
EPREX®
epoetina alfa (r-HuEPO CHO)

FICHA DE DADOS

Uso em Câncer

Em alguns estudos, o uso de Agentes Estimulantes da Eritropoiese (ESAs) para tratar a anemia em pacientes 
com câncer foi associado ao aumento da mortalidade. Os AEEs só devem ser usados   para tratar a anemia que 
se desenvolveu como resultado de quimioterapia administrada concomitantemente e somente quando a 
transfusão de sangue não for considerada apropriada. Os níveis de hemoglobina não devem exceder 120g/L 
(ver secção 4.4 ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE UTILIZAÇÃO).

1. NOME DO PRODUTO

EPREX 1.000 UI/0,5 mL solução injetável em seringa pré-cheia. 
EPREX 2.000 UI/0,5 mL solução injetável em seringa pré-cheia. 
EPREX 3.000 UI/0,3 mL solução injetável em seringa pré-cheia. 
EPREX 4.000 UI/0,4 mL solução injetável em seringa pré-cheia. 
EPREX 5.000 UI/0,5 mL solução injetável em seringa pré-cheia. 
EPREX 6.000 UI/0,6 mL solução injetável em seringa pré-cheia. 
EPREX 8.000 UI/0,8 mL solução injetável em seringa pré-cheia. 
EPREX 10.000 UI/1,0 mL solução injetável em seringa pré-cheia. 
EPREX 20.000 UI/0,5 ml solução injetável em seringa pré-cheia 
EPREX 30.000 UI/0,75 ml solução injetável em seringa pré-cheia 
EPREX 40.000 UI/1,0 ml solução injetável em seringa pré-cheia.
EPREX®é uma solução proteica tamponada estéril e sem conservantes de epoetina alfa (rch) em seringas pré-
cheias. As seringas pré-cheias são equipadas com o dispositivo de proteção de agulha PROTECS™.

2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Epoetina alfa (r-HuEPO CHO), produzida em células de ovário de hamster chinês (CHO) por tecnologia de DNA 
recombinante.

Uma seringa pré-cheia de 0,5 mL contém 1.000 UI (8,4 microgramas) de epoetina alfa. Uma 

seringa pré-cheia de 0,5 mL contém 2.000 UI (16,8 microgramas) de epoetina alfa. Uma seringa 

pré-cheia de 0,3 mL contém 3.000 UI (25,2 microgramas) de epoetina alfa. Uma seringa pré-cheia 

de 0,4 mL contém 4.000 UI (33,6 microgramas) de epoetina alfa. Uma seringa pré-cheia de 0,5 

mL contém 5.000 UI (42,0 microgramas) de epoetina alfa. Uma seringa pré-cheia de 0,6 mL 

contém 6.000 UI (50,4 microgramas) de epoetina alfa. Uma seringa pré-cheia de 0,8 mL contém 

8.000 UI (67,2 microgramas) de epoetina alfa. Uma seringa pré-cheia de 1,0 mL contém 10.000 UI 

(84,0 microgramas) de epoetina alfa. Uma seringa pré-cheia de 0,5 mL contém 20.000 UI (168,0 

microgramas) de epoetina alfa.
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Uma seringa pré-cheia de 0,75 mL contém 30.000 UI (252,0 microgramas) de epoetina alfa. Uma 

seringa pré-cheia de 1,0 mL contém 40.000 UI (336,0 microgramas) de epoetina alfa.

Este medicamento contém menos de 1 mmol de sódio (23 mg) por dose, ou seja, é praticamente “isento de sódio”.

Para a lista completa de excipientes, consulteseção 6.1 Lista de excipientes.

3. FORMA FARMACÊUTICA
Solução injetável em seringa pré-cheia. 
Solução límpida e incolor.

4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS

4.1 Indicações terapêuticas
EPREX é indicado para:

• O tratamento da anemia grave de origem renal acompanhada de sintomas clínicos em pacientes com 
insuficiência renal ainda não submetidos à diálise.

• Anemia associada à insuficiência renal crônica em pacientes pediátricos e adultos em diálise.

• Anemia em doentes com malignidades não mieloides em que a anemia é devida ao efeito de 
quimioterapia administrada concomitantemente e em que a transfusão de sangue não é considerada 
apropriada.

• Pacientes adultos com anemia leve a moderada (hemoglobina > 100 a < 130g/L) agendados para 
cirurgia eletiva com perda sanguínea moderada esperada (2-4 unidades ou 900 a 1800mL) para reduzir 
a exposição à transfusão de sangue alogênico e facilitar a eritropoiética recuperação.

• Aumentar a coleta de sangue autólogo e limitar o declínio da hemoglobina em pacientes adultos anêmicos 
submetidos a cirurgias de grande porte que não devem pré-depositar suas necessidades completas de 
sangue perioperatório.

4.2 Dose e modo de administração
Durante a terapia, os parâmetros hematológicos devem ser monitorados regularmente. As doses devem ser 
individualizadas para garantir que a hemoglobina seja mantida em um nível apropriado para cada paciente.

Como uma única reação anafilática foi observada em um paciente durante os testes clínicos, 
recomenda-se que a primeira dose seja administrada sob supervisão médica.

Para o tratamento da anemia associada à insuficiência renal ou insuficiência renal 
crônica:
Em pacientes com insuficiência renal crônica, onde o acesso intravenoso está disponível rotineiramente (pacientes 
em hemodiálise), a administração de EPREX por via intravenosa é preferível. Quando o acesso intravenoso não 
estiver prontamente disponível (paciente ainda não em diálise e pacientes em diálise peritoneal), EPREX pode ser 
administrado por via subcutânea (consulteseção 4.4 - Aplasia Eritróide Pura).

Em pacientes mantidos em hemodiálise, EPREX deve sempre ser administrado após a conclusão da 
diálise.

Adultos:

A dose inicial recomendada de epoetina alfa (rch) é de 50 UI/kg, três vezes por semana, administrada 
como injeção iv ou sc durante 1-2 minutos. Outros incrementos de dose devem depender da resposta 
inicial (taxa proposta <20 g/L por mês). Devido ao período de tempo necessário para a eritropoiese - 
vários dias para os progenitores eritróides amadurecerem e serem liberados na circulação
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- um aumento clinicamente significativo no hematócrito geralmente não é observado em menos de 2 semanas e pode 
exigir até 6 semanas em alguns pacientes.

Se necessário, são recomendados incrementos de dose em etapas de 25 UI/kg em intervalos de quatro 
semanas. Se a taxa de aumento da hemoglobina exceder 20 g/L por mês a 50 UI/kg, três vezes por semana, 
ajustes de dose para baixo devem ser feitos na quantidade administrada em cada dose e omitindo uma das 
doses semanais. Ajustes de dose para baixo semelhantes devem ser feitos se o nível de Hb exceder 120 g/L. 
A dose máxima geralmente não deve exceder 200 UI/kg três vezes por semana.

Quando uma concentração alvo de hemoglobina de 100-120 g/L (95 a 110 g/L em pacientes pediátricos) for 
atingida, a dose semanal total de manutenção (média de 100-300 UI/kg) pode ser dividida em duas ou três 
injeções.

Em pacientes com insuficiência renal crônica, a concentração de hemoglobina de manutenção não deve exceder o limite 
superior da faixa de concentração de hemoglobina.

Os dados disponíveis indicam que os pacientes que iniciam o tratamento com níveis de Hb muito baixos (<60g/L) podem necessitar de 
dosagens de manutenção mais altas do que aqueles que iniciam o tratamento com Hb acima de 80 g/L; o último grupo de pacientes 
pode precisar de doses semanais tão baixas quanto 100 UI/kg.

Crianças:

Para pacientes pediátricos em hemodiálise: 

O tratamento é dividido em 2 etapas:

Fase de correção

50 UI/kg/3 vezes por semana por via intravenosa.
deve ser feito em etapas de 25 UI/kg/3 vezes por semana em intervalos de pelo menos 4 semanas até que a meta desejada seja 
alcançada.

Quando um ajuste de dose é necessário, este

Fase de manutenção:

O ajuste apropriado da dose deve ser feito para manter a concentração de hemoglobina dentro da faixa 
desejada entre 5,9 a 6,8 mmol/l. Geralmente, as crianças com menos de 30 kg requerem doses de 
manutenção mais elevadas do que as crianças com mais de 30 kg e os adultos. Por exemplo, as seguintes 
doses de manutenção foram observadas em ensaios clínicos após 6 meses de tratamento.

Peso (kg) Mediana Dose (UI/Kg administrado 3 x
semana)

Dose de manutenção habitual
< 10 100 75 - 150

10 - 30 75 60 - 150
30 33 30 - 100

Os dados clínicos disponíveis sugerem que aqueles pacientes cuja hemoglobina inicial é muito baixa (<6,8 g/dL) 
podem necessitar de doses de manutenção mais altas do que aqueles cuja anemia inicial é menos grave (>6,8 g/
dL).

Método de Administração

• Os produtos de medicina parenteral devem ser inspecionados visualmente quanto a partículas e 
descoloração antes da administração. O produto que apresente partículas ou descoloração não deve 
ser utilizado. Não agite, a agitação pode desnaturar a glicoproteína, tornando-a inativa.

• Cada seringa EPREX é para uso único; apenas uma dose de EPREX deve ser administrada em cada 
seringa. A epoetina alfa em seringas de uso único não contém conservantes. Não reutilize a seringa. 
Descarte a porção não utilizada.

CCDS(210910v12) 3 EPREX(211203)ANÚNCIOS



• Prepare EPREX para injeção a partir da seringa preenchida.

• Administrar como injeção iv ou sc durante 1-2 minutos. 
seguir o procedimento de diálise.
apresentar sintomas semelhantes aos da gripe.

Em pacientes em diálise, a injeção deve ser
A injeção lenta ao longo de 5 minutos pode ser benéfica para aqueles que

• Para administração subcutânea, não deve ser excedido um volume máximo de 1mL em qualquer local 
de injeção. No caso de volumes maiores, a injeção deve ser dividida entre mais de um local. As injeções 
devem ser administradas nos membros ou na parede abdominal anterior.

• Não dilua ou transfira para qualquer outro recipiente. Não administrar por perfusão intravenosa ou em 
conjunto com outras soluções medicamentosas.

Em situações em que o médico determina que um paciente ou cuidador pode administrar EPREX de forma 
segura e eficaz por via subcutânea, devem ser fornecidas instruções quanto à dosagem e administração 
adequadas.

Injetando EPREX

Se EPREX for injetado por via subcutânea; a quantidade injetada normalmente não é superior a um mililitro (1 mL) 
em uma única injeção.

EPREX é administrado sozinho e não misturado com outros líquidos para injeção.

Não agite as seringas EPREX. A agitação vigorosa prolongada pode danificar o produto. Se o produto tiver 
sido agitado vigorosamente, não o utilize.

Como injetar por via subcutânea usando uma seringa pré-cheia

As seringas pré-cheias são equipadas com o dispositivo de proteção de agulha PROTECS™ para ajudar a evitar ferimentos por 
picada de agulha após o uso. As informações sobre medicamentos de consumo EPREX incluem instruções completas para o uso 
e manuseio de seringas pré-cheias.

- Tire uma seringa da geladeira.O líquido precisa chegar à temperatura ambiente. Isso 
geralmente leva entre 15 a 30 minutos. Não remova a tampa da agulha da seringa enquanto a 
deixa atingir a temperatura ambiente.

- Verifique a seringa,para certificar-se de que é a dose certa, não ultrapassou o prazo de validade, não 
está danificado e o líquido está claro e não congelado.

- Escolha um local de injeção.Bons locais são a parte superior da coxa e ao redor do abdômen, mas longe 
do umbigo. Varie o site de um dia para o outro.

- Lave suas mãos. Use um cotonete anti-séptico no local da injeção,para desinfetá-lo.
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- Segure a seringa pré-cheia pelo corpo da seringa com a agulha coberta virada para 
cima.

- Não segure pela cabeça do êmbolo, êmbolo, asas de proteção da agulha ou tampa da agulha.

- Não puxe o êmbolo em nenhum momento.

- Não remova a tampa da agulha da seringa pré-cheia até que esteja pronto para injetar 
seu EPREX.

- Retire a tampa da agulha da seringasegurando o corpo e puxando a tampa da agulha 
cuidadosamente sem torcê-la. Não empurre o êmbolo, toque na agulha ou agite a seringa.

- Não toque nas abas da proteção da agulha para evitar cobrir prematuramente a agulha com a proteção 
da agulha.

- Belisque uma dobra de peleentre o polegar e o dedo indicador. Não aperte.

- Empurre a agulha completamente.

- Empurre o êmbolo com o polegar o máximo possível para injetar todo o líquido.Empurre-a lenta e 
uniformemente, mantendo a dobra cutânea comprimida. A proteção da agulha não será ativada a menos que 
toda a dose seja administrada.Você pode ouvir um clique quando a proteção da agulha for ativada.

- Quando o êmbolo for empurrado o máximo possível, retire a agulha e solte a pele.

- Lentamente, tire o polegar do êmbolo. Permita que a seringa se mova para cima até que toda a agulha esteja 
coberta pela proteção da agulha.

- Quando a agulha é retirada da pele, pode haver um pequeno sangramento no local da injeção. Isto 
é normal. Você pode pressionar um cotonete anti-sépticosobre o local da injeção por alguns segundos 
após a injeção.

- Descarte sua seringa usadaem um recipiente seguro.

- Tome apenas uma dose de EPREX de cada seringa. Se algum líquido permanecer na seringa após uma 
injeção, a seringa deve ser descartada adequadamente, não reutilizada.

Para o tratamento da anemia associada a malignidades não mieloides:

Adultos

A faixa de concentração de hemoglobina deve ser de 100 a 120 g/L em homens e mulheres e não deve ser 
excedida.

Dose inicial:

A dose inicial recomendada de EPREX é de 150 UI/kg por injeção subcutânea três vezes por semana durante 
4 semanas.

Aumentar a dose:

Se a hemoglobina aumentou pelo menos 10 g/L (0,62 mmol/L) ou a contagem de reticulócitos aumentou - 40.000 
células/microlitro acima da linha de base após 4 semanas de tratamento, a dose deve permanecer em 150 UI/kg. 
Se o aumento da hemoglobina for < 10 g/L (< 0,62 mmol/L) e a contagem de reticulócitos tiver aumentado < 
40.000 células/microlitro acima da linha de base, aumente a dose para 300 UI/kg.

Se após mais 4 semanas de terapia com 300 UI/kg, a hemoglobina aumentou - 10 g/L (-0,62 mmol/L) 
ou a contagem de reticulócitos aumentou - 40.000 células/microlitro a dose deve permanecer em 300 
UI/kg. No entanto, se a hemoglobina aumentou < 10 g/L (< 0,62 mmol/L) e a contagem de reticulócitos 
aumentou < 40.000 células/microlitro acima da linha de base, a resposta é improvável e o tratamento 
deve ser descontinuado.
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Uma taxa de aumento da hemoglobina superior a 10g/L por 2 semanas ou 20g/L por mês, ou níveis de 
hemoglobina >120g/L devem ser evitados. Se a hemoglobina estiver subindo mais de 10 g/L por duas semanas ou 
20 g/L por mês, ou a hemoglobina estiver se aproximando de 120 g/L, reduza a dose de Epoetina Alfa em cerca de 
25-50%, dependendo da taxa de aumento da hemoglobina. Se a hemoglobina exceder 120g/L, suspenda a terapia 
até cair abaixo de 120g/L e reinicie a Epoetina Alfa em uma dose 25% abaixo da dose anterior.

Pacientes adultos agendados para cirurgia eletiva:
Deve ser utilizada a via de administração subcutânea.
O regime posológico recomendado é de 600 UI/kg de EPREX administrado semanalmente durante três semanas (Dias 
-21, -14 e -7) antes da cirurgia e no dia da cirurgia. Nos casos em que houver necessidade médica de reduzir o tempo de 
espera antes da cirurgia para menos de três semanas, 300 UI/kg de EPREX deve ser administrado diariamente por 10 
dias consecutivos antes da cirurgia, no dia da cirurgia e por quatro dias imediatamente após . A administração de EPREX 
deve ser interrompida assim que o nível de hemoglobina atingir 150 g/L no período pré-operatório, mesmo que nem 
todas as doses planejadas de EPREX tenham sido administradas.

Pacientes adultos anêmicos de cirurgia em um Programa de Pré-doação 
Autóloga (ABD):
A via intravenosa deve ser utilizada. A dose recomendada é de 300 – 600 UI/kg duas vezes por semana durante três semanas, 
juntamente com pelo menos 200 mg de ferro elementar oral diariamente.

4.3 Contra-indicações
• EPREX é contraindicado em pacientes com hipertensão não controlada, sensibilidade conhecida a produtos 

derivados de células de mamíferos e/ou hipersensibilidade a qualquer componente do produto. Pacientes 
que desenvolvem Aplasia Pura de Eritrócitos (AEP) após tratamento com qualquer produto de eritropoietina 
não devem receber EPREX ou qualquer outra eritropoietina.

• O uso de EPREX em pacientes programados para cirurgia eletiva (e que não estão participando de um 
programa de pré-depósito de sangue autólogo) é contraindicado em pacientes com doença vascular 
coronariana, arterial periférica, carotídea ou cerebral grave, incluindo pacientes com infarto do 
miocárdio recente ou acidente vascular cerebral.

• Pacientes cirúrgicos que por qualquer motivo não podem receber profilaxia ou tratamento antitrombótico 
adequado.

• Todas as contraindicações associadas a programas de pré-doação de sangue autólogo devem ser respeitadas em 
pacientes que estão sendo suplementados com EPREX.

4.4 Advertências e precauções especiais de uso

Eventos cardiovasculares e trombóticos/aumento da mortalidade
Eventos cardiovasculares e trombóticos, como isquemia e infarto do miocárdio, hemorragia e infarto 
cerebrovascular, ataques isquêmicos transitórios, trombose venosa profunda, trombose arterial, 
embolia pulmonar, trombose retiniana e oclusão do enxerto de hemodiálise foram relatados em 
pacientes recebendo agentes estimuladores da eritropoiese, como EPREX.
Uma incidência aumentada de eventos vasculares trombóticos (TVEs) foi observada em pacientes 
recebendo ESAs (verseção 4.8) Estes incluem trombose venosa e arterial e embolia (incluindo algumas 
com desfechos fatais), como trombose venosa profunda, embolia pulmonar, trombose retiniana e 
infarto do miocárdio. Adicionalmente, foram notificados acidentes vasculares cerebrais (incluindo 
enfarte cerebral, hemorragia cerebral e ataques isquémicos transitórios).
O risco relatado de TVEs deve ser cuidadosamente ponderado em relação aos benefícios derivados do tratamento com 
Epoetina alfa, particularmente em pacientes com fatores de risco pré-existentes.

CCDS(210910v12) 6 EPREX(211203)ANÚNCIOS



EPREX e outros agentes estimulantes da eritropoiese aumentaram o risco de morte e de eventos cardiovasculares 
graves em ensaios clínicos controlados quando administrados para atingir uma hemoglobina superior a 120 g/L. 
Houve um risco aumentado de eventos tromboembólicos arteriais e venosos graves, incluindo infarto do 
miocárdio, acidente vascular cerebral, insuficiência cardíaca congestiva e oclusão do enxerto de hemodiálise. Uma 
taxa de aumento de hemoglobina superior a 10 g/L ao longo de 2 semanas também pode contribuir para esses 
riscos.

Em todos os pacientes, as concentrações de hemoglobina devem ser monitoradas de perto devido a um risco potencial 
aumentado de eventos tromboembólicos e desfechos fatais quando os pacientes são tratados com concentrações de 
hemoglobina acima do intervalo para a indicação de uso.

Potencial do fator de crescimento/aumento da progressão do tumor

A epoetina alfa é um fator de crescimento que estimula principalmente a produção de glóbulos vermelhos. Como todos 
os fatores de crescimento, existe uma preocupação teórica de que a epoetina alfa possa atuar como um fator de 
crescimento para qualquer tipo de tumor, particularmente malignidades mieloides. Os agentes estimuladores da 
eritropoiese (ESAs), quando administrados para atingir uma hemoglobina superior a 120 g/L, reduziram o tempo de 
progressão do tumor em pacientes com câncer avançado de cabeça e pescoço recebendo radioterapia. Os ESAs também 
reduziram a sobrevida em pacientes com câncer de mama metastático recebendo quimioterapia quando administrados 
a uma hemoglobina alvo maior que 120 g/L.

Uso em pacientes com câncer

Pacientes com câncer em uso de EPREX devem ter os níveis de hemoglobina medidos regularmente até que um nível 
estável seja alcançado e periodicamente a partir daí.

ESAs são fatores de crescimento que estimulam principalmente a produção de glóbulos vermelhos. Os receptores de eritropoietina 
podem ser expressos na superfície de uma variedade de células tumorais. Tal como acontece com todos os fatores de crescimento, 
existe a preocupação de que os ESAs possam estimular o crescimento de tumores.

Em estudos clínicos controlados, o uso de EPREX e outros ESAs mostraram:

• diminuição do controle locorregional em pacientes com câncer avançado de cabeça e pescoço 
recebendo radioterapia quando administrado a um alvo de hemoglobina superior a 140 g/L,

• redução da sobrevida global e aumento das mortes atribuídas à progressão da doença em 4 meses em 
pacientes com câncer de mama metastático recebendo quimioterapia quando administrado a um alvo de 
hemoglobina de 120-140 g/L,

• Outro ESA (darbepoetina alfa) aumentou o risco de morte quando administrado para atingir uma 
hemoglobina de 120 g/L em pacientes com doença maligna ativa que não recebem quimioterapia 
nem radioterapia. Os AEEs não são indicados para uso nesta população de pacientes.

Diante do exposto, a decisão de administrar o tratamento com eritropoietina recombinante deve ser 
baseada em uma avaliação risco-benefício com a participação do paciente individual, que deve levar em 
consideração o contexto clínico específico. Os fatores a serem considerados nesta avaliação incluem: o tipo 
de tumor e seu estágio; o grau de anemia; expectativa de vida; o ambiente em que o paciente está sendo 
tratado; e preferência do paciente.

Uso em pacientes com insuficiência renal crônica

Pacientes com insuficiência renal crônica em tratamento com alfaepoetina devem ter os níveis de hemoglobina medidos 
regularmente até que um nível estável seja alcançado e, posteriormente, periodicamente.

Em pacientes com insuficiência renal crônica, a taxa de aumento da hemoglobina deve ser de aproximadamente 
10 g/L por mês e não deve exceder 20 g/L por mês para minimizar os riscos de aumento da hipertensão. A dose 
deve ser reduzida quando a hemoglobina se aproximar de 120 g/L.

Em pacientes com insuficiência renal crônica, a concentração de hemoglobina de manutenção não deve exceder o 
limite superior da faixa alvo de concentração de hemoglobina conforme recomendado em Posologia e 
Administração. Níveis de hemoglobina direcionados a 130 g/L ou mais podem estar associados a um maior risco 
de eventos cardiovasculares, incluindo morte.
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Pacientes com insuficiência renal crônica e resposta insuficiente da hemoglobina à terapia com AEE podem ter risco 
ainda maior de eventos cardiovasculares e mortalidade do que outros pacientes.

Tromboses do shunt ocorreram em pacientes em hemodiálise, especialmente naqueles que têm tendência à 
hipotensão ou cujas fístulas arteriovenosas apresentam complicações (por exemplo, estenoses, aneurismas, etc.) 
Recomenda-se revisão precoce do shunt e profilaxia da trombose com administração de ácido acetilsalicílico, por 
exemplo, nestes pacientes.

Hipercalemia foi observada em casos isolados, embora a causalidade não tenha sido estabelecida. 
Os eletrólitos séricos devem ser monitorados em pacientes com insuficiência renal crônica. Se for 
detectado um nível de potássio sérico elevado ou crescente, além do tratamento adequado da 
hipercalemia, deve-se considerar a interrupção da administração de EPREX até que o nível de 
potássio sérico seja corrigido.
Como resultado de um aumento no volume de hemácias, os pacientes em hemodiálise recebendo EPREX 
frequentemente necessitam de um aumento na dose de heparina durante a diálise. Se a heparinização não for ótima, a 
oclusão do sistema de diálise é possível.

Em algumas pacientes com insuficiência renal crônica, a menstruação foi retomada após a terapia com EPREX; a 
possibilidade de gravidez potencial deve ser discutida e a necessidade de contracepção avaliada.

Hipertensão
Pacientes com hipertensão não controlada não devem ser tratados com EPREX; A pressão arterial deve ser 
controlada adequadamente antes do início da terapia. A pressão arterial pode aumentar durante o 
tratamento da anemia com EPREX. Crises hipertensivas com encefalopatia e convulsões, exigindo atenção 
imediata de um médico e cuidados médicos intensivos, também ocorreram durante o tratamento com 
EPREX em pacientes com pressão arterial previamente normal ou baixa. Atenção especial deve ser dada às 
dores de cabeça repentinas tipo enxaqueca como um possível sinal de alerta (verseção 4.8). Cuidados 
especiais devem ser tomados para monitorar e controlar de perto a pressão arterial em pacientes tratados 
com EPREX. Durante a terapia com EPREX, os pacientes devem ser alertados sobre a importância da adesão 
à terapia anti-hipertensiva e às restrições alimentares. Se a pressão arterial for difícil de controlar após o 
início das medidas apropriadas, a dose de EPREX deve ser reduzida ou temporariamente suspensa até que a 
hemoglobina comece a diminuir (verseção 4.2).

Aplasia pura de eritrócitos

Aplasia pura de eritrócitos (AEP) (eritroblastopenia) mediada por anticorpos foi relatada após tratamento 
com eritropoietinas. A maioria dos casos de AEP associada ao EPREX ocorreu em pacientes que receberam 
administração subcutânea (SC). A via SC só deve ser usada quando o acesso intravenoso (IV) não estiver 
prontamente disponível. Casos também foram raramente relatados em pacientes com hepatite C tratados 
com interferon e ribavirina, quando os AEEs são usados   concomitantemente. Os AEEs não são aprovados 
no tratamento da anemia associada à hepatite C.

Na maioria desses pacientes com AEP, foram relatados anticorpos para eritropoietinas. Em pacientes que 
desenvolvem falta súbita de eficácia, as causas típicas de não resposta devem ser investigadas. Se nenhuma causa 
for identificada, um exame de medula óssea deve ser considerado.

Se for diagnosticada aplasia eritrocitária pura (AEP), EPREX deve ser imediatamente descontinuado e deve-se 
considerar o teste de anticorpos para eritropoietina. Se forem detectados anticorpos para eritropoietina, os 
pacientes não devem ser trocados para outro produto ESA, pois os anticorpos anti-eritropoietina reagem de 
forma cruzada com outros ESAs. Outras causas de aplasia eritrocitária pura devem ser excluídas e a terapia 
apropriada instituída.
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Convulsões

EPREX deve ser usado com cautela em pacientes com epilepsia, história de convulsões ou condições 
médicas associadas a uma predisposição à atividade convulsiva, como infecções do SNC e metástases 
cerebrais.

Suplementação de ferro
Outras causas de anemia (ferro, folato ou vitamina B12deficiência, intoxicação por alumínio, infecção ou 
inflamação, perda de sangue, hemólise e fibrose da medula óssea de qualquer origem) devem ser avaliados 
e tratados antes de iniciar a terapia com EPREX e ao decidir aumentar a dose. Na maioria dos casos, os 
valores de ferritina no soro caem simultaneamente com o aumento do volume de hemácias. A fim de 
garantir uma resposta ideal ao EPREX, devem ser asseguradas reservas adequadas de ferro e deve ser 
administrada suplementação de ferro, se necessário:

• Para pacientes com insuficiência renal crônica, a suplementação de ferro (ferro elementar 200-300 mg/dia por via oral para 
adultos e 100-200 mg/dia por via oral para pediatria) é recomendada se os níveis séricos de ferritina estiverem abaixo de 
100 ng/mL.

• Para pacientes com câncer, a suplementação de ferro (ferro elementar 200-300 mg/dia por via oral) é recomendada 
se a saturação de transferência estiver abaixo de 20%.

• Para pacientes em um programa de pré-doação autóloga, a suplementação de ferro (ferro elementar 
200 mg/dia por via oral) deve ser administrada várias semanas antes de iniciar o pré-depósito autólogo 
para atingir altos estoques de ferro antes de iniciar a terapia com EPREX e durante o curso da terapia 
com EPREX .

• Para pacientes programados para cirurgia ortopédica eletiva de grande porte, a suplementação de ferro 
(ferro elementar 200mg/dia por via oral) deve ser administrada durante o curso da terapia com EPREX. Se 
possível, a suplementação de ferro deve ser iniciada antes do início da terapia com EPREX para atingir 
reservas de ferro adequadas.

Em geral
EPREX deve ser usado com cautela em pacientes com hipertensão preexistente, doença vascular isquêmica, 
epilepsia, histórico de convulsões ou condições médicas associadas a uma predisposição à atividade 
convulsiva, como infecções do SNC e metástases cerebrais.

A segurança e eficácia da epoetina alfa não foram estabelecidas em pacientes com doenças 
hematológicas subjacentes (por exemplo, anemia hemolítica, doença falciforme, talassemia, porfiria).
Os agentes estimuladores da eritropoiese (ESAs) não são necessariamente equivalentes. Portanto, 
deve-se enfatizar que os pacientes só devem ser trocados de um AEE (como EPREX) para outro AEE 
com a autorização do médico responsável.
Pode haver um aumento moderado dependente da dose na contagem de plaquetas, dentro da faixa 
normal, durante o tratamento com Epoetina alfa. Isso regride durante o curso da terapia continuada. Além 
disso, foi relatada trombocitemia acima da faixa normal. Recomenda-se que a contagem de plaquetas seja 
monitorizada regularmente durante as primeiras 8 semanas de tratamento.

Muito raramente, a exacerbação da porfiria foi observada em pacientes tratados com EPREX com 
insuficiência renal crônica. EPREX não causou aumento da excreção urinária de metabólitos de porfirina em 
voluntários normais, mesmo na presença de uma resposta eritropoiética rápida. No entanto, EPREX deve 
ser usado com cautela em pacientes com porfiria conhecida.

O aumento do ácido úrico sérico pode ocorrer em pacientes cuja hemoglobina está aumentando mais do que 
aproximadamente 20 g/L por mês. Consequentemente, EPREX deve ser usado com cautela em pacientes com 
histórico de gota.

EPREX também deve ser usado com cautela em pacientes com insuficiência hepática crônica. A segurança e 
o regime de dosagem de EPREX não foram estabelecidos na presença de disfunção hepática. Devido ao 
metabolismo diminuído, pacientes com disfunção hepática podem ter aumento da eritropoiese com EPREX.
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Reações de formação de bolhas e esfoliação da pele, incluindo eritema multiforme e síndrome de Stevens-Johnson 
(SSJ)/necrólise epidérmica tóxica (NET), foram relatadas em um pequeno número de pacientes tratados com 
EPREX. Interrompa a terapia com EPREX imediatamente se houver suspeita de reação cutânea grave, como SSJ/
NET.

A proteção da agulha da seringa pré-cheia de EPREX contém borracha natural seca (um derivado do látex), que 
pode causar reações alérgicas em indivíduos sensíveis ao látex.

Hemodiálise
A correção da anemia com EPREX não parece afetar a eficiência da diálise. No entanto, um 
aumento do apetite pode levar ao aumento da ingestão de potássio e hipercalemia em pacientes 
em diálise e pré-diálise. Esta e outras alterações na química do soro devem ser controladas por 
alterações dietéticas e modificações da prescrição de diálise, se apropriado.
Os eletrólitos séricos devem ser monitorados em pacientes com insuficiência renal crônica. Se for detectado um 
nível de potássio sérico elevado (ou crescente), deve-se considerar a interrupção do tratamento com epoetina alfa 
até que a hipercalemia seja corrigida.

Em alguns estudos toxicológicos pré-clínicos em cães e ratos, mas não em macacos, a terapia com 
epoetina alfa (rch) foi associada à fibrose subclínica da medula óssea. A fibrose da medula óssea é 
uma complicação conhecida da insuficiência renal crônica em humanos e pode estar relacionada 
ao hiperparatireoidismo secundário ou a fatores desconhecidos. A incidência de fibrose da 
medula óssea não foi aumentada em um estudo de pacientes em diálise que foram tratados com 
EPREX por 12-19 meses em comparação com a incidência de fibrose da medula óssea em um 
grupo controle pareado de pacientes em diálise que não foram tratados com EPREX. Em um 
estudo de 13 semanas, os cães foram tratados por via subcutânea ou intravenosa com 80, 240 ou 
520 UI/kg/dia. A maioria dos cães tratados por via subcutânea e 50% dos cães tratados por via 
intravenosa desenvolveram anemia com ou sem hipoplasia da medula óssea.

Uso em cirurgia
A anemia potencialmente corrigível deve ser investigada e tratada adequadamente antes de considerar a 
terapia com EPREX antes da cirurgia eletiva.

Em pacientes com hemoglobina basal >130 g/L (8,1 mmol/L), a possibilidade de que o tratamento com 
EPREX possa estar associado a um risco aumentado de eventos vasculares trombóticos pós-operatórios não 
pode ser excluída. Portanto, não deve ser usado em pacientes com níveis basais de hemoglobina
> 130 g/L (8,1 mmol/L).
Todas as precauções especiais associadas aos programas de pré-doação autóloga, especialmente a reposição de 
volume de rotina, devem ser respeitadas.

Boas práticas de manejo do sangue devem sempre ser usadas no ambiente pericirúrgico.

Uso em crianças
Eficácia:Ensaios clínicos de EPREX em crianças apoiaram os seguintes efeitos - correção da anemia; redução 
ou eliminação das necessidades de transfusão; melhora da tendência hemorrágica na uremia; aumento de 
peso e apetite; e a redução de anticorpos citotóxicos. Efeitos possíveis, mas não conclusivos, foram uma 
melhora na capacidade de exercício e efeitos cardiovasculares de curto prazo. Efeitos cardiovasculares a 
longo prazo, efeitos na taxa de crescimento, melhores perspectivas de transplante renal e melhoria da 
qualidade de vida não foram comprovados.

Segurança:Informações incompletas estão disponíveis, particularmente sobre a taxa de alteração da hemoglobina e da 
pressão arterial.

Dose:Os dados disponíveis suportam uma dose de 25 UI/kg três vezes por semana em vez de 50 UI/kg três vezes 
por semana.
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4.5 Interações com outros medicamentos e outras formas de interação
Não existem interações medicamentosas clinicamente significativas conhecidas, mas o efeito da epoetina alfa 
(rch) pode ser potencializado pela administração terapêutica simultânea de um agente hematínico, como sulfato 
ferroso, quando existe um estado de deficiência.

Os medicamentos que diminuem a eritropoiese podem diminuir a resposta à epoetina alfa (rch).

Não existem evidências que indiquem que o tratamento com epoetina alfa (rch) altere o metabolismo de outros medicamentos. 
No entanto, como a ciclosporina está ligada aos eritrócitos, há potencial para uma interação medicamentosa. Se epoetina alfa 
(rch) for administrada concomitantemente com ciclosporina, os níveis sanguíneos de ciclosporina devem ser monitorados e a 
dose de ciclosporina ajustada à medida que o hematócrito aumenta.

Não existe evidência que indique uma interação entre epoetina alfa (rch) e G-CSF ou GM-CSF no que diz 
respeito à diferenciação hematológica ou proliferação de amostras de biópsia de tumorem vitro.

Em pacientes com câncer de mama metastático, a coadministração subcutânea de 40.000 UI/mL de epoetina alfa 
com trastuzumabe (6 mg/kg) não teve efeito sobre a farmacocinética do trastuzumabe.

4.6 Fertilidade, gravidez e lactação

Gravidez
A droga é classificada como Categoria B3. EPREX deve ser administrado durante a gravidez apenas se 
claramente necessário e se o benefício potencial justificar o risco potencial para o feto. Não se sabe se a 
epoetina alfa (rch) atravessa a placenta ou se pode causar danos ao feto quando administrada a uma 
mulher grávida. Estudos em animais não mostraram evidência de atividade teratogênica em ratos ou 
coelhos em doses de epoetina alfa (rch) de até 55 UI/kg/dia administradas por via intravenosa. No entanto, 
a administração intravenosa de alfaepoetina (rch) em níveis de dose de 20-500 UI/kg/dia em ratos causa 
diminuição da fertilidade, aumento da perda pré e pós-implantação, diminuição do peso fetal e retardo da 
ossificação.

Em pacientes cirúrgicos grávidas ou lactantes que participam de um programa de pré-doação de 
sangue autólogo, o uso de EPREX não é recomendado.

Amamentação
EPREX deve ser administrado durante a lactação somente se claramente necessário. Não se sabe se a 
epoetina alfa (rch) é excretada no leite materno ou se pode causar danos ao lactente quando 
administrada a uma mulher lactante. A administração intravenosa do fármaco a ratas lactantes na 
dose de 500 UI/kg/dia causa retardo no crescimento e desenvolvimento da prole.

4.7 Efeito sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas

Devido ao risco aumentado de hipertensão durante a fase inicial do tratamento com EPREX, os pacientes 
com insuficiência renal crônica devem ter cautela ao realizar atividades potencialmente perigosas, como 
dirigir ou operar máquinas, até que a dose de manutenção ideal de EPREX seja estabelecida.

4.8 Efeitos indesejáveis
A reação adversa medicamentosa mais frequente durante o tratamento com Epoetina alfa é um aumento 
dependente da dose da pressão arterial ou agravamento da hipertensão existente. O monitoramento da pressão 
arterial deve ser realizado, principalmente no início da terapia. As reações adversas medicamentosas mais 
frequentes observadas nos ensaios clínicos de EPREX são diarreia, náuseas, vómitos, pirexia e cefaleias. Doenças 
semelhantes à gripe podem ocorrer especialmente no início do tratamento.

Uma incidência aumentada de eventos vasculares trombóticos (TVEs) foi observada em pacientes recebendo 
ESAs (consulte4.4).

Foram relatadas reações de hipersensibilidade, incluindo casos de erupção cutânea (incluindo urticária, 
reação anafilática e angioedema).
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Crises hipertensivas com encefalopatia e convulsões, exigindo atenção imediata de um médico e cuidados 
médicos intensivos, ocorreram também durante o tratamento com alfaepoetina em pacientes com pressão 
arterial previamente normal ou baixa. Atenção especial deve ser dada às dores de cabeça repentinas, tipo 
enxaqueca, como um possível sinal de alerta.

Experiência em ensaios clínicos

De um total de 3.559 indivíduos em 27 estudos randomizados, duplo-cegos, controlados por placebo ou 
tratamento padrão, o perfil de segurança geral de EPREX foi avaliado em 2.136 indivíduos anêmicos. Incluídos 
foram 228 indivíduos com IRC tratados com epoetina alfa em 4 estudos de insuficiência renal crônica (2 estudos 
em pré-diálise [N = 131 indivíduos com IRC expostos que ainda não estão em diálise] e 2 em diálise [N = 97 
indivíduos com IRC expostos em diálise]; 1.404 câncer exposto sujeitos em 16 estudos de anemia devido à 
quimioterapia, 144 sujeitos expostos em 4 estudos de infecção por HIV, 147 sujeitos expostos em 2 estudos para 
doação de sangue autólogo e 213 sujeitos expostos em 1 estudo no ambiente pericirúrgico. % de indivíduos 
tratados com epoetina alfa nestes estudos são mostrados emtabela 1.
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Tabela 1: Resumo das Reações Adversas a Medicamentos Relatadas por ≥1% dos Indivíduos em Ensaios de Registro Clínico com EPREX.

CRF Oncologia HIV ABD Cirurgia
Pré-diálise

EPO Placebo EPO Placebo EPO
Diálise

Não-
ESA

EPO Placebo EPO Não-
ESA

EPO Placebo

Classe de sistema/órgão
Reação adversa à droga

N=131
n (%)

N=79
n (%)

N=97
n (%)

N=46 N=1404 N=930 N=144 N=153 N=147 N=112 N=213 N=103 n (%)
n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

Problemas gastrointestinais
Náusea 14 (11) 10 (13) 23 (24) 13 (28) 265

(19)
168
(12)
173
(12)

193 36 (25) 39 (25)

51 (33)

24 (16)

26 (18)

5 (3)

7 (5)

11(10) 96 (45)

18 (8)

36 (17)

46 (45)
(21)
102
(11)
134
(14)

Diarréia 16 (12) 8 (10) 7 (7) 4 (9) 43 (30) 7 (6) 12 (12)

Vômito 12 (9) 6 (8) 9 (9) 8 (17) 21 (15) 1 (<1) 14 (14)

Distúrbios gerais e condições do local de 
administração

Arrepios

Doença semelhante à gripe

Reação no local da injeção 
Pirexia

6 (5)
1 (1)

14 (11)
4 (3)

2 (3)
NR

16 (20)
4 (5)

10 (10)
9 (9)
1 (1)
9 (9)

3 (7)
6 (13)

NR
6 (13)

33 (2)
23 (2)
42 (3)
189
(13)

72 (5)

32 (3)
10 (1)
31 (3)
130

5 (3)
3 (2)

14 (10)
61 (42)

14 (9) 8 (5)
4 (3)
NR

7 (5)

4 (4) 12 (6)
1(<1)

39 (18)
37 (17)

1 (<1)
1 (<1) 1 (<1)

1 (<1)
NR

19 (18)
27 (26)

13 (9)
52 (34) 3 (3)

(14)
Edema periférico 9 (7) 10 (13) NR NR 34 (4) 7 (5) 5 (3) 2 (1) 2 (2) 14 (7) 4 (4)

Distúrbios do metabolismo e da nutrição
Hipercalemia 3 (2) 3 (4) 10 (10) 2 (4) 2 (<1) 2 (<1) NR NR NR NR NR 1 (<1)

Distúrbios musculoesqueléticos e do tecido 
conjuntivo

Artralgia
Dor no osso
Mialgia
Dor nas extremidades

16 (12) 6 (8)
NR

1 (1)
7 (9)

23 (24)
6 (6)
6 (6)

15 (15)

3 (7)
1 (2)
NR

2 (4)

45 (3)
47 (3)
46 (3)
37 (3)

43 (5)
26 (3)
25 (3)
19 (2)

5 (3)
3 (2)
8 (6)

10 (7)

11 (7)
NR

9 (6)
13 (8)

3 (2)
NR

2 (1)
6 (4)

3 (3) 5 (2)
1(<1)

3 (3)
NR
NR

4 (4)

1 (<1) 1 (<1)
3 (2)
7 (5)

3 (3)
2 (2)

2 (<1)
7 (3)

Distúrbios do sistema nervoso
Convulsão
Dor de cabeça

1 (<1) 2 (3)
14 (18)

2 (2)
33 (34)

NR 12 (<1) 4 (<1)
50 (5)

2 (1)
28 (19)

2 (1)
32 (21)

NR NR NR NR
22 (17) 20 (43) 98 (7) 17 (12) 16 (14) 25 (12) 9 (9)

Distúrbios respiratórios, torácicos e 
mediastinais

Tosse
Congestão do trato respiratório

5 (4)
NR

1 (1) 9 (9)
9 (9)

8 (17)
2 (4)

98 (7) 66 (7) 37 (26) 22 (14)
NR

2 (1) 2 (2) 10 (5) NR
NR NR NR 1 (<1) NR NR NR NR
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CRF Oncologia HIV ABD Cirurgia
Pré-diálise

EPO Placebo EPO Placebo EPO
Diálise

Não-
ESA

EPO Placebo EPO Não-
ESA

EPO Placebo

Classe de sistema/órgão
Reação adversa à droga

N=131
n (%)

N=79
n (%)

N=97
n (%)

N=46 N=1404 N=930 N=144 N=153 N=147 N=112 N=213 N=103 n (%) n (%)
n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

Distúrbios da pele e tecido subcutâneo
Irritação na peleuma 8 (6) 6(8) 11(11) 2(4) 93 (7) 47 (5) 36 (25) 19 (12) 3 (2) 2 (2) 8 (4) 2 (2)

Distúrbios vasculares
Embolia e tromboseb

Trombose venosa profunda
Trombose
Hipertensãoc

2 (2)
NR
NR

35 (27)

NR 15 (15) 2 (4) 76 (5)
24 (2)
18 (1)
43 (3)

33 (4) 7 (5)
NR
NR
3(2)

1 (<1) 6 (4)
2 (1)

3 (3)
2 (2)

18 (8)
10 (5)

6 (6)
3 (3)NR NR NR 6 (<1)

6 (<1)
NR

NR
20 (25) 32 (33)

4(4) 1 (2)
5 (11)

NR
4 (3)

2 (1)
NR

NR
2 (2) 23 (11) 9 (9)

3(1) NR
24 (3)

ADB=doação de sangue autóloga; NR=não informado;

umaErupção cutânea inclui urticária e angioedema

bInclui eventos arteriais e venosos, fatais e não fatais, como trombose venosa profunda, embolia pulmonar, trombose retiniana, trombose arterial (incluindo
Infarte). acidentes cerebrovasculares (ou seja, acidente vascular cerebral, incluindo infarto cerebral e hemorragia cerebral), ataques isquêmicos transitórios e trombose de derivação (incluindo 
equipamento de diálise) e trombose dentro de aneurismas de derivação arteriovenosa

cA hipertensão inclui crise hipertensiva e encefalopatia hipertensiva
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Experiência pós-comercialização

As reações adversas a medicamentos identificadas durante a experiência pós-comercialização com epoetina alfa 
estão incluídas emmesa 2. Na tabela, as frequências são fornecidas de acordo com a seguinte convenção:

Muito comum -1/10
Comum
Incomum
Cru
Muito raro

-1/100 e < 1/10
-1/1.000 e <1/100
-1/10.000, <1/1.000
<1/10.000, incluindo relatórios isolados

Aplasia eritrocitária pura mediada por anticorpos foi relatada muito raramente (<1/10.000 casos por 
paciente-ano) após meses a anos de tratamento com EPREX.

Tabela 2. Reações Adversas a Medicamentos Identificadas Durante a Experiência Pós-comercialização
com EPREX por Categoria de Frequência Estimada a partir de Taxas de 
Relatórios Espontâneos

Classe de sistema/órgão
Frequência Reação adversa à droga

Distúrbios do Sangue e do Sistema Linfático
Muito raro Aplasia Eritróide Pura Mediada por Anticorpo 

Eritropoietina Trombocitemia

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/ .

4.9 Sobredosagem

A resposta ao EPREX é dose-dependente e individualizada. Em caso de resposta eritropoiética excessiva de uma 
superdosagem de EPREX, a dosagem deve ser interrompida e a flebotomia pode ser considerada. Cuidados de 
suporte devem ser fornecidos para eventos hipertensivos ou convulsivos que possam estar relacionados à 
superdosagem com epoetina alfa (rch).

Para aconselhamento sobre a gestão da sobredosagem, contacte o Centro Nacional de Venenos através do número 
0800 POISON (0800 764766).

5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS

5.1 Propriedades farmacodinâmicas
Grupo farmacoterapêutico: antianêmico, código ATC: B03XA01.

Mecanismo de ação
A eritropoietina (EPO) é um hormônio glicoproteico produzido principalmente pelo rim em resposta à hipóxia e é 
o principal regulador da produção de glóbulos vermelhos (RBC). A EPO está envolvida em todas as fases do 
desenvolvimento eritroide e tem seu principal efeito no nível dos precursores eritroides. Depois que a EPO se liga 
ao seu receptor de superfície celular, ela ativa as vias de transdução de sinal que interferem na apoptose e 
estimulam a proliferação das células eritroides. A EPO humana recombinante (Epoetina alfa), expressa em células 
de ovário de hamster chinês (rch), possui uma sequência de 165 aminoácidos idêntica à da EPO urinária humana; 
os dois são indistinguíveis com base em ensaios funcionais. O peso molecular aparente da eritropoietina é de 
32.000 a 40.000 daltons.
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5.2 Propriedades farmacocinéticas
A eritropoietina estimula a eritropoiese em pacientes anêmicos com insuficiência renal crônica nos quais a 
produção endógena de eritropoietina está prejudicada. Devido ao período de tempo necessário para a 
eritropoiese – vários dias para os progenitores eritróides amadurecerem e serem liberados na circulação
– um aumento clinicamente significativo na hemoglobina geralmente não é observado em menos de duas semanas e 
pode levar até dez semanas em alguns pacientes.

A medição da epoetina alfa (rch) após administração intravenosa mostrou 10% de excreção pelos rins 
com as principais vias de eliminação não determinadas. Após administração intravenosa, a meia-vida 
média em voluntários normais variou de 4,0 a 6,1 horas e em pacientes com insuficiência renal crônica 
de 6,5 a 9,3 horas. Após a injeção subcutânea, os níveis séricos são muito mais baixos do que os níveis 
alcançados após a injeção IV; os níveis aumentam lentamente e atingem um pico entre 12 e 18 horas 
após a dose. O pico está sempre bem abaixo do pico alcançado pela via IV (aproximadamente 1/20 do 
valor). Após injeção subcutânea, os níveis séricos de eritropoietina permanecem elevados acima da 
linha de base por cerca de 72 horas. Não há acúmulo quando a dosagem três vezes por semana é 
usada: os níveis permanecem os mesmos, se eles são determinados 24 horas após a primeira injeção 
ou 24 horas após a última injeção. A meia-vida é difícil de avaliar pela via subcutânea e é estimada em 
cerca de 24 horas. A biodisponibilidade da eritropoietina injetável subcutânea é muito menor do que a 
da droga intravenosa: aproximadamente 20-30%. Nenhuma informação está disponível em jovens e 
idosos. Devido ao metabolismo diminuído, pacientes com disfunção hepática podem ter eritropoiese 
aumentada com EPREX.
ESAs são fatores de crescimento que estimulam principalmente a produção de glóbulos vermelhos. Os receptores de eritropoietina 
podem ser expressos na superfície de uma variedade de células tumorais.

5.3 Dados de segurança pré-clínica

Carcinogênese, mutagênese
Não foram realizados estudos de carcinogenicidade a longo prazo. Existem relatos conflitantes na literatura sobre 
se as eritropoietinas podem desempenhar um papel como proliferadores de tumores. Esses relatórios, baseados 
emem vitroachados de amostras de tumores humanos, são de significância incerta na situação clínica. Em uma 
série padrão de ensaios para potencial genotóxico, a epoetina alfa (rch) não induziu mutações genéticas nem 
causou danos cromossômicos.

6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS

6.1 Lista de excipientes
Cloreto de Sódio

Fosfato de sódio monobásico dihidratado 

Fosfato de sódio dibásico dihidratado Citrato 

de sódio*

Glicina
Polissorbato 80

Água para injeção
* tampão na substância fármaco a granel epoetina alfa

6.2 Incompatibilidades

Na ausência de estudos de compatibilidade, este medicamento não deve ser misturado com outros medicamentos.
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6.3 Prazo de validade

EPREX 1.000 UI/ 0,5 mL solução injetável em seringa pré-cheia – 18 meses. 
EPREX 2.000 UI/ 0,5 mL solução injetável em seringa pré-cheia – 18 meses. 
EPREX 3.000 UI/ 0,3 mL solução injetável em seringa pré-cheia – 24 meses. 
EPREX 4.000 UI/ 0,4 mL solução injetável em seringa pré-cheia – 24 meses. 
EPREX 5.000 UI/ 0,5 mL solução injetável em seringa pré-cheia – 24 meses. 
EPREX 6.000 UI/ 0,6 mL solução injetável em seringa pré-cheia – 24 meses. 
EPREX 8.000 UI/ 0,8 mL solução injetável em seringa pré-cheia – 24 meses. 
EPREX 10.000 UI/ 1,0 mL solução injetável em seringa pré-cheia – 18 meses. 
EPREX 20.000 UI/0,5 mL solução injetável em seringa pré-cheia – 18 meses 
EPREX 30.000 IU/0,75 mL solução injetável em seringa pré-cheia – 18 meses 
EPREX 40.000 IU/ 1.

6.4 Precauções especiais de conservação

Armazenar entre 2°C e 8°C. Esta faixa de temperatura deve ser mantida rigorosamente até a administração ao 
paciente. Não congele nem agite.

Conservar na embalagem original para proteger da luz.

Quando o produto estiver prestes a ser usado, ele pode ser retirado do refrigerador e armazenado em 
temperatura ambiente (abaixo de 25°C) por um período máximo de sete dias.

6.5 Natureza e conteúdo do recipiente
Seringa pré-cheia (vidro tipo I) com êmbolo (borracha com face de teflon) e agulha com proteção da agulha 
(borracha com cobertura de polipropileno) e um dispositivo de proteção da agulha PROTECS™ (policarbonato) 
acoplado à seringa.

A tampa da agulha contém borracha natural seca (um derivado do látex).seção 4.4.
1.000 UI/0,5mL; 2.000 UI/0,5mL; 3.000 UI/0,3mL; 4.000 UI/0,4mL; 5.000 UI/0,5mL; 6.000 UI/0,6mL;
8.000 UI/0,8mL; 20.000 UI/0,5mL, 30.000 UI/0,75mL e 10.000 UI/1,0mL: em caixas de 6 seringas pré-
cheias.
40.000 UI/1,0mL em caixas de 1 seringa pré-cheia. Nem todas as 

dosagens e/ou tamanhos de embalagem podem ser comercializados.

6.6 Precauções especiais de eliminação e manuseamento
O produto não deve ser usado e descartado

• se o selo estiver quebrado,

• se o líquido estiver colorido ou você puder ver partículas flutuando nele,

• se sabe ou pensa que pode ter sido acidentalmente congelado, ou

• se houve uma falha de refrigeração.
Qualquer material residual deve ser descartado de acordo com os requisitos 
locais. O produto é de uso único.
As seringas pré-cheias estão equipadas com o PROTECS™dispositivo de proteção da agulha para ajudar a evitar lesões 
por picada de agulha após o uso. As informações sobre medicamentos de consumo EPREX incluem instruções completas 
para o uso e manuseio de seringas pré-cheias. Verseção 4.2.
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7. CRONOGRAMA DE MEDICAMENTOS

Medicamento de prescrição.

8. PATROCINADOR

Janssen-Cilag (Nova Zelândia) Ltd 
Auckland, NOVA ZELÂNDIA
Telefone: 0800 800 806 
Fax: (09) 588 1398
E-mail: medinfo@janau.jnj.com

9. DATA DA PRIMEIRA APROVAÇÃO
13 de outubro de 1997 (1.000 UI/0,5mL; 2.000 UI/0,5mL; 3.000 UI/0,3mL; 4.000 UI/0,4mL; 5.000 UI/
0,5mL; 6.000 UI/0,6mL; 8.000 UI/0,8mL; 10.000 UI/1.0 mL) e 6 de maio de 1999 (20.000 IU/0,5mL, 
40.000 IU/1mL) e 12 de fevereiro de 2009 (30.000IU/0,75mL).

10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO
3 de dezembro de 2021

Tabela de resumo de alterações

Seção Resumo de novas informações
4.2 Adição de recomendações de precaução para o médico fornecer instruções ao 

paciente/cuidadores para administração subcutânea e sobre o manuseio seguro do 
produto
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