PICATO®
mebutato de ingenol
TAÇÕES
APRESENT
Gel 150 mcgg/g em embalaagem contendo
o 3 bisnagas dde dose unitáriia com 0,47 g.
Gel 500 mcgg/g em embalaagem contendo
o 2 bisnagas dde dose unitáriia com 0,47 g.
USO TÓPIC
CO
USO ADUL
LTO
COMPOSIÇ
ÇÃO
Cada 1 g do ggel 150 mcg/gg contém 150 mcg de mebuutato de ingeno
ol. Cada bisnaaga de 0,47 g contém 70 mccg de
mebutato de ingenol.
Cada 1 g do ggel 500 mcg/gg contém 500 mcg de mebuutato de ingeno
ol. Cada bisnaaga de 0,47 g contém 235 mcg
m de
mebutato de ingenol.
Excipientes: álcool isoproppílico, hietelose, ácido cítriico monoidratado, citrato dee sódio di-hidrratado, álcooll benzílico e
água purificaada.
INFORMAÇ
ÇÕES TÉCN
NICAS AOS PROFISSION
P
NAIS DE SAÚ
ÚDE
INDICAÇÕES
t
tóp
pico de querattose actínica em
e adultos.
Picato® é inddicado para o tratamento

1.

RESULT
TADOS DE EFICÁCIA
E
Queratose aactínica na facce e couro cab
beludo
®
A eficácia e a segurança de
d Picato 15
50 mcg/g, quaando aplicado na face ou no
o couro cabeluudo por 3 dias consecutivoos,
foram avaliaddas em dois
estudos clíniicos duplo-ceggos, controlad
dos por veícullo, que incluírram 547 pacieentes adultos.. Os pacientess continuaram
m
no estudo poor um períodoo de acompan
nhamento de 8 semanas, durante
d
o quaal retornaram para avaliaçõ
ões clínicas e
monitoramennto de segurannça. A eficácia, mensurada como a taxa de clearance completo
c
e paarcial, bem co
omo a reduçãoo
percentual m
mediana das lessões, foram av
valiadas no Diia 57 (Tabela 1).
2.

Os pacientess tinham de 4 a 8 lesões dee queratose acctínica clinicaamente típicas, visíveis e diistintas, não hipertróficas
h
e
2
não hiperqueeratóticas, na face ou no couro
c
cabeluddo, dentro de uma
u
área de trratamento conntígua de 25 cm
c . Em cadaa
dia previsto para adminisstração da do
ose, o gel em
m estudo foi aplicado em toda a área de tratamentto. A taxa dee
9
dos pacieentes concluinndo estes estud
dos. Os pacien
ntes do estudoo tinham entree 34 a 89 anoss
compliance ffoi alta, com 98%
de idade (méédia de 64 anos) e 94% apresentavam pelee tipo I, II ou III
I pela classifficação de Fitzzpatrick. 1, 2
No dia 57, oos pacientes tratados
t
com Picato® apreesentaram tax
xas de clearan
nce completo e parcial maaiores do quee
pacientes traatados com o veículo gel (p<
( 0,001). A redução perccentual mediaana das lesõess de queratosse actínica foii
maior no gruupo tratado com
m mebutato de
d ingenol em comparação com
c
o grupo do veículo (Taabela 1). 1, 2
Tabela 1 - T
Taxa de indiivíduos com clearance coompleto e parrcial e reduçção percentuaal (%) na fa
ace e no courro
cabeludo
Picato® 1500 mcg/g
(n=2277)

veículo (n=270)

Taxa de clearrance complettoa

42,2%
%d

3,7%
3

Taxa de clearrance parcialb (≥ 75%)

63,9%
%d

7,4%
7

83%
%

0%

Redução % m
medianac

2

a Taxa de cleearance complleto foi definida como a prooporção de paacientes com nenhuma
n
(zeroo)
lesão de querratose actínicaa
clinicamente visível na áreea de tratamen
nto.
b Taxa de cleearance parciaal foi definidaa como a porceentagem de paacientes nos quais 75% ou m
mais
das lesões dee queratose acttínica basais foram
f
removiddas.
c Redução peercentual meddiana das lesõees de queratosse actínica em
m relação ao baasal.
d p < 0,001; comparado aoo veículo por meio
m de regreessão logísticaa com o tratam
mento, estudo e
local anatôm
mico.
Foram obserrvadas diferennças estatisticcamente signiificativas nos resultados reelatados peloss pacientes, em
e favor doss
®
pacientes reccebendo Picatto em comp
paração com aqueles receebendo veículo gel. Foi obbservado maior média noss
índices de saatisfação globaal de pacientee, indicando uum maior níveel de satisfaçãão geral, nos ggrupos recebendo mebutatoo
de ingenol em
m comparaçãoo aos grupos recebendo
r
veíículo (p <0,00
01), conforme medido pelo Questionário de Satisfaçãoo
com o Tratam
mento para a Medicação
M
(TSQM). 1, 2, 33, 4
Queratose aactínica no troonco e extrem
midades
A eficácia e a segurançça de Picato® 500 mcg/gg, quando ap
plicado no tro
onco ou nas extremidades por 2 diass
consecutivoss, foram avalliadas em doiis estudos clíínicos duplo--cegos, contro
olados por veeículo, que in
ncluíram 4588
pacientes aduultos. Os pacientes continu
uaram no estuudo por um período de aco
ompanhamentto de 8 seman
nas, durante o
qual retornarram para avaaliações clínicas e monitooramento de segurança. A eficácia, me
mensurada com
mo a taxa dee
clearance com
mpleto e parciial, bem como
o a redução peercentual med
diana das lesõees, foram avaliliadas no Dia 57
5 (Tabela 2)..
Os pacientess tinham de 4 a 8 lesões dee queratose acctínica clinicaamente típicas, visíveis e diistintas, não hipertróficas
h
e
2
não hiperqueeratóticas, no tronco ou nass extremidadees, dentro de uma
u
área de trratamento conntígua de 25 cm
c . Em cadaa
dia previsto para adminisstração da do
ose, o gel em
m estudo foi aplicado em toda a área de tratamentto. A taxa dee
compliance ffoi alta, com 98%
9
dos pacieentes concluinndo estes estud
dos. Os pacien
ntes do estudoo tinham entree 34 a 89 anoss
de idade (méédia de 66 anoos) e 94% apreesentavam pelle tipo I, II ou III pela classiificação de Fittzpatrick. 3, 4
No dia 57, oos pacientes tratados
t
com Picato® apreesentaram tax
xas de clearan
nce completo e parcial maaiores do quee
pacientes traatados com o veículo gel (p<
( 0,001). A redução perccentual mediaana das lesõess de queratosse actínica foii
maior no gruupo tratado com
m mebutato de
d ingenol em comparação com
c
o grupo do veículo (Taabela 2).
Tabela 2 - Taxas de ind
divíduos com
m clearance ccompleto e parcial
p
e red
dução percenntual (%) no
o tronco e naas
extremidadees
® 500 m
Picato
P
mcg/g
(n=2226)

veícu
ulo (n=232)

Taxa de clearrance complettoa

34,1%d

4,7%
%

Taxa de clearrance parcialb (≥ 75%)

49,1%d

6,9%
%

75%

0%
%

Redução % m
medianac

a Taxa de cleearance complleto foi definida como a prooporção de paacientes com nenhuma
n
(zeroo)
lesão de querratose actínicaa
clinicamente visível na áreea de tratamen
nto.
b Taxa de cleearance parciaal foi definidaa como a porceentagem de paacientes nos quais 75% ou
mais das lesõões de queratoose actínica baasais foram rem
movidas.
c Redução peercentual meddiana das lesõees de queratosse actínica em
m relação ao baasal.
d p < 0,001; comparado aoo veículo por meio
m de regreessão logísticaa com o tratam
mento, estudo e
mico.
local anatôm

3

e favor doss
Foram obserrvadas diferennças estatisticcamente signiificativas nos resultados reelatados pelo s pacientes, em
®
pacientes reccebendo Picatto , em com
mparação com
m aqueles receebendo veícullo gel. Foi obbservado maior média noss
índices de saatisfação globaal de pacientee, indicando uum maior níveel de satisfaçãão geral, nos ggrupos recebendo mebutatoo
de ingenol em
m comparaçãoo aos grupos recebendo
r
veíículo (p <0,00
01), conforme medido pelo Questionário de Satisfaçãoo
3
3,
4
1,
2,
com o Tratam
mento para a Medicação
M
(TSQM).
Eficácia no llongo prazo
Três estudos de acompanhhamento de longo prazo (1 ano), prospecctivos e observ
vacionais, foraam conduzido
os para avaliarr
a eficácia susstentada, atravvés da recidiv
va das lesões dde queratose actínica
a
no cam
mpo tratado ee, a segurançaa em pacientess
que receberaam tratamento com Picato®. Um estudo incluiu pacien
ntes tratados com
c
Picato® 150 mcg/g naa face e couroo
cabeludo porr 3 dias e doiss estudos inclu
uíram pacientees tratados com Picato® 50
00 mcg/g no trronco e extrem
midades por 2
dias. Apenass aqueles paciientes que atingiram o cleaarance completo na área trratada ao térm
mino dos estudos de fase 3
anteriores (D
Dia 57) foram elegíveis paraa o acompanhaamento de lon
ngo prazo. Os pacientes foraam acompanh
hados a cada 3
5,
6,
7
meses por atéé 12 meses (T
Tabelas 3 e 4).
Tabela 3 - T
Taxa de recidiiva de lesões de queratosee actínica na face
f
e no courro cabeludo
Picato®
150 mcg/g
g
(n=108)
Taxa de reciddiva - 12
meses Estimaativa KM
(IC 95%)a

53,9% (44,6-6
63,7)

Taxa de reciddiva com basee na lesãob Média (DP) 112 meses

12,8% (19,1)

a Taxa de reecidiva é a estiimativa de Kaaplan-Meier (K
KM) na data da
d visita alvo do
d estudo, exppressa
como uma poorcentagem (IC 95%). Reciidiva foi definnida como quaalquer lesão dee queratose acctínica
identificada nna área anterioormente tratad
da, para os paccientes que atingiram o cleaarance compleeto no
Dia 57 no esttudo de fase 3 anterior.
b Taxa de reecidiva com baase na lesão de
d cada paciennte é o número
o de lesões de queratose actíínica
com 12 mesees dividida pelo
p
número de leesões de queraatose actínica inicial
i
no estuudo de fase 3 anterior.
a

Tabela 4 - T
Taxa de recidiiva de lesões de queratosee actínica no tronco
t
e nas extremidades
e
s
Picato
o® 500 mcg/g
g (n=76c)
Taxa de reciddiva - 12 mesees

56,0%
5
(45,1-67,6)

Estimativa K
KM (IC 95%)a
Taxa de reciddiva com basee na lesãob Média (DP) 112 meses

13,2% (23,0)

4

a Taxa de reecidiva é a estiimativa de Kaaplan-Meier (K
KM) na data da
d visita alvo do
d estudo, exppressa
como uma poorcentagem
(95% IC). Reecidiva foi deffinida como qualquer
q
lesão de queratose actínica identtificada na áreea
anteriormente tratada, paraa os pacientes que atingiram
m o clearance completo no Dia 57 no estuudo de
fase 3 anterioor.
b Taxa de reecidiva com baase na lesão de
d cada paciennte é o número
o de lesões de queratose actíínica
com 12 mesees dividida peelo
número de leesões de queraatose actínica inicial
i
no estuudo de fase 3 anterior.
a
c Destes, 38 indivíduos forram previameente tratados eem um estudo de fase 3 conttrolado por veeículo e
38 indivíduoss foram previaamente tratado
os em um estuudo de fase 3 não controlad
do.
Risco de proogressão paraa carcinoma espinocelular
e
r
Ao final do estudo (dia 57),
5
a taxa reelatada de caarcinoma espin
nocelular (CE
EC) na área ttratada foi co
omparável em
m
pacientes trattados com meebutato de ingenol gel (0,3%
%, 3 de 1165 pacientes)
p
e em pacientes trratados com veículo
v
(0,3%,,
3 4
2 de 632 pacientes), nos esstudos clínicos de queratosee actínica conduzidos com mebutato
m
de in
ingenol. 1, 2, 3,
Não foi relattado CEC na área tratada em
e nenhum paaciente (0 de 184 pacientess previamentee tratados com
m mebutato dee
6 7
ingenol gel), em 3 estudoss de acompanh
hamento de loongo prazo (1 ano), prospecttivos e observvacionais. 5, 6,
nto de áreas maiores
m
Experiênciaa de tratamen
Em um estuudo duplo-ceggo, controlado
o por veículoo, para avaliaar exposição sistêmica, a quantidade de
d 4 tubos dee
2
mebutato de ingenol gel 500 mcg/g foii aplicada a um
ma área de traatamento contíígua de 100 cm
m , 1 vez ao dia por 2 diass
consecutivoss. Os resultaddos não demonstraram abbsorção sistêm
mica. Picato® 500 mcg/g foi bem toleerado quandoo
aplicado a um
ma área contíggua de tratameento de 100 cm
m2 no tronco e extremidadees. 8, 9, 10
População id
dosa
Dos 1165 inndivíduos trataados com Piccato® nos esttudos clínicoss de queratosee actínica connduzidos com
m mebutato dee
ingenol gel, 656 pacientess (56%) tinham
m 65 anos ouu mais, e 241 pacientes (21%) tinham 755 anos ou maiis. Não foram
m
observadas ddiferenças na segurança
s
ou na
n eficácia enntre estes indiv
víduos e indivíduos mais jovvens.
1. A

multi-ceenter, randomiized, parallel group, doublee-blind, vehiclle-controlled study to evaluuate the efficaacy and safetyy
of PEP005 (iingenol mebuttate) Gel, 0.01
15% in patiennts with actinicc keratoses on
n the head (facce or scalp) (R
REGION-IIa)..
Clinical Studdy Report. Bow
wen Hills, Au
ustralia: Peplinn Operations Pty
P Ltd.; 2010
0 Sep 8. Reporrt No. PEP005
5-016.
2. A multi-ce
enter, Random
mized, parallel group, douuble-blind, veehicle-controllled study to evaluate the Efficacy andd
safety of PE
EP005 (ingenol mebutate) Gel, 0.015%
% in patients with actinic keratoses onn the head (fface or scalp))
(REGION-IIIb). Clinical Study
S
Report. Bowen Hillss, Australia: Peplin
P
Operatiions Pty Ltd.;; 2008 Mar 10
0. Report No..
PEP005-025.
3. A multi-ce
enter, Random
mized, parallell group, doublle-blind, vehiccle-controlled study to evaluuate the efficaacy and safetyy
of PEP005 ((ingenol mebbutate) Gel, 0.05%
0
in patiients with actinic keratosees on non-heaad locations (REGION-I)..
Clinical Studdy Report. Bow
wen Hills, Au
ustralia: Peplinn Operations Pty
P Ltd.; 2010
0 Sep 16. Repoort No. PEP00
05-014.
4. A multi-ce
enter, randomiized, parallel group, doublee-blind, vehiclle-controlled study to evaluuate the efficaacy and safetyy
of PEP005 ((ingenol mebutate) Gel, 0.05% in patieents with actinic keratosess on non-head
ad locations (REGION-Ib)..
Clinical Studdy Report. Bow
wen Hills, Au
ustralia: Peplinn Operations Pty
P Ltd.; 2010
0 Sep 8. Reporrt No. PEP005
5-028.
5. A 12-mon
nth, long-term
m follow-up study of patieents with actin
nic keratosis on the head (face or scallp) who havee
completed D
Day 57 in studdies PEP005-0
016 or PEP0005-025 (REGION IIa and IIIb). Clinical SStudy Report. Bowen Hills,,
Australia: Peeplin Operationns
Pty Ltd.; 20111 Mar 28. Reeport No. PEP005-030.
6. A 12-montth, long-term follow-up stu
udy of patientts with actinicc keratosis on
n non-head areeas (trunk and
d extremities))
who have com
mpleted Day 57 in study PE
EP005-020. C
Clinical Study Report. Boween Hills, Austrralia: Peplin Operations
O
Ptyy
Ltd.; 2011 M
Mar 28. Reportt No. PEP005--031.
7. A 12 mon
nth, long-term
m follow-up study of paatients with actinic
a
kerato
osis on non-hhead location
ns (trunk andd
extremities) who have com
mpleted Day 57 in study P
PEP005-028. Clinical
C
Study
y Report. Bow
wen Hills, Australia: Peplinn
Operations P
Pty Ltd.; 2011 Mar 28.
Report No. P
PEP005-032.
8. A Phase I,, pharmacokin
netic study to evaluate the extent of systtemic absorpttion of PEP0005, when appllied as 0.05%
%
PEP005 Toppical Gel to a 100 cm2 (5 cm x 20 cm)) contiguous actinic
a
keratossis (AK) treattment area on
n the extensorr
5

(dorsal aspecct) forearm.
Clinical Studdy Report. Bow
wen Hills, Au
ustralia: Peplinn Operations Pty
P Ltd.; 2009
9 Jan 22. Repoort No. PEP00
05-013.
9. A randomiized, double-b
blind, vehicle-controlled stuudy to evaluate the pharmaccokinetics of PPEP005 (ingen
nol mebutate))
Gel, 0.05%, w
when appliedd in a maximall use setting too the dorsal aspect of the fo
orearm in patiients with actiinic keratosis..
Clinical Studdy Report. Bow
wen Hills, Au
ustralia: Peplinn Operations Pty
P Ltd.; 2010
0 28 Jan. Repoort No. PEP00
05-017.
10. An Open
n-label, Dosee-escalation, Cohort
C
Studyy to Determiine the Max
ximum Toleraated Dose an
nd Safety off
PEP005Topiical Gel Whenn Applied on Day 1 and D ay 2 to Actin
nic Keratoses on the Shouldders, Chest, Back,
B
or Armss
Followed byy a Post-treatm
ment Followu
up Period La sting at Leasst Four Weeks. Clinical Sttudy Report. Bowen Hills,,
Australia: Peeplin Operations Pty Ltd.; 2006 Aug 31. R
Report No. PE
EP005-004.
CARACT
TERÍSTICA
AS FARMACO
OLÓGICAS
Mecanismo de ação
O mecanism
mo de ação na queratose acttínica não estáá totalmente compreendido
c
o. Modelos inn vivo e in vittro mostraram
m
um mecanism
mo de ação duuplo para os efeitos
e
do mebbutato de ingeenol: 1) induçção de morte ccelular por leesão local e 2))
promoção dee resposta inflaamatória caraccterizada pelaa infiltração dee neutrófilos e outras célulaas imunocomp
petentes.
3.

Farmacodin
nâmica
O mebutato de ingenol innduz múltiplo
os mecanismoos nas células tumorais, exercendo
e
um
m efeito citotó
óxico direto e
modulando aas isoformas da proteína quinase
q
C (PK
KC). Em altas concentraçõ
ões in vitro e in vivo (100
0 mcg/mL), o
mebutato de ingenol induuz edema mito
ocondrial e peerda da integrridade da mem
mbrana celular
ar, levando à morte
m
celular;;
em concentraações mais baaixas (10 a 100 ng/ml), o mebutato de ingenol estim
mula a ativaçãão dependentee de PKC dass
células endoteliais humannas para ampaarar a adesão de neutrófilo
os à parede do
os vasos. A ex
exposição de queratinócitos
q
s
humanos isollados a concentrações maiss baixas (10 a 100 ng/ml) dee mebutato dee ingenol in viitro demonstro
ou indução daa
liberação de citocinas IL-88 e TNF-alfa e a ativação dde neutrófilos mediada por PKC
P
específicca. Tanto in vitro
v
como em
m
camundongoos, o mebutatoo de ingenol induziu
i
a libeeração de hom
mólogo murino
o da IL-8, MIIP-2, TNF-alffa e IL-1 beta,,
todos mediaddores do recruutamento e ativ
vação de neutrrófilos.
e melanoma tumoral maligno em cam
Em modeloss tumorais dee carcinoma espinocelular
e
mundongos, o mebutato dee
ingenol tópicco removeu oss tumores e prreveniu a reciddiva tumoral por
p meio de um
u mecanismoo de ação duplo: 1) induçãoo
de morte cellular por lesãoo local e 2) promoção de rresposta inflam
matória caracterizada pela infiltração dee neutrófilos e
outras células imunocompetentes.
O tratamentoo tópico de modelo de carcinoma
c
esppinocelular com
c
mebutato
o de ingenol resultou em
m uma reaçãoo
inflamatória transitória e localizada
l
no local de apliccação, que tev
ve seu pico ap
pós alguns diaas e se resolveeu dentro de 2
semanas, segguida da resoluução da cicatrriz após 2 ou 3 meses. Apóss 3 semanas de tratamento ccom mebutato
o de ingenol, a
pele de camuundongos trattados era simiilar à pele nãoo tratada com
m relação à elaasticidade. Coom injeção in
ntratumoral dee
mebutato de ingenol em modelos
m
tumorrais em camunndongos singêênicos, o mebutato de ingennol estimulou uma respostaa
+ levando a uuma atividadee antitumoral contra tumorees secundário
os distantes. O
tumoral espeecífica das céllulas T CD8 +,
potencial de atividade em
m outros alvo
os foi investiggado em ensaaios in vitro em vários receeptores e enziimas. Não foii
observada atiividade em ouutros alvos.
O início do efeito farmaacológico do mebutato dee ingenol em
m humanos po
ode ser obserrvado como uma respostaa
inflamatória local dentro de
d 1 dia do in
nício do tratam
mento e, tipiccamente, ating
ge intensidadee máxima em até 1 semanaa
após a concluusão do tratam
mento. A reso
olução da reaçção inflamatórria e a cicatrizzação da lesãoo são observad
das durante ass
semanas seguuintes, em gerral retornando
o ao valor bassal dentro de duas
d
semanas para a face e o couro cabeludo e, dentroo
de 4 semanass para o tronco e extremidaades. Um efeitto terapêutico ótimo pode ser avaliado approximadamen
nte 8 semanass
após o tratam
mento.
Farmacocin
nética
O perfil farm
macocinético sistêmico do mebutato de ingenol e de seus metabóllitos não foi ccaracterizado em humanoss
devido à ausência de níveiis quantificáveis no sanguee após a admin
nistração tópicca. Não foi deetectada absorrção sistêmicaa
no limite infferior de deteccção ou acimaa dele (0,1 ngg/ml) quando a quantidade de 4 tubos dde dose unitáriia de Picato®
500 mcg/g fooi aplicada a uma
u
área de 100
1 cm², na pparte dorsal do
o antebraço dee pacientes coom queratose actínica, umaa
vez ao dia ppor dois dias consecutivos.
c
Os resultadoos de estudos in vitro demo
onstram que o mebutato dee ingenol nãoo
inibe ou induuz as isoformaas do citocrom
mo P450 humaano.
Dados de seggurança pré--clínica
Dados pré-cllínicos não revvelaram risco especial paraa humanos com
m base nos esstudos convenncionais de farrmacologia dee
segurança, dee toxicidade de
d dose repetid
da e de genotooxicidade.
6

Os estudos ppré-clínicos de
d segurança demonstraram
m que a admiinistração tóp
pica de mebuttato de ingen
nol gel é bem
m
tolerada, com
m potencial de irritação da pele e ri sco desprezív
vel de toxicidade sistêmicca, nas cond
dições de usoo
recomendadaas.
Em ratos, o m
mebutato de ingenol
i
não foi
f associado a efeitos no desenvolvimen
d
nto fetal com doses IV até 5 mcg/kg/diaa
(30 mcg/m2//dia). Em coeelhos não oco
orreram alteraações importaantes. Alteraçções fetais meenores ou vaariantes foram
m
observadas nnos fetos de fêêmeas tratadass; entretanto, oos achados nãão sugerem um
ma associaçãoo clara com a administração
a
o
de mebutatoo de ingenol IV. O nível sem observaação de efeito
o adverso (N
NOAEL) fetall foi de 1 mcg/kg/dia (122
mcg/m2/dia).
Fertilidade
Não foram reealizados estuudos de fertilid
dade com mebbutato de ingen
nol.

CONTRA
AINDICAÇÕ
ÕES
®
Picato não deve ser usaddo em caso de alergia conheecida ao princípio ativo ou a qualquer outtro componen
nte da fórmulaa.
4.

ADVERT
TÊNCIAS E PRECAUÇÕ
ÕES
Evite o contaato com os olhos ou a tran
nsferência inaadvertida paraa os olhos durrante o tratam
mento e por 6 horas após a
aplicação dee Picato®. Se ocorrer exposição acidenttal, os olhos devem
d
ser en
nxaguados ime
mediatamente com
c
água em
m
abundância e o paciente deeve buscar traatamento médiico assim que possível.
5.

Picato® não deve ser ingerido. Se ocorrrer ingestão accidental, o pacciente deve beeber água em aabundância.
Respostas cuutâneas locais como eritema, descamaçãoo e formação de crostas po
odem ocorrer após a aplicaação tópica doo
Picato® (verr 9. REAÇÕ
ÕES ADVERS
SAS). Demonnstrou-se quee estas resposstas cutâneas locais estão associadas à
eficácia clíniica. As resposstas cutâneas locais
l
são tem
mporárias e occorrem tipicam
mente dentro dde um dia após o início doo
tratamento e atingem o pico da intensid
dade em até uuma semana ap
pós a conclussão do tratameento. As respo
ostas cutâneass
locais resolvem-se tipicam
mente dentro de
d 2 semanas aapós o início do tratamento
o para a face e o couro cabeeludo e dentroo
de 4 semanaas após o iníício do tratam
mento para o tronco e as extremidades. O efeito doo tratamento pode não serr
adequadamennte avaliado até
a a resolução
o destas respoostas cutâneas locais. Não see recomenda a administraçãão de Picato®
até que a pelee esteja cicatrrizada de qualq
quer tratamennto medicamen
ntoso ou cirúrgico anterior.
A utilização de Picato® nãão é recomend
dada em feridaas abertas.
Foram conduuzidos estudos para avaliarr os efeitos daa radiação UV
V sobre a pelee após aplicaçções únicas e múltiplas de
mebutato de ingenol a 0,01% (ou 100mcg/g). O mebuutato de ingen
nol não demon
nstrou qualqueer potencial paara efeitos de
foto-irritaçãoo ou foto-alerrgia. Entretantto, devido à nnatureza da doença,
d
a expo
osição excesssiva à luz solar (incluindo
lâmpadas e ccâmaras de broonzeamento) deverá
d
ser eviitada ou minim
mizada.
Efeito sobree a capacidade de dirigir e usar máquin
nas
®
Picato não tem efeito sobbre a capacidaade de dirigir e usar máquin
nas.
Gravidez e llactação
Categoria d
de risco B. Não
N há dados sobre a utilizzação de meb
butato de ingeenol em mulhheres grávidass. Estudos em
m
animais não indicaram efeeitos nocivos com relação à toxicidade reprodutiva.
r
Os
O riscos paraa seres human
nos recebendoo
tratamento tóópico com Piccato® são con
nsiderados impprováveis, um
ma vez que o mebutato
m
de inngenol gel nãão é absorvidoo
®
sistemicamennte. Como medida
m
de prrecaução, é ppreferível eviitar o uso dee Picato duurante a grav
videz (ver 3..
CARACTER
RÍSTICAS FA
ARMACOLÓG
GICAS – Daddos de seguran
nça pré-clinicaa).
Uma vez quee o mebutato de
d ingenol gell não é absorvvido sistemicam
mente, não são esperados effeitos em lacttentes/ recémnascidos. A m
mãe lactante deve
d
ser instru
uída a evitar o contato físico
o do lactente/ recém-nascido
do com a área tratada
t
por um
m
período de seeis horas apóss a aplicação de
d Picato®.
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INTERA
AÇÕES MED
DICAMENTO
OSAS
Não foram reealizados estuudos formais de
d interação. Innterações com
m medicamentos absorvidoss sistemicamen
nte são
®
consideradass improváveis,, uma vez quee Picato não é absorvido sistemicament
s
e.
Não são conhhecidas interaações deste meedicamento coom exames lab
boratoriais e não
n laboratoriaais, nem com alimentos.
6.

CUIDAD
DOS DE ARM
MAZENAME
ENTO DO ME
EDICAMEN
NTO
Picato® deve ser armazenaado sob refrigeeração, de 2ºC
C a 8ºC. Não congelar.
c
Este medicam
mento possui prazo
p
de valid
dade de 24 meeses a partir daa data de fabriicação.
Número do llote e datas de
d fabricação e validade: vvide embalag
gem.
Não use med
dicamento coom o prazo dee validade ven
ncido. Guard
de-o em sua embalagem orriginal.
Picato® é um
m gel límpido e incolor.
Antes de usaar, observe o aspecto do medicamento.
m
.
Todo medicaamento deve ser mantido fora do alcan
nce das crian
nças.
7.

POSOLO
OGIA E MOD
DO DE USAR
R
Queratose aactínica na facce e couro cabeludo em ad
dultos:
®
Picato 150 mcg/g gel devve ser aplicad
do na área afettada uma vez ao
a dia por 3 dias
d consecutivvos.
8.

midades em aadultos:
Queratose aactínica no troonco e extrem
Picato® 500 m
mcg/g gel devve ser aplicado
o na área afetaada uma vez ao
a dia por 2 diias consecutivvos.
Picato® devee ser aplicado à área de trataamento definidda pelo médicco.
Cada tubo coontém gel sufiiciente para co
obrir uma áreaa de aproximaadamente 25 cm
m2 (por exem
mplo, 5 cm x 5 cm).
O conteúdo dda bisnaga de dose unitária deve ser coloocado na pontaa do dedo e espalhado homoogeneamente em toda a área
de tratamentoo, deixando-o secar por 15 minutos. Um tubo de dose unitária deve ser utilizado ppara uma áreaa de
tratamento.
Os pacientes devem ser instruídos a lavaar as mãos im
mediatamente após
a
a aplicação de Picato® . Se o tratamento for nas
mãos, somennte a ponta do dedo usada para aplicar o ggel deve ser laavada. Deve-se evitar tocar ou lavar a áreea tratada por
um período dde 6 horas apóós a aplicação..
Uso pediátriico
Não há utilizzação relevantte de Picato® na população pediátrica.
Uso em idossos
Não é necesssário ajuste dee dose.

REAÇÕ
ÕES ADVERS
SAS
Resumo do p
perfil de segu
urança
As reações adversas mais frequentem
mente relatadaas, conformee avaliação dos
d investigaddores são resspostas locaiss
cutâneas, inccluindo eritem
ma, descamaçção, formaçãoo de crostas, edema, formação de vesícculas e pústu
ulas e erosão//
ulceração noo local de aplicação do meb
butato de ingeenol gel (ver Tabela
T
5). Após a aplicaçãoo de mebutato
o de ingenol a
maioria dos pacientes (>
> 95%) apresentou uma oou mais respo
ostas locais. Infecções
I
no local da apllicação foram
m
reportadas paara tratamentoo na face e cou
uro cabeludo.
9.

Há relatos dee conjuntivite e queimaduraa na córnea rellacionada a ex
xposição acideental nos olhoos.
Resumo tabulado das reaações adversa
as
A Tabela 5 rreflete a expoosição de 499
9 pacientes coom queratose actínica ao Picato®
P
(150 mcg/g ou 500 mcg/g), em
m
quatro estudoos de fase 3, controlados
c
po
or veículo, quee incluíram um
m total de 100
02 pacientes.
Os pacientes receberam traatamento em uma
u área conttígua de 25 cm
m2 com Picato
o® nas concen
entrações 150 mcg/g ou 5000
mcg/g ou veíículo, uma vezz ao dia por 3 ou 2 dias connsecutivos, resspectivamentee.
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A tabela 5 aapresenta as reeações adverssas de acordo com a classiificação MedD
DRA para órggãos/sistemas e localizaçãoo
anatômica.
As frequênciias foram defiinidas de acorrdo com a segguinte convençção: muito com
mum (≥ 10%)), comum (≥ 1% e < 10%),,
incomum (≥ 0,1% e <1%
%), rara (≥ 0,0
01% e <0,1%
%), muito raraa (< 0,01%). Dentro
D
de cad
ada grupo de frequência oss
eventos adveersos são apressentados em ordem
o
decresccente de gravid
dade.
Reações adveersas por classsificação Sisttema/Órgão
Tabela 5 - R
Sistema/Órrgão
Infecções
Pústulas no local da apliccação
Infecção noo local da apliccação
Alterações no Sistema nervoso
n
Dor de cabeeça
Alterações oculares*
Edema de ppálpebra
Edema perioorbital
Dor nos olhhos
Alterações gerais no loccal de aplicação

Facce/couro cabeludo
T
Tronco/extremidades
Frequênncia
Muiito comum
Com
mum

M
Muito comum
m

Com
mum
Com
mum
Com
mum
Inco
omum

Erosão no loocal da aplicaação
Vesículas nno local da aplicação
Edema no loocal da aplicaação
Descamaçãoo no local da aplicação
a
Crostas no llocal da aplicaação
Eritema no local da aplicação

Muiito comum

M
Muito comum
m

Dor** no loocal da aplicaçção
Prurido no llocal da aplicaação
Irritação no local da apliccação

Muiito comum
Com
mum

C
Comum
C
Comum

Descarga noo local da apliicação
Parestesia nno local da apllicação
Úlcera no loocal da aplicaçção

Inco
omum
Inco
omum

IIncomum

Calor no loccal da aplicaçãão

IIncomum

*O edema nno local da apllicação, na facce ou couro caabeludo, podee migrar para a área dos olho
hos.
**Inclui sennsação de queeimadura no lo
ocal da aplicaçção.
A segurança do tratamennto com Picatto® 150 mcg//g gel por 3 dias
d consecutiv
vos e de Picaato® 500 mcg
g/g gel por 2
dias conseccutivos foi avaaliada até o diia 57 e o mebbutato de ingeenol foi consid
derado bem toolerado. Todaas as reações
adversas aoo medicamentoo e as respostaas cutâneas loccais se resolveeram sem sequelas.
Acompanh
hamento de seegurança no longo
l
prazo
Um total dde 198 pacienntes (184 tratados com Piccato® e 14 tratados
t
com veículo) foi admitido noss estudos de
acompanham
mento de eficcácia de longo prazo. Os rresultados desstes estudos não
n alteraram o perfil de segurança de
Picato® (veer 2. RESULT
TADOS DE EF
FICÁCIA).
Atenção: este produto é um medica
amento novo e, embora ass pesquisas teenham indicaado eficácia e segurança
aceitáveis, mesmo que indicado e utilizado
u
cor retamente, podem
p
ocorreer reações addversas imprevisíveis ou
desconheciidas. Nesse caaso, notifiquee os eventos aadversos pelo
o Sistema de Notificações em Vigilânciia Sanitária
– NOTIVIISA, disponívvel em www..anvisa.gov.b
br/hotsite/notiivisa/índex.httml, ou paraa a Vigilânciia Sanitária
Estadual ou
u Municipal.
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SUPE
ERDOSE
Não há expperiência de suuperdose com
m Picato® nos estudos clínicos. Em um estudo
e
clínicoo, 4 tubos de dose
d
unitária
®
de Picato 500 mcg/g fooram aplicados uma vez ao dia por 2 diass consecutivoss a uma área dde 100 cm² dee pele para o
tratamento de queratosee actínica. O resultado nãão demonstro
ou qualquer alteração no perfil de segurança em
®
comparaçãoo com o perfill de segurançaa do Picato 500 mcg/g qu
uando 1 tubo é aplicado a uuma área de 25 cm2 por 2
dias consecuutivos.
10.

Em caso de intoxicação ligue para 080
00 722 6001, se você preciisar de mais orientações.
o
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