimidos 

dispersíveis de Votubia são administrados em conjunto com outros medicamentos para a epilepsia. 

 

Votubia é também um medicamento que trata o crescimento tumoral, bloqueando o crescimento de 

certas células no corpo. Pode diminuir o tamanho de tumores cerebrais chamados astrocitomas 

subependimários de células gigantes (SEGA), também causados pelo TSC. 

 

Os comprimidos dispersíveis Votubia são utilizados para tratar SEGA associado ao TSC em adultos e 

crianças para quem a cirurgia não tem indicação. 

 

 

2. O que precisa de saber antes de tomar Votubia 

 

Votubia ser-lhe-á receitado apenas por um médico com experiência no tratamento de doentes com 

SEGA ou convulsões e com acesso a análises ao sangue que irão medir a quantidade de Votubia no 

seu sangue. 

 

Siga todas as instruções do seu médico cuidadosamente. Estas podem ser diferentes das informações 

gerais contidas neste folheto. Se tiver qualquer questão sobre Votubia ou por que lhe foi receitado este 

medicamento, pergunte ao seu médico. 
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Não tome Votubia 

− se tem alergia ao everolímus, a substâncias relacionadas como o sirolímus ou o temsirolímus, 

ou a qualquer outro componente deste medicamento (indicados na secção 6). 

Se teve reações alérgicas antes, por favor peça conselho ao seu médico. 

 

Advertências e precauções 

Fale com o seu médico antes de tomar Votubia: 

− se tiver problemas no fígado ou se alguma vez teve alguma doença que possa ter afetado o seu 

fígado. Se for este o caso, o seu médico poderá ter de receitar uma dose diferente de Votubia ou 

parar o tratamento, mesmo por um período curto de tempo ou permanentemente. 

− se tiver diabetes (níveis elevados de açúcar no seu sangue). Votubia pode aumentar o nível de 

açúcar no sangue e agravar a diabetes mellitus. Isto pode resultar na necessidade de administrar 

insulina ou de um agente terapêutico oral. Informe o seu médico caso sinta muita sede ou urinar 

com mais frequência. 

− se tiver de tomar uma vacina enquanto estiver a tomar Votubia, uma vez que a vacinação pode 

ser menos eficaz. Para crianças com SEGA ou convulsões, é importante falar com o médico 

sobre o programa de vacinação infantil antes do tratamento com Votubia. 

− se tiver colesterol elevado. Votubia pode aumentar o colesterol e/ou outras gorduras do sangue. 

− se tiver sido operado, ou se após a cirurgia ainda tiver uma ferida não sarada, Votubia pode 

aumentar o risco de problemas na cicatrização. 

− se tiver uma infeção. Poderá ser necessário tratar a sua infeção antes de começar a tomar 

Votubia. 

− se já teve hepatite B, porque esta poderá ocorrer novamente durante o tratamento com Votubia 

(ver secção 4 ‘Efeitos indesejáveis possíveis’). 

− se já recebeu ou vai receber tratamento com radioterapia. 

 

Votubia também poderá: 

− provocar feridas na boca (úlceras orais). 

− enfraquecer o seu sistema imunitário. Desta forma, enquanto estiver a tomar Votubia, pode estar 

em risco de vir a ter uma infeção. Se tiver febre ou outros sinais de uma infeção, consulte o seu 

médico. Algumas infeções podem ser graves e podem ter consequências fatais em adultos e 

crianças. 

− ter impacto na sua função renal (nos seus rins). Desta forma, o seu médico vigiará a sua função 

renal enquanto estiver a tomar Votubia. 

− provocar dificuldade em respirar, tosse e febre (ver secção 4 ‘Efeitos indesejáveis possíveis’). 

− causar complicações do tratamento com radioterapia. Foram observadas reações de radioterapia 

graves (tais como falta de ar, náuseas, diarreia, erupções na pele e inflamação na boca, gengivas 

e garganta), incluindo casos fatais,  em alguns doentes que estavam a tomar everolímus ao 

mesmo tempo que o tratamento com radioterapia ou que tomaram everolímus pouco tempo após 

terem feito tratamento com radioterapia. Adicionalmente, foram também notificadas reações de 

radioterapia (incluindo vermelhidão da pele ou inflamação dos pulmões no local do tratamento 

com radioterapia anterior) em doentes que tinham feito tratamento com radioterapia no passado. 

Informe o seu médico se está a planear fazer tratamento com radioterapia num futuro próximo 

ou se fez tratamento com radioterapia anteriormente. 

 

Informe o seu médico imediatamente caso sinta estes sintomas. 

 

Irá fazer análises ao sangue antes e periodicamente durante o tratamento. Estas irão verificar a 

quantidade de células sanguíneas (glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e plaquetas) para saber se 

Votubia está a ter algum efeito indesejado nestas células. Também serão realizadas análises ao sangue 

para verificar o funcionamento dos seus rins (níveis de creatinina, ureia no sangue ou proteinúria), do 

seu fígado (nível de transaminases) e os seus níveis de açúcar e de lípidos no sangue, uma vez que 

estes também podem ser afetados por Votubia. 

 

São também necessárias análises regulares ao sangue para medir a quantidade de Votubia no sangue, o 

que irá ajudar o médico a decidir a quantidade de Votubia que precisa tomar. 
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Crianças e adolescentes 

Votubia pode ser usado em crianças e adolescents com SEGA associado a TSC. 

 

Votubia não pode ser usado em crianças com idade inferior a 2 anos com TSC e convulsões. 

 

Outros medicamentos e Votubia 

Votubia pode afetar a forma como alguns outros medicamentos atuam. Se está a tomar outros 

medicamentos ao mesmo tempo que Votubia, o seu médico poderá ter de alterar a dose de Votubia ou 

dos outros medicamentos. 

 

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar, tiver tomado recentemente, ou se vier a 

tomar outros medicamentos. 

 

Os seguintes podem aumentar o risco de efeitos indesejáveis com Votubia: 

− cetoconazol, itraconazol, voriconazol, ou fluconazol e outros antifúngicos usados para tratar 

infeções fúngicas (por fungos). 

− claritromicina, telitromicina or eritromicina, antibióticos usados para tratar infeções bacterianas 

(por bactérias). 

− ritonavir, e outros medicamentos utilizados no tratamento da infeção por VIH/SIDA. 

− verapamilo ou diltiazem, utilizados para tratar doenças do coração ou tensão arterial alta. 

− dronedarona, um medicamento utilizado para ajudar a regular o batimento cardíaco. 

− ciclosporina, um medicamento utilizado para impedir que o organismo rejeite o transplante de 

órgãos. 

− imatinib, utilizado para inibir o desenvolvimento de células anormais. 

− inibidores da enzima conversora da angiotensina (IECA) (tais como ramipril) utilizados para 

tratar a tensão arterial alta ou outros problemas cardiovasculares. 

− canabidiol (utilizado, por exemplo, no tratamento de convulsões). 

 

As seguintes podem diminuir a eficácia de Votubia: 

− rifampicina, usada para tratar a tuberculose (TB). 

− efavirenz ou nevirapina, utilizados no tratamento da infeção por VIH/SIDA. 

− hipericão (erva de S. João) (Hypericum perforatum) um produto à base de plantas usado em 

estados depressivos e outras situações. 

− dexametasona, um corticosteroide utilizado para tratar uma ampla variedade de condições, 

incluindo problemas inflamatórios e imunes. 

− fenitoína, carbamazepina ou fenobarbital e outros antiepiléticos usados para impedir convulsões 

ou crises epiléticas. 

 

Todos os medicamentos listados acima devem ser evitados durante o seu tratamento com Votubia. 

Caso esteja a tomar algum deles, o seu médico poderá prescrever-lhe um medicamento diferente, ou 

poderá alterar a sua dose deVotubia. 

 

Se estiver a tomar um medicamento antiepilético, a alteração na dose de medicamentos antiepiléticos 

(aumento ou diminuição) pode levar à alteração na dose necessária de Votubia. O seu médico decidirá. 

Se alterar a dose de antiepiléticos, por favor informe o seu médico. 

 

Se estiver a seguir uma dieta específica para reduzir a frequência das crises epiléticas, informe o seu 

médico antes de iniciar o tratamento com Votubia. 

 

Votubia com alimentos e bebidas 

Evite toranja e sumo de toranja, enquanto estiver em tratamento com Votubia. Pode aumentar a 

quantidade de Votubia no sangue, possivelmente para um nível prejudicial. 
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Gravidez, amamentação e fertilidade 

Gravidez 

Votubia pode prejudicar o seu bebé antes do nascimento e não é recomendado durante a gravidez. 

Informe o seu médico caso esteja grávida ou pensa que pode estar grávida. 

 

As mulheres que possam engravidar têm que utilizar um método contracetivo altamente eficaz durante 

o tratamento e por 8 semanas após o fim do tratamento. Se, apesar destas medidas, pensa que pode ter 

engravidado, peça conselho ao seu médico antes de continuar a tomar Votubia. 

 

Amamentação 

Votubia pode prejudicar o bébé enquanto estiver a ser amamentado. Não deve amamentar durante o 

tratamento e durante 2 semanas após a última dose de Votubia. Informe o seu médico caso esteja a 

amamentar. 

 

Fertilidade 

Votubia pode afetar a fertilidade masculina e feminina. Consulte o seu médico se quiser ter filhos. 

 

Condução de veículos e utilização de máquinas 

Caso se sinta cansado de uma forma não habitual (a fadiga é um efeito secundário frequente), tome 

especial cuidado ao conduzir ou utilizar máquinas. 

 

Votubia contém lactose 

Votubia contém lactose (açúcar do leite). Se foi informado pelo seu médico que tem intolerância a 

alguns açúcares, contacte-o antes de tomar este medicamento. 

 

 

3. Como tomar Votubia 

 

Tome este medicamento exatamente como indicado pelo seu médico ou farmacêutico. Votubia existe 

na forma de comprimidos e comprimidos dispersíveis. Tome de forma consistente apenas os 

comprimidos ou apenas os comprimidos dispersíveis, e nunca uma combinação de ambos. Fale com o 

seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas. 

 

Que quantidade de Votubia deve tomar 

O seu médico determinará a dose de Votubia que precisa tomar, dependendo: 

− da sua idade 

− do seu volume corporal 

− do estado de saúde do seu fígado 

− de outros medicamentos que esteja a tomar. 

 

Irá fazer análises ao sangue durante o tratamento com Votubia. Estas servirão para medir a quantidade 

de Votubia no seu sangue e encontrar a dose diária mais adequada para si. . 

 

Caso desenvolva determinados efeitos indesejáveis (ver secção 4) enquanto estiver a tomar Votubia, o 

seu médico poderá diminuir a dose ou interromper o tratamento, durante um curto período ou 

definitivamente. 

 

Como tomar este medicamento 

− Tome os comprimidos dispersíveis Votubia uma vez por dia. 

− Tome-os todos os dias à mesma hora. 

− Pode tomá-los com ou sem alimentos, mas deve tomá-los sempre da mesma maneira. 

 

Tomar os comprimidos dispersíveis apenas como suspensão oral 

Não mastigue nem esmague os comprimidos dispersíveis. Não os engula inteiros. Deve misturar os 

comprimidos dispersíveis com água para obter um líquido turvo (conhecido por suspensão oral). 
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Como preparar e tomar a suspensão oral 

Prepare a suspensão oral misturando os comprimidos dispersíveis com água numa seringa para 

administração oral ou num copo pequeno. Deve beber a suspensão imediatamente após a sua 

preparação. Se não beber em 30 minutos, se for utilizada uma seringa para administração oral, ou em 

60 minutos se for utilizado um copo pequeno, deite-a fora e prepare uma nova suspensão. Leia as 

instruções detalhadas no final deste folheto para saber como fazer. Fale com o seu médico ou 

farmacêutico se tiver dúvidas. 

 

Informação importante para os cuidadores 

Os cuidadores devem evitar o contacto com as suspensões de comprimidos Votubia. Lave 

cuidadosamente as mãos antes e após a preparação da suspensão. 

 

Se tomar mais Votubia do que deveria 

− Caso tenha tomado Votubia em excesso, ou se acidentalmente alguém tiver tomado os seus 

comprimidos dispersíveis, consulte um médico ou dirija-se imediatamente a um hospital. Poderá 

ser necessário tratamento médico urgente. 

− Leve a embalagem dos comprimidos e este folheto, de modo a que o médico saiba o que foi 

tomado. 

 

Caso se tenha esquecido de tomar Votubia 

Caso se tenha esquecido de tomar uma dose, tome a sua próxima dose tal como planeado. Não tome 

uma dose a dobrar para compensar os comprimidos dispersíveis que se esqueceu de tomar. 

 

Se parar de tomar Votubia 

Não pare de tomar Votubia comprimidos dispersíveis a não ser que o seu médico lho indique. 

 

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou 

farmacêutico. 

 

 

4. Efeitos indesejáveis possíveis 

 

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos indesejáveis, embora estes não 

se manifestem em todas as pessoas. 
 

PARE de tomar Votubia e procure imediatamente um médico se você ou a sua criança sentirem algum 

dos seguintes sinais de uma reação alérgica: 

• Dificuldade em respirar ou engolir 

• Inchaço da face, lábios, língua ou garganta (sinais de angioedema) 

• Comichão grave na pele, com erupção cutânea e vermelhidão ou bolhas 

 

Efeitos indesejáveis graves de Votubia incluem: 

 

Efeitos indesejáveis muito frequentes (podem afetar mais de 1 em 10 pessoas) 

− Febre, tosse, dificuldade em respirar, pieira (sinais de inflamação do pulmão devido a infeção, 

também conhecida como pneumonia) 

 

Efeitos indesejáveis frequentes (podems afetar até 1 em 10 pessoas) 

− Inchaço, sensação de peso ou aperto, dor, mobilidade limitada de partes do corpo (isto pode 

acontecer em qualquer parte do corpo e é um sinal de potencial criação de líquido em tecidos 

moles devido a um bloqueio no sistema linfático, também conhecido como linfoedema) 

− Erupção cutânea, comichão, urticária, dificuldade em respirar ou engolir, tonturas (sinais de 

reação alérgica grave, também conhecida como hipersensibilidade) 

− Febre, tosse, dificuldade em respirar, pieira (sinais de inflamação do pulmão devido a infeção, 

também conhecida como pneumonite) 
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Efeitos indesejáveis pouco frequentes (podem afetar até 1 em 100 pessoas) 

− Erupção de pequenas bolhas com líquido sobre a pele avermelhada (sinais de infeção viral que 

pode ser potencialmente grave, também conhecida como herpes zoster) 

− Febre, arrepios, respiração e ritmo do coração acelerados, erupção na pele e possível confusão e 

desorientação (sinais de infeção grave, também conhecida como sepsis) 

 

Desconhecido (a frequência não pode ser estimada a partir dos dados disponíveis) 

− Reação no local de radioterapia anterior, por ex. vermelhidão da pele ou inflamação pulmonar 

(reação inflamatória local em zona irradiada) 

− Agravamento dos efeitos secundários do tratamento com radioterapia 

 

Se sentir algum destes efeitos indesejáveis, fale imediatamente com o se médico dado que estes 

podem ter consequências que podem colocar a vida em risco. 

 

Outros possíveis efeitos indesejáveis de Votubia incluem: 

 

Efeitos indesejáveis muito frequentes (podem afetar mais de 1 em 10 pessoas) 

− Infeção do trato respiratório superior 

− Dor de garganta e corrimento nasal (nasofaringite) 

− Dor de cabeça, pressão nos olhos, nariz ou face (sinais de inflamação dos seios e fossas nasais, 

também conhecida como sinusite) 

− Infeção do trato urinário 

− Níveis elevados de colestrol no sangue (hipercolesterolemia) 

− Dimunição de apetite 

− Dor de cabeça 

− Tosse 

− Feridas abertas na boca 

− Diarreia 

− Sensação de enjoo (vómitos) 

− Acne 

− Erupção cutânea 

− Sensação de cansaço 

− Febre 

− Alterações da menstruação tais como ausência de períodos menstruais (amenorreia) ou períodos 

irregulares. 

− Dor de garganta (faringite) 

− Dor de cabeça, tonturas, sinais de tensão arterial alta (hipertensão) 
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Efeitos indesejáveis frequentes (podem afetar até 1 em 10 pessoas) 

− Infeção do ouvido médio 

− Gengivas inchadas, a sangrar (sinais de inflamação das gengivas, também conhecida como 

gengivite) 

− Inflamação da pele (celulite) 

− Dor de garganta (faringite) 

− Níveis elevados de lípidos (gorduras) no sangue (hipertrigliceridemia,triglicéridos elevados) 

− Níveis baixos de fosfato no sangue (hipofostatemia) 

− Níveis elevados de açúcar no sangue (hiperglicemia) 

− Cansaço, falta de ar, tonturas, palidez (sinais de níveis baixos de glóbulos vermelhos, também 

conhecida como anemia) 

− Febre, garganta inflamada ou úlceras na boca devido a infeções (sinal de nível baixo de glóbulos 

brancos, também conhecidas como leucopenia, linfopenia, neutropenia) 

− Hemorragia espontânea ou hematomas (sinais de nível baixo de plaquetas, também conhecida 

como trombocitopenia) 

− Dor na boca 

− Hemorragia nasal (epistaxe) 

− Mal-estar de estômago, sentir-se enjoado (náuseas) 

− Dor abdominal 

− Dor intensa na zona abdominal inferior e pélvica que pode ser aguda, com irregularidade 

menstrual (quisto ovárico) 

− Excesso de gases nos intestinos (flatulência) 

− Obstipação 

− Dor abdominal, náuseas, vómitos, diarreia, inchaço ou distensão abdominal (sinais de 

inflamação do revestimento do estômago, também conhecida como gastrite ou gastroenterite 

viral) 

− Pele seca, comichão (prurido) 

− Uma condição inflamatória caracterizada por vermelhidão, comichão e bolhas com líquido que 

podem ganhar crosta, tornar-se espessas ou descamar (dermatite acneiforme) 

− Perda de cabelo (alopecia) 

− Proteínas na urina 

− Alterações na menstruação tais como períodos intensos (menorragia) ou sangramento vaginal 

− Dificuldade em dormir (insónia) 

− Irritabilidade 

− Agressividade 

− Níveis elevados de uma enzima chamada desidrogenase láctica sanguínea que fornece 

informação sobre a saúde de determinados órgãos 

− Nível elevado da hormona que induz a ovulação (aumento da hormona luteinizante no sangue) 

− Perda de peso. 

 

Efeitos indesejáveis pouco frequentes (podem afetar até 1 em 100 pessoas) 

− Espasmos musculares, febre, urina vermelha-acastanhada que pode ser sintomade uma 

perturbação muscular (rabdomiólise) 

− Tosse com expetoração, dor no peito, febre (sinais de inflamação das vias respiratórias, também 

conhecida como bronquite viral) 

− Perturbação na perceção do paladar (disgeusia) 

− Distúrbios na menstruação, tais como atraso no período mestrual 

− Nível elevado da hormona da reprodução feminina (aumento no sangue da hormona estimulante 

do folículo) 

 

Se estes efeitos indesejáveis se tornarem graves fale com o seu médico e/ou farmacêutico. A 

maior parte dos efeitos indesejáveis são ligeiros a moderados e geralmente irão desaparecer se 

interromper o tratamento durante alguns dias. 
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Os seguintes efeitos indesejáveis têm sido notificados em doentes que tomam everolímus para o 

tratamento de outras condições que não TSC. 

− Perturbações renais: alteração na frequência ou ausência em urinar podem ser sintomas de 

insuficiência renal e têm sido observadas em alguns doentes utilizando everolímus. Outros 

sintomas podem incluir testes da função renal alterados (aumento da creatinina). 

− Sintomas de insuficiência cardíaca tais como falta de ar, dificuldade em respirar quando deitado, 

inchaço dos pés ou pernas. 

− Bloqueio ou obstrução de um vaso sanguíneo (veia) na perna (trombose venosa profunda). Os 

sintomas podem incluir inchaço e/ou dor numa das pernas, geralmente na barriga da perna, 

vermelhidão, ou sensação de calor na área afetada. 

− Problemas na cicatrização de feridas. 

− Níveis elevados de açúcar no sangue (hiperglicemia). 

 

A reativação da hepatite B foi observada em alguns doentes a tomar everolímus. Informe o seu médico 

se detetar sintomas de hepatite B durante o tratamento com everolímus. Os primeiros sintomas podem 

incluir febre, erupção ne pele, dor e inflamação nas articulações. Outros sintomas podem incluir 

fadiga, perda de apetite, náuseas, icterícia (amarelecimento da pele), e dor na parte superior direita do 

abdómen. Fezes claras ou urina escura podem também ser sinais de hepatite. 

 

Comunicação de efeitos indesejáveis 

Se tiver quaisquer efeitos indesejáveis, incluindo possíveis efeitos indesejáveis não indicados neste 

folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Também poderá comunicar efeitos indesejáveis 

diretamente através do sistema nacional de notificação mencionado no Apêndice V. Ao comunicar 

efeitos indesejáveis, estará a ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento. 

 

 

5. Como conservar Votubia 

 

− Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças. 

− Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na embalagem exterior e no 

blister. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado. 

− O medicamento não necessita de qualquer temperatura especial de conservação. 

− Conservar na embalagem de origem para proteger da luz e da humidade. 

− Abra o blister imediatamente antes de tomar os comprimidos dispersíveis Votubia. 

− A estabilidade da suspensão pronta a usar foi demonstrada durante 60 minutos. Deve tomar a 

suspensão imediatamente após a preparação. Se não tomar a suspensão dentro de 60 minutos, 

deite fora e prepare uma nova suspensão. 

− Não utilize este medicamento caso a embalagem esteja danificada ou apresente sinais de 

adulteração. 

 

Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu 

farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas ajudarão a proteger 

o ambiente. 

 

 

6. Conteúdo da embalagem e outras informações 

 

Qual a composição dos comprimidos dispersíveis Votubia 

− A substância ativa é everolímus. 

Cada Votubia 1 mg comprimido dispersível contém 1 mg de everolímus. 

Cada Votubia 2 mg comprimido dispersível contém 2 mg de everolímus. 

Cada Votubia 3 mg comprimido dispersível contém 3 mg de everolímus. 

Cada Votubia 5 mg comprimido dispersível contém 5 mg de everolímus. 

− Os outros componentes são butil-hidroxitolueno (E321), estearato de magnésio, lactose 

mono-hidratada, hipromelose, crospovidona tipo A, manitol, celulose microcristalina e sílica 

coloidal anidra (ver secção 2 “Votubia contém lactose”). 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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Qual o aspeto dos comprimidos dispersíveis Votubia e conteúdo da embalagem 

Votubia 1 mg comprimidos dispersíveis são brancos a ligeiramente amarelados, redondos, lisos com 

bordos biselados e sem ranhura. São gravados com “D1” numa das faces e “NVR” na outra. 

Votubia 2 mg comprimidos dispersíveis são brancos a ligeiramente amarelados, redondos, lisos com 

bordos biselados e sem ranhura. São gravados com “D2” numa das faces e “NVR” na outra. 

Votubia 3 mg comprimidos dispersíveis são brancos a ligeiramente amarelados, redondos, lisos com 

bordos biselados e sem ranhura. São gravados com “D3” numa das faces e “NVR” na outra. 

Votubia 5 mg comprimidos dispersíveis são brancos a ligeiramente amarelados, redondos, lisos com 

bordos biselados e sem ranhura. São gravados com “D5” numa das faces e “NVR” na outra. 

 

Votubia 1 mg comprimidos dispersíveis estão disponíveis em embalagens contendo 30 comprimidos 

dispersíveis em blisters de dose unitária, perfurados de 10 x 1 comprimidos cada. 

Votubia 2 mg comprimidos dispersíveis estão disponíveis em embalagens contendo 10 x 1, 30 x 1 ou 

100 x 1 comprimidos dispersíveis em blisters de dose unitária, perfurados de 10 x 1 comprimidos 

cada. 

Votubia 3 mg e 5 mg comprimidos dispersíveis estão disponíveis em embalagens contendo 30 x 1 ou 

100 x 1 comprimidos dispersíveis em blisters de dose unitária, perfurados de 10 x 1 comprimidos 

cada. 

 

Nem todas as apresentações poderão estar disponíveis no seu país. 

 

Titular da Autorização de Introdução no Mercado 

Novartis Europharm Limited 

Vista Building 

Elm Park, Merrion Road 

Dublin 4 

Irlanda 

 

Fabricante 

Novartis Farmacéutica SA 

Gran Via de les Corts Catalanes, 764 

08013 Barcelona 

Espanha 

 

Novartis Pharma GmbH 

Roonstraße 25 

D-90429 Nuremberga 

Alemanha 

 

Para quaisquer informações sobre este medicamento, queira contactar o representante local do Titular 

da Autorização de Introdução no Mercado: 

 

België/Belgique/Belgien 

Novartis Pharma N.V. 

Tél/Tel: +32 2 246 16 11 

 

Lietuva 

SIA Novartis Baltics Lietuvos filialas 

Tel: +370 5 269 16 50 

 

България 

Novartis Bulgaria EOOD 

Тел.: +359 2 489 98 28 

 

Luxembourg/Luxemburg 

Novartis Pharma N.V. 

Tél/Tel: +32 2 246 16 11 

 

Česká republika 

Novartis s.r.o. 

Tel: +420 225 775 111 

 

Magyarország 

Novartis Hungária Kft. 

Tel.: +36 1 457 65 00 
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Danmark 

Novartis Healthcare A/S 

Tlf: +45 39 16 84 00 

 

Malta 

Novartis Pharma Services Inc. 

Tel: +356 2122 2872 

Deutschland 

Novartis Pharma GmbH 

Tel: +49 911 273 0 

 

Nederland 

Novartis Pharma B.V. 

Tel: +31 88 04 52 555 

Eesti 

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal 

Tel: +372 66 30 810 

 

Norge 

Novartis Norge AS 

Tlf: +47 23 05 20 00 

Ελλάδα 

Novartis (Hellas) A.E.B.E. 

Τηλ: +30 210 281 17 12 

 

Österreich 

Novartis Pharma GmbH 

Tel: +43 1 86 6570 

España 

Novartis Farmacéutica, S.A. 

Tel: +34 93 306 42 00 

 

Polska 

Novartis Poland Sp. z o.o. 

Tel.: +48 22 375 4888 

France 

Novartis Pharma S.A.S. 

Tél: +33 1 55 47 66 00 

 

Portugal 

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A. 

Tel: +351 21 000 8600 

Hrvatska 

Novartis Hrvatska d.o.o. 

Tel. +385 1 6274 220 

 

România 

Novartis Pharma Services Romania SRL 

Tel: +40 21 31299 01 

Ireland 

Novartis Ireland Limited 

Tel: +353 1 260 12 55 

 

Slovenija 

Novartis Pharma Services Inc. 

Tel: +386 1 300 75 50 

Ísland 

Vistor hf. 

Sími: +354 535 7000 

 

Slovenská republika 

Novartis Slovakia s.r.o. 

Tel: +421 2 5542 5439 

 

Italia 

Novartis Farma S.p.A. 

Tel: +39 02 96 54 1 

Suomi/Finland 

Novartis Finland Oy 

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200 

 

Κύπρος 

Novartis Pharma Services Inc. 

Τηλ: +357 22 690 690 

 

Sverige 

Novartis Sverige AB 

Tel: +46 8 732 32 00 

 

Latvija 

SIA Novartis Baltics 

Tel: +371 67 887 070 

 

United Kingdom (Northern Ireland) 

Novartis Ireland Limited 

Tel: +44 1276 698370 

 

 

Este folheto foi revisto pela última vez em 

 

Outras fontes de informação 

Está disponível informação pormenorizada sobre este medicamento no sítio da internet da Agência 

Europeia de Medicamentos: http://www.ema.europa.eu/ 

http://www.ema.europa.eu/
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INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

 

Leia e siga cuidadosamente estas instruções para que saiba como preparar corretamente o 

medicamento. Este medicamento terá o aspeto de um líquido turvo (conhecido como suspensão 

oral). 

 

Utilize uma seringa para administração oral ou um copo pequeno para preparar e para tomar 

apenas a suspensão de Votubia – não o utilize para mais nada. 

 

Informação importante: 

 

Tome Votubia comprimidos dispersíveis apenas como uma suspensão. 

 

Estas instruções são para tomar uma dose entre 1 mg e 10 mg. 

• O máximo que pode tomar de uma vez utilizando a seringa de utilização oral ou um copo 

pequeno são 10 mg, utilizando um máximo de 5 comprimidos dispersíveis. 

• Se necessita de tomar uma dose maior ou se necessita de utilizar mais do que 5 comprimidos 

dispersíveis, divida a dose e repita os passos utilizando a mesma seringa de administração oral 

ou copo pequeno. 

• Pergunte ao seu médico ou farmacêutico como pode dividir a dose se tiver dúvidas. 

 

Os cuidadores devem tentar evitar o contacto da pele com a suspensão oral. Manter o medicamento 

fora do alcance das crianças. 

 

Use apenas água (água potável da torneira ou água engarrafada sem gás) para preparar a suspensão. 

Não use sumo ou quaisquer outros líquidos. 

 

O doente deve beber a suspensão imediatamente após a sua preparação. Se o doente não beber em 

30 minutos, se for utilizada uma seringa para administração oral, ou em 60 minutos se for utilizado um 

copo pequeno, deite-a fora e prepare uma nova suspensão. 

 

Instruções para os cuidadores prepararem a suspensão utilizando uma seringa para 

administração oral: 

 

É necessário: 

• Blister com os comprimidos dispersíveis Votubia 

• Tesoura para abrir o blister 

• 1 seringa de administração oral de 10 ml oral graduada com unidades de 1 ml (para utilização 

única): ver figura abaixo 
• 2 copos limpos 

• Aproximadamente 30 ml de água 

 

 
 

Êmbolo 
Corpo 

Indicadores 

de volume 

Ponta 
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Preparação 

 

1. Lave e seque as mãos. 

 

 

 

 

 

2. Segure na seringa de utilização oral de 10 ml e puxe o 

êmbolo, retirando-o completamente do corpo da seringa. 

 

 
 

Adicionar os comprimidos dispersíveis 

 

3. Use uma tesoura para abrir o blister ao longo da linha 

tracejada. Retire os comprimidos dispersíveis do blister. 

Coloque-os dentro do corpo da seringa imediatamente. 

 

 

 

 
 

 

4. Volte a inserir o êmbolo dentro do corpo da seringa de 

utilização oral. Empurre o êmbolo até tocar nos comprimidos 

dispersíveis. 

 

 
 

Adicionar água 

 

5. Encha um copo pequeno com água (água potável da torneira 

ou água engarrafada sem gás). Introduza a extremidade da 

seringa na água. Retire cerca de 5 ml de água puxando 

devagar o êmbolo até que este atinja a marca de 5 ml na 

seringa. 

 

Nota: A quantidade de água na seringa não necessita ser 

exata mas os comprimidos devem ficar todos cobertos. Se 

alguns comprimidos ficarem presos na parte de cima da 

seringa sem água, bata com cuidado na seringa até que estes 

caiam na água. 

 

 

 

 

Misturar o medicamento 

 

6. Segure na seringa com a extremidade virada para cima. Puxe 

o êmbolo devagar para introduzir ar até à marca de 9 ml na 

seringa. 

 

 

 
 

7. Coloque a seringa cheia dentro do copo limpo e vazio com a 

extremidade virada para cima. Aguarde durante 3 minutos – 

até os comprimidos dispersíveis se terem desintegrado 

completamente. 

 

 

 
 

3 Min 
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8. Misture o medicamento rodando devagar a seringa para cima 

e para baixo cinco vezes imediatamente antes de administrar 

a dose. Não agite. Utilize a suspensão oral imediatamente. Se 

não utilizar a suspensão no prazo de 30 minutos, deite-a fora 

e prepare uma nova suspensão. 

 

 

 
 

Remover o ar 

 

9. Segure na seringa com a extremidade virada para cima. 

Empurre o êmbolo devagar para remover a maior parte do ar 

(pode ficar uma pequena quantidade de ar junto da 

extremidade). 

 

 

 
 

Tomar o medicamento 

 

10. Coloque a seringa na boca do doente. Empurre o êmbolo 

devagar para expulsar a totalidade do conteúdo da seringa. 

 

 

 

 
 

11. Remova cuidadosamente a seringa da boca do doente. 

 

 

Garantir que todo o medicamento foi tomado 

 

12. Insira a extremidade da seringa no copo cheio de água. Retire 

5 ml de água puxando o êmbolo devagar. 

 

 

 

 
 

 

13. Segure na seringa com a extremidade para cima. Puxe o 

êmbolo devagar para introduzir ar até à marca de 9 ml na 

seringa. 

 

 

 
 

 

14. Com a extremidade da seringa virada para cima agite a água 

com movimento circular para apanhar resto de medicamento 

que tenha ficado lá dentro. 

 
 

 

 

15. Segure na seringa com a extremidade virada para cima. 

Empurre o êmbolo devagar para remover a maior parte do ar. 

 

 
 

5x 
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16. Coloque a seringa na boca do doente. Empurre o êmbolo 

devagar para expulsar a totalidade do conteúdo da seringa. 

 

 
 

17. Remova cuidadosamente a seringa da boca do doente. 

 

Se a totalidade da dose prescrita for superior a 10 mg ou 

tiver que ser preparada utilizando mais do que 

5 comprimidos dispersíveis, repita os passos 2 a 17 para 

acabar de dar a dose. 

 

 

Limpar 

 

18. Pergunte ao seu farmacêutico como eliminar a seringa para 

administração oral. 

 

 

 

 

 

 

19. Lave e seque as mãos. 

 

 

 

Instruções para os doentes ou cuidadores prepararem a suspensão utilizando um copo pequeno: 

 

É necessário: 

• Blister com os comprimidos dispersíveis Votubia 

• Tesoura para abrir o blister 

• 1 copo pequeno (tamanho máximo 100 ml) 

• Copo medida de 30 ml para medir a água 

• Aproximadamente 50 ml de água para preparar a suspensão 

• Colher para mexer 

 

Preparação 

 

1. Lave e seque as mãos. 

 

 

 

Adicionar água 

 

2. Coloque cerca de 25 ml de água no copo medida de 30 ml. 

Não é necessário que a dose de água seja exata. 

 

 
 

3. Introduza a água do copo medida no copo de água. 

 
Adicionar os comprimidos dispersíveis 

 

4. Use uma tesoura para abrir o blister ao longo da linha 

tracejada. Retire os comprimidos dispersíveis do blister. 

 

25 ml 

de água 
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5. Coloque os comprimidos dispersíveis dentro de água. 

 

Misturar o medicamento 

 

6. Aguarde durante 3 minutos – até os comprimidos 

dispersíveis se terem desintegrado completamente. 

 

 
 

7. Mexa cuidadosamente o conteúdo do copo com uma colher e 

passe imediatamente ao passo 8. 

 
 

Tomar o medicamento 

 

8. O doente deve beber imediatamente toda a suspensão oral 

contida no copo. Se a suspensão não for utilizada dentro de 

60 minutos, deite-a fora e prepare uma nova suspensão. 

 

 
 

Garantir que todo o medicamento foi tomado 

 

9. Volte a encher o copo com a mesma quantidade de água 

(cerca de 25 ml). Mexa o conteúdo com a colher para 

remover algum resto de medicamento do copo e da colher. 

 

 
 

10. O doente deve beber toda a suspensão oral contida no copo. 

Se a totalidade da dose prescrita for superior a 10 mg ou 

tiver que ser preparada utilizando mais do que 

5 comprimidos dispersíveis, repita os passos 2 a 10 para 

acabar de dar a dose. 

 

 
 

Limpar 

 

11. Lave o copo e a colher com água abundante. Limpe o copo e 

a colher com uma toalha de papel limpa. Guarde-os num 

local seco e limpo até à próxima vez. 

 

 
 

12. Lave e seque as mãos.  

 

3 Min 
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