
FICHA DE DADOS DA NOVA ZELÂNDIA

CREONTE®10.000, CREONTE®20.000 
CREONTES®25.000, CREONTE®35.000

1. Nome do Produto

Creonte 10.000 cápsulas

Creonte 20.000 cápsulas

Creonte 25.000 cápsulas

Creonte 35.000 cápsulas

2. Composição Qualitativa e Quantitativa
Cada cápsula de Creon 10.000 contém pellets de cor acastanhada com revestimento entérico contendo 150 mg de 
pancreatina (pó de pâncreas) equivalente a não menos de 8.000 Ph.Eur. unidades de amilase, 10.000 Ph.Eur. 
unidades de lipase e 600 Ph.Eur. protease de unidades.

Cada cápsula de Creon 20.000 contém pellets de cor acastanhada com revestimento entérico contendo 300 mg de 
pancreatina (pó de pâncreas) equivalente a não menos de 16.000 Ph.Eur. unidades de amilase, 20.000 Ph.Eur. 
unidades de lipase e 1.200 Ph.Eur. protease de unidades.

Cada cápsula de Creon 25.000 contém pellets de cor acastanhada com revestimento entérico contendo 300 mg de 
pancreatina (pó de pâncreas) equivalente a não menos de 18.000 Ph.Eur. unidades de amilase, 25.000 Ph.Eur. 
unidades de lipase e 1.000 Ph.Eur. protease de unidades.

Cada cápsula de Creon 35.000 contém pellets de cor acastanhada com revestimento entérico contendo 420 mg de 
pancreatina (pó de pâncreas) equivalente a não menos de 25.200 Ph.Eur. unidades de amilase, 35.000 Ph.Eur. 
unidades de lipase e 1.400 Ph.Eur. protease de unidades.

A pancreatina é produzida a partir de tecido pancreático porcino.

Para a lista completa de excipientes, ver secção 6.1.

3. Forma Farmacêutica
Creon 10.000 é uma cápsula de gelatina dura tamanho 2 com tampa marrom opaca e corpo transparente incolor, 
preenchida com minimicroesferas (pellets gastrorresistentes).

Creon 20.000 é uma cápsula de gelatina dura alongada tamanho 0 com tampa marrom opaca e corpo 
transparente incolor, preenchida com minimicroesferas (pellets gastrorresistentes).

Creon 25.000 é uma cápsula de gelatina dura tamanho 0 com tampa opaca laranja sueca e corpo transparente 
incolor, preenchida com minimicroesferas (pellets gastrorresistentes).

Creon 35.000 é uma cápsula de gelatina dura alongada tamanho 00 com tampa marrom avermelhada e corpo 
transparente incolor, preenchida com minimicroesferas (pellets gastrorresistentes).

4. Dados Clínicos
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4.1 Indicações terapêuticas
Creon é indicado para o tratamento da insuficiência pancreática exócrina (IPE) em pacientes pediátricos e 
adultos.

A insuficiência pancreática exócrina é frequentemente associada, mas não limitada a:

-
-
-
-
-

fibrose cística
pancreatite crônica
pós-pancreatectomia
pós-cirurgia de bypass gastrointestinal (por exemplo, Billroth II, gastroenterostomia) 

obstrução ductal do pâncreas ou ducto biliar comum (por exemplo, de neoplasia).

4.2 Dose e modo de administração
Dose
A posologia visa as necessidades individuais e depende da gravidade da doença e da composição dos 
alimentos. A dose de Creonte necessária é ajustada de acordo com o teor de gordura da refeição e a 
gravidade da doença.

Com base nas Diretrizes de Prática Clínica da Australásia para nutrição na fibrose cística 2006, o principal objetivo da 
terapia de reposição de enzimas pancreáticas é melhorar o estado nutricional e o crescimento do paciente, bem como 
controlar os sintomas de má digestão (por exemplo, esteatorreia). Isto é conseguido através da ingestão dietética ideal 
com uma dieta sem restrição de teor de gordura (> 100 g de gordura por dia se tiver mais de cinco anos de idade), a 
menos que o paciente esteja acima do peso.

Com base em uma recomendação da Conferência de Consenso de Fibrose Cística (FC), do estudo de caso-controle 
da US CF Foundation e do estudo de caso-controle do Reino Unido, a seguinte recomendação geral de dosagem 
para terapia de reposição de enzimas pancreáticas pode ser proposta:

Recomendações de dosagem com base no peso para o tratamento de pacientes pediátricos e adultos
com Fibrose Cística (FC) usando Creon

Idade do paciente Dose Inicial Considerações sobre Titulação Dose Máxima

Crianças
< 4 anos

1.000 unidades de lipase/kg
peso corporal por refeição

Ajuste a dose de acordo com:

-
-

4.000 unidades de lipase/g
ingestão de gordura dietéticagravidade da doença-

controle da esteatorreia- OU
Pacientes
≥ 4 anos

500 unidades de lipase/kg

peso corporal por refeição
- manutenção do bem

Estado nutricional-

10.000 unidades de lipase/kg
peso corporal por dia

Recomendações de dosagem em pacientes adultos usando Creon para o tratamento de doenças pancreáticas
Insuficiência Exócrina (PEI) Associada a Outras Condições

Dose Inicial Considerações sobre Titulação Se necessário, aumente para:

25.000 a 40.000
Refeição Avaliar o paciente quanto à 

resposta clínica e adesão ao
terapia.

80.000 unidades de lipase
unidades de lipase

Lanche Metade derefeiçãodose Metade derefeiçãodose

Dose máxima 10.000 unidades de lipase por kg de peso corporal por dia

Agentes que aumentam o pH gástrico, como H2-antagonistas e inibidores da bomba de prótons aumentam 
a atividade da lipase pancreática administrada e podem ser úteis em pacientes que não alcançam resposta 
adequada à terapia com enzimas pancreáticas. Esta não é uma indicação aprovada
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para esses agentes. Os prescritores devem decidir, com base em evidências publicadas, se devem ou não usá-
los dessa maneira.

Método de administração
Recomenda-se tomar as enzimas durante ou imediatamente após as refeições.

As cápsulas devem ser ingeridas intactas, sem esmagar ou mastigar, com bastante líquido durante ou após cada 
refeição ou lanche. Quando a deglutição das cápsulas é difícil (por exemplo, crianças pequenas ou pacientes 
idosos), as cápsulas podem ser cuidadosamente abertas e as minimicroesferas adicionadas a alimentos macios 
ácidos, como molho de maçã, iogurte ou suco de frutas com pH inferior a 5,5 que não requer mastigação, ou as 
minimicroesferas serão tomadas com líquido tal como sumo de fruta com um pH inferior a 5,5, por exemplo sumo 
de maçã, laranja ou ananás. Qualquer mistura das minimicroesferas com alimentos ou líquidos deve ser utilizada 
imediatamente e não deve ser armazenada.

O esmagamento e a mastigação das minimicroesferas ou a mistura com alimentos ou líquidos com pH superior a 
5,5 podem romper o revestimento entérico protetor. Isso pode resultar na liberação precoce de enzimas na 
cavidade oral e pode levar à redução da eficácia e irritação das membranas mucosas.

Deve-se tomar cuidado para que nenhum produto fique retido na boca.

É importante assegurar a hidratação adequada dos doentes durante a administração de Creon, especialmente durante 
os períodos de maior perda de líquidos. A hidratação inadequada pode agravar a constipação.

4.3 Contra-indicações
Hipersensibilidade à pancreatina ou a qualquer um dos excipientes mencionados na secção 6.1.

4.4 Advertências e precauções especiais de uso
Foram relatados estreitamentos do íleo-ceco e do intestino grosso (colonopatia fibrosante) em pacientes com 
fibrose cística tomando altas doses de preparações de pancreatina. Como precaução, sintomas abdominais 
incomuns ou alterações nos sintomas abdominais devem ser avaliados clinicamente para excluir a possibilidade 
de colonopatia fibrosante, especialmente se o paciente estiver tomando mais de 10.000 unidades de lipase/kg/
dia.

4.5 Interação com outros medicamentos e outras formas de interação
Não foram realizados estudos de interação.

4.6 Fertilidade, gravidez e lactação
Gravidez
Para enzimas pancreáticas, não estão disponíveis dados clínicos sobre gravidezes expostas.

Estudos em animais não mostram evidências de qualquer absorção de enzimas pancreáticas porcinas. Portanto, 
nenhuma toxicidade reprodutiva ou de desenvolvimento é esperada.

Deve-se ter cautela ao prescrever a mulheres grávidas.

Amamentação
Não são esperados efeitos na criança, pois estudos em animais não sugerem exposição sistêmica da 
mulher que amamenta às enzimas pancreáticas. As enzimas pancreáticas podem ser usadas durante a 
amamentação.

Se necessário durante a gravidez e lactação, Creon deve ser utilizado em doses suficientes para proporcionar um 
estado nutricional adequado.
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Fertilidade

Não há dados clínicos disponíveis.

4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas

Não há evidência de que Creon tenha qualquer efeito sobre a capacidade de dirigir ou operar máquinas.

4.8 Efeitos indesejáveis
Em ensaios clínicos, mais de 900 pacientes foram expostos ao Creon. As reações adversas mais comumente 
relatadas foram distúrbios gastrointestinais e foram principalmente de gravidade leve ou moderada.

As seguintes reações adversas foram observadas durante os ensaios clínicos com as frequências 
indicadas abaixo:

Sistema de órgãos Muito comum
≥ 1/10

Comum
≥ 1/100 a
< 1/10

Incomum
≥ 1/1000 a
< 1/100

Frequência não
conhecido

Gastrointestinal
distúrbios

dor abdominal* náusea,
vômito,
constipação,
abdominal
distenção,
diarréia*

restrições do
íleo-ceco e
intestino grosso

(fibrosante
colonopatia)

-

Pele e
subcutâneo
distúrbios dos tecidos

irritação na pele prurido, urticária

- -

Sistema imunológico
distúrbios

hipersensibilidade
(anafilatico
reações)- - -

* Os distúrbios gastrointestinais estão associados principalmente à doença subjacente. Incidências semelhantes ou 
inferiores em comparação com placebo foram relatadas para dor abdominal e diarreia.

Foram notificados estreitamentos do íleo-ceco e do intestino grosso (colonopatia fibrosante) em doentes 
com fibrose quística a tomar doses elevadas de preparações de pancreatina, ver secção 4.4.

Reações alérgicas principalmente, mas não exclusivamente limitadas à pele, foram observadas e identificadas 
como reações adversas durante o uso pós-aprovação. Como essas reações foram relatadas espontaneamente em 
uma população de tamanho incerto, não é possível estimar com segurança sua frequência.

Populações especiais

Pediátrico

Não foram identificadas reações adversas específicas na população pediátrica. A frequência, tipo e gravidade das 
reações adversas foram semelhantes em crianças com fibrose cística em comparação com adultos.

Notificação de suspeitas de reações adversas

A notificação de suspeitas de reações adversas após a autorização do medicamento é importante. Permite a 
monitorização contínua da relação benefício/risco do medicamento. Pede-se aos profissionais de saúde que 
notifiquem quaisquer suspeitas de reações adversashttps://nzphvc.otago.ac.nz/reporting/
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4.9 Sobredosagem
Sintomas
Doses extremamente altas de pancreatina foram relatadas como associadas à hiperuricosúria e 
hiperuricemia.

Tratamento

A maioria dos casos responde a medidas de suporte, incluindo a interrupção da terapia enzimática e a garantia de 
hidratação adequada.

Para mais conselhos sobre a gestão da sobredosagem, contacte o Centro Nacional de Informações sobre 
Venenos (0800 POISON ou 0800 764 766).

5. Propriedades Farmacológicas

5.1 Propriedades farmacodinâmicas
Grupo farmacoterapêutico: Digestivos, incl. enzimas; Multienzimas (amilase, lipase, protease), código 
ATC: A09AA02

Mecanismo de ação
Creon contém pancreatina suína formulada como minimicroesferas com revestimento entérico (resistentes 
a ácidos) dentro de cápsulas de gelatina. As cápsulas se dissolvem rapidamente no estômago liberando 
centenas de minimicroesferas, um princípio multidose que é projetado para obter uma boa mistura com o 
quimo, esvaziando o estômago junto com o quimo e após a liberação, uma boa distribuição de enzimas 
dentro do quimo. Quando as minimicroesferas atingem o intestino delgado, o revestimento se desintegra 
rapidamente (em pH > 5,5) para liberar enzimas com atividade lipolítica, amilolítica e proteolítica para 
garantir a digestão de gorduras, amidos e proteínas. Os produtos da digestão pancreática são então 
absorvidos diretamente ou após hidrólise adicional por enzimas intestinais.

Eficácia e segurança clínica
No total, foram realizados 30 estudos investigando a eficácia de Creon em pacientes com insuficiência 
pancreática exócrina. Dez deles foram estudos controlados por placebo realizados em pacientes com 
fibrose cística, pancreatite crônica ou condições pós-cirúrgicas.

Em todos os estudos de eficácia aleatorizados, controlados com placebo, o objetivo primário pré-definido foi demonstrar 
a superioridade do Creon em relação ao placebo no parâmetro de eficácia primário, o coeficiente de absorção de 
gordura (CFA). O coeficiente de absorção de gordura determina a porcentagem de gordura que é absorvida pelo corpo, 
levando em consideração a ingestão de gordura e a excreção de gordura fecal. Nos estudos PEI controlados com 
placebo, a média de CFA (%) foi maior com o tratamento com Creon (83,0%) em comparação com placebo (62,6%). O 
tratamento com Creon melhora acentuadamente os sintomas da insuficiência pancreática exócrina, incluindo 
consistência das fezes, dor abdominal, flatulência e frequência das fezes, independentemente da doença subjacente.

O tratamento com Creon melhora acentuadamente os sintomas da insuficiência pancreática exócrina, 
incluindo consistência das fezes, dor abdominal, flatulência e frequência das fezes, independentemente da 
doença subjacente.

População pediátrica
Na fibrose cística (FC), a eficácia de Creon foi demonstrada em 288 pacientes pediátricos, abrangendo uma faixa etária de 
recém-nascidos a adolescentes. Em todos os estudos, os valores médios de CFA no final do tratamento excederam 80% 
com Creon comparativamente em todas as faixas etárias pediátricas.

5.2 Propriedades farmacocinéticas
Absorção
Estudos em animais não mostraram evidência de absorção de enzimas intactas e, portanto,
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estudos farmacocinéticos não foram realizados. Os suplementos de enzimas pancreáticas não
requerem absorção para exercer seus efeitos. Pelo contrário, toda a sua atividade terapêutica é exercida a 
partir do lúmen do trato gastrointestinal. Além disso, eles são proteínas e, como tal, sofrem digestão 
proteolítica enquanto passam ao longo do trato gastrointestinal antes de serem absorvidos como 
peptídeos e aminoácidos.

5.3 Dados de segurança pré-clínica

Os dados pré-clínicos não mostram toxicidade aguda, subcrônica ou crônica relevante. Não foram realizados 
estudos de genotoxicidade, carcinogenicidade ou toxicidade reprodutiva.

6. Dados Farmacêuticos

6.1 Lista de excipientes
As cápsulas de Creon também contêm: 

Núcleo da pelota

-macrogol 4000

Revestimento de pellets

-
-
-
-

ftalato de hipromelose
Álcool cetílico
citrato de trietil
dimeticona

Cápsula de gelatina dura

-
-
-
-

gelatina
óxido de ferro (E 172) 
dióxido de titânio (E 171) 
lauril sulfato de sódio

A matéria-prima da gelatina pode conter resíduo de dióxido de enxofre.

6.2 Incompatibilidades
Não aplicável.

6.3 Prazo de validade

2 anos a partir da data de fabricação.

6.4 Precauções especiais de conservação
Armazenar a uma temperatura igual ou inferior a 25°C em condições frescas e secas.

Armazenar em local seguro fora do alcance das crianças.

Após a abertura, não conservar acima de 25°C e utilizar no prazo de seis meses.

Manter o recipiente bem fechado para proteger da umidade.

6.5 Natureza e conteúdo do recipiente
Garrafa de HDPE com fechamento em PP inviolável. Tamanho da embalagem de 100 cápsulas.

Nem todos os pontos fortes podem ser comercializados.
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6.6 Precauções especiais de eliminação
Não aplicável.

7. Cronograma de Medicamentos

Creon 35.000 é um medicamento de prescrição.

Creon 25.000 é um medicamento de prescrição.

Creon 20.000 é um medicamento de venda geral.

Creon 10.000 é um medicamento de venda geral.

8. Detalhes do Patrocinador

Caixa Postal Viatris Ltda 11-183 
Ellerslie
AUCKLAND
www.viatris.co.nz
Telefone 0800 168 169

9. Data da Primeira Aprovação

Creonte 10.000: 16 de setembro de 1999

Creonte 25.000: 22 de março de 1991

Creonte 20.000 e 30.000: 15 de outubro de 2020

10. Data de Revisão do Texto
17 de agosto de 2021

Seção Resumo da mudança
Tudo Rebrand para Viatris.
6 Remoção da declaração sem glúten e lactose, pequenas alterações editoriais.
8 Detalhes do patrocinador atualizados.

Creonte®é uma marca registrada da empresa Viatris.
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