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RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO 

 

 

1. NOME DO MEDICAMENTO 
 

Azatioprina medac 50 mg comprimidos revestidos por película 

 

 

2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
 

Um comprimido revestido por película contém 50 mg de azatioprina. 

 

Excipiente com efeito conhecido: lactose (68,72 mg – 70,50 mg) 

 

Lista completa de excipientes, ver secção 6.1. 

 

 

3. FORMA FARMACÊUTICA 
 

Comprimido revestido por película 

Comprimidos amarelo-pálidos, revestidos por película, redondos, biconvexos, com a gravação 

“AZ50” num dos lados e uma marca de ranhura no verso. 

 

O comprimido pode ser dividido em doses iguais. 

 

Limite de espessura (3,0 – 3,6 mm) 

Diâmetro: 8,0 mm 

 

 

4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS 
 

4.1 Indicações terapêuticas 
 

Azatioprina é indicado em regimes imunossupressores como adjuvante de agentes imunossupressores 

que constituem a parte principal do tratamento (imunossupressão de base). 

 

Azatioprina é indicado em combinação com outros agentes imunossupressores para a profilaxia da 

rejeição de transplante em doentes que recebam transplantes alogénicos de rim, fígado, coração, 

pulmão ou pâncreas. 

 

Azatioprina é utilizado como um antimetabolito imunossupressor sozinho ou, mais frequentemente, 

em combinação com outros agentes (geralmente corticosteroides) e procedimentos que influenciem a 

resposta imunitária. O efeito terapêutico pode ser evidente apenas semanas ou meses depois e pode 

incluir um efeito poupador de esteroides, reduzindo assim a toxicidade associada à dosagem elevada e 

utilização prolongada de corticosteroides. 

 

Azatioprina é indicado isolado ou em combinação com corticosteroides e/ou outros medicamentos e 

procedimentos em casos graves das seguintes doenças, em doentes que sejam intolerantes aos 

esteroides ou que sejam dependentes de esteroides e nos quais a resposta terapêutica seja inadequada 

independentemente do tratamento com doses elevadas de esteroides. 

- artrite reumatoide ativa grave que não consiga manter-se sob controlo por medicamentos menos 

tóxicos (medicamentos antirreumáticos modificadores da doença, DMARDs) 

- doenças intestinais inflamatórias intensas ou moderadamente intensas (doença de Crohn ou 

colite ulcerativa) 

- lúpus sistémico eritematoso 

- dermatomiosite e polimiosite 

- hepatite ativa crónica autoimune 
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- poliartrite nodosa 

- anemia hemolítica autoimune 

- púrpura trombocitopénica idiopática refratária crónica 

 

4.2 Posologia e modo de administração 
 

O efeito terapêutico da azatioprina pode ser visível apenas após várias semanas ou meses de 

tratamento. 

 

Posologia 

 

Via oral. 

Os comprimidos devem ser tomados com pelo menos um copo de líquido (200 ml). 

Os comprimidos devem ser tomados durante as refeições para diminuir o risco de náusea.  

 

Transplante 

Consoante o regime imunossupressor selecionado, pode administrar-se uma dosagem de até 5 mg/kg 

de peso corporal/dia no primeiro dia da terapêutica. A dose de manutenção pode variar de 1 – 4 mg/kg 

de peso corporal por dia e terá de ser ajustada consoante os requisitos clínicos e a tolerância 

hematológica. 

 

A evidência indica que a terapêutica com azatioprina deve manter-se indefinidamente, mesmo que 

apenas sejam necessárias doses baixas, devido ao risco de rejeição do enxerto. 

 

Outras condições 

Em geral, a posologia inicial é de 1 – 3 mg/kg de peso corporal/dia e deve ajustar-se segundo a 

resposta clínica (que pode ser evidente apenas passadas semanas ou meses) e a tolerância 

hematológica. 

Quando a resposta terapêutica for evidente, deve considerar-se a redução da dosagem de manutenção 

para o nível mais baixo compatível com a manutenção da resposta. Caso não haja melhoria no estado 

do doente no prazo de três a seis meses, deve considerar-se a retirada do medicamento. 

A posologia de manutenção requerida pode variar de menos de 1 mg/kg de peso corporal/dia a 

3 mg/kg de peso corporal/dia, dependendo do quadro clínico a ser tratado e da resposta individual do 

doente, incluindo a tolerância hematológica. 

 

Para o tratamento da hepatite ativa crónica, a posologia é geralmente entre 1,0 e 1,5 mg/kg de peso 

corporal/dia. 

 

Utilização em doentes com compromisso renal e/ou afeção hepática 

Nos doentes com insuficiência renal e/ou afeção hepática, as dosagens devem administrar-se na 

extremidade inferior do intervalo normal. Azatioprina é contraindicado na afeção hepática grave (ver 

secção 4.3). 

 

População pediátrica 

Há dados insuficientes para recomendar a utilização de azatioprina na população pediátrica nas 

indicações de artrite crónica juvenil, lúpus eritematoso sistémico, dermatomiosite e poliartrite nodosa. 

 

Relativamente às restantes indicações, as recomendações posológicas apresentadas aplicam-se a 

crianças e adolescentes bem como a adultos. 

 

Idosos 

Não há informações específicas sobre a forma como os doentes idosos toleram a azatioprina. 

Recomenda-se que as dosagens utilizadas devam encontrar-se na extremidade inferior do intervalo 

normal (para os controlos da contagem sanguínea ver a secção 4.4). 

 

Quando se administram alopurinol, oxipurinol ou tiopurinol concomitantemente com azatioprina, a 

dose de azatioprina tem de ser reduzida para um quarto da dose original (ver as secções 4.4 e 4.5). 
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Pode levar semanas ou meses até que se observe o efeito terapêutico. 

 

O medicamento pode ser administrado a longo prazo, a menos que o doente não consiga tolerá-lo. 

 

A retirada de azatioprina deve ser sempre um processo gradual, realizado sob monitorização atenta. 

 

Caso seja necessária a divisão dos comprimidos de 50 mg, evite a contaminação da pele e a inalação 

de partículas do comprimido (ver as secções 4.4 e 6.6). 

 

Para uma administração a longo prazo apropriada, outros medicamentos contendo Azatioprina 25 mg 

devem ser usados, se necessário. 

 

4.3 Contraindicações 
 

 Hipersensibilidade à substância ativa, à 6-mercaptopurina (metabolito da azatioprina) ou a 

qualquer um dos excipientes mencionados na secção 6.1. 

 Infeções graves 

 Função hepática ou da medula óssea gravemente comprometidas  

 Pancreatite 

 Qualquer vacina viva, sobretudo BCG, varíola, febre-amarela 

 Gravidez, a menos que os benefícios ultrapassem os riscos (ver a secção 4.6) 

 Amamentação (ver secção 4.6). 

 

4.4 Advertências e precauções especiais de utilização 
 

Há perigos potenciais na utilização de Azatioprina medac 50 mg comprimidos revestidos por película; 

por conseguinte, o medicamento não deve ser prescrito a menos que o doente possa ser monitorizado 

adequadamente quanto aos efeitos tóxicos ao longo de toda a duração da terapêutica. 

 

Monitorização: 

Durante as primeiras oito semanas de tratamento terão de realizar-se contagens sanguíneas completas, 

incluindo contagem de plaquetas, pelo menos uma vez por semana. Devem controlar-se com maior 

frequência: 

 caso se utilizem doses elevadas 

 em doentes idosos 

 se a função renal estiver comprometida 

 se a função hepática estiver ligeira a moderadamente comprometida (ver as secções 4.2 e 5.2) 

 se a função da medula óssea estiver ligeira a moderadamente comprometida (ver também a 

secção 4.2) 

 em doentes com hiperesplenismo 

 se o doente estiver a fazer uma terapêutica concomitante com inibidores da ECA, 

trimetoprim/sulfametoxazol (cotrimoxazol), cimetidina ou indometacina (ver também a 

secção 4.5). 

 

A frequência dos controlos de contagem sanguínea pode reduzir-se passadas 8 semanas. Recomenda-

se que as contagens sanguíneas completas sejam repetidas mensalmente ou pelo menos a intervalos 

não superiores a 3 meses. 

 

Os doentes terão de ser aconselhados no sentido de informarem imediatamente o seu médico sobre 

ulcerações da garganta, febre, infeções, equimoses, hemorragia ou outros sinais de mielossupressão. 

 

• Sobretudo nos doentes com disfunção hepática, a função hepática deve controlar-se 

regularmente.  
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• Há indivíduos com uma deficiência hereditária da enzima tiopurina metiltransferase (TPMT) 

que podem ser invulgarmente sensíveis ao efeito mielossupressor da azatioprina e apresentarem 

tendência a desenvolver depressão rápida da medula óssea após o início do tratamento com 

azatioprina. Este problema pode ser exacerbado pela coadministração com medicamentos que 

inibam a TPMT, como por exemplo a olsalazina, mesalazina ou sulfasalazina. Além disso, foi 

relatado que a atividade diminuída da TPMT aumenta o risco de leucemias secundárias e de 

mielodisplasia em indivíduos a receber 6-mercaptopurina (o metabolito ativo da azatioprina) em 

combinação com outros agentes citotóxicos (ver a secção 4.8). 

 

• A coagulação deve ser atentamente monitorizada quando se administram anticoagulantes do 

tipo cumarina concomitantemente com azatioprina (ver a secção 4.5). 

 

• A retirada de azatioprina pode resultar num agravamento intenso do quadro clínico, por ex., no 

lúpus eritematoso sistémico com nefrite; dermatomiosite e polimiosite; doença de Crohn; colite 

ulcerativa; poliartrite nodosa; púrpura trombocitopénica idiopática refratária crónica; anemia 

hemolítica autoimune; artrite reumatoide ativa grave ou hepatite autoimune. 

 

• A retirada de azatioprina deve ser sempre um processo gradual, realizado sob monitorização 

atenta.  

 

• Caso se apliquem vacinas inativadas ou toxoides juntamente com azatioprina, a resposta 

imunitária deve ser sempre controlada através da determinação do título. 

 

• Deve ter-se particular cuidado em doentes com infeções agudas não tratadas (ver também a 

secção 4.3). 

 

• Aos doentes com terapêutica citotóxica concomitante, azatioprina apenas pode ser administrado 

sob supervisão. 

 

Infeções 

Os doentes a receber azatioprina em monoterapia, ou em associação com outros imunossupressores, 

em particular corticosteroides, demonstraram suscetibilidade acrescida a infeções virais, fúngicas e 

bacterianas, incluindo infeções graves ou atípicas com o vírus varicella zoster (VZV) e outros agentes 

infecciosos. Nestes casos, a dose de azatioprina deve ser reduzida ou o tratamento deve ser 

interrompido, e deve ser iniciada de imediato uma terapêutica anti-infecciosa eficaz. 

 

Infeção pelo vírus varicella zoster (ver também secção 4.8) 

A infeção com o vírus varicella zoster (VZV; varicela e herpes zóster) pode tornar-se grave durante a 

administração de imunossupressores. Deve ter-se precaução, especialmente nas seguintes situações: 

Antes de iniciar a administração de imunossupressores, o médico responsável deve verificar se o 

doente possui antecedentes de VZV. Os testes serológicos podem ser úteis na determinação de uma 

exposição anterior. Os doentes sem antecedentes de exposição devem evitar o contacto com 

indivíduos com varicela ou herpes zóster. 

Se o doente for exposto ao VZV, deve ter-se uma precaução especial para evitar que os doentes 

desenvolvam varicela ou herpes zóster, e pode considerar-se a hipótese de imunização passiva com 

imunoglobulina contra varicella zoster (VZIG). 

Se o doente estiver infetado com VZV, devem ser tomadas as medidas adequadas, que podem incluir 

uma terapêutica antiviral e tratamento de suporte. 

 

Leucoencefalopatia multifocal progressiva (LMP) 

Foi notificada LMP, uma infeção oportunista causada pelo vírus JC, em doentes tratados com 

azatioprina e outros agentes imunossupressores. A terapêutica imunossupressora deve ser suspensa aos 

primeiros sinais ou sintomas de LMP, e deve ser feita uma avaliação adequada para fazer um 

diagnóstico (ver secção 4.8). 

 

Síndrome de Lesch-Nyhan 
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Dados limitados indicam que azatioprina não é eficaz em doentes com deficiência hereditária em 

hipoxantina-guanina-fosforibosiltransferase (síndrome de Lesch-Nyhan). Por conseguinte, a 

azatioprina não deve ser utilizada nestes doentes. 

 

Mutagenicidade 

Demonstraram-se anomalias cromossómicas em doentes de ambos os sexos tratados com azatioprina. 

É difícil avaliar o papel de azatioprina no desenvolvimento destas alterações. 

 

Carcinogenicidade (ver também a secção 4.8) 

Os doentes a receberem terapêutica imunossupressora, incluindo azatioprina, apresentam um maior 

risco de desenvolverem doenças linfoproliferativas e outras doenças malignas, principalmente cancros 

da pele (melanoma e não melanoma), sarcomas (Kaposi e não Kaposi) e cancro do colo do útero in 

situ. O aumento do risco parece estar relacionado com a intensidade e duração da imunossupressão. 

Foi notificado que a descontinuação da terapêutica imunossupressora pode proporcionar uma 

regressão parcial da doença linfoproliferativa. 

Por este motivo, um regime de tratamento que contenha múltiplos imunossupressores (incluindo as 

tiopurinas) deve ser utilizado com precaução, já que o mesmo pode provocar doenças 

linfoproliferativas, nalguns casos com notificação de mortes. A combinação de vários 

imunossupressores, administrados concomitantemente, aumenta o risco de doenças linfoproliferativas 

associadas ao vírus Epstein-Barr (EBV). 

 

Immunossuppressão 

A imunossupressão é o efeito terapêutico pretendido da azatioprina. Durante o tratamento com 

azatioprina ocorreu linfocitopenia, que é um efeito terapêutico desejado. Em associação com outros 

agentes imunossupressores, a linfocitopenia pode ser tão acentuada que as contagens de células-T 

colaboradoras descem abaixo de 200/µl levando à imunodeficiência. Por conseguinte, a contagem 

sanguínea diferencial deve ser feita ocasionalmente, o que permite calcular o número de células-T 

colaboradoras. O número total de leucócitos não é útil porque pode situar-se no intervalo normal, 

devido à elevada proporção de neutrófilos, apesar da linfocitopenia significativa. 

Os doentes tratados com múltiplos agentes imunossupressores podem estar em risco de 

sobreimunossupressão, portanto, tal terapêutica deve ser mantida no nível eficaz mais baixo. 

 

Potencial para exacerbar a imunossupressão:  

Pancitopenia e supressão da medula óssea foram notificadas na literatura como ocorrendo em 3 a 7 

semanas após administração concomitante de um peginterferão e ribavirina com azatioprina. Esta 

mielotoxicidade foi reversível em 4 a 6 semanas, com a retirada da terapêutica antiviral do VHC (vírus 

da hepatite C) e da administração concomitante da azatioprina, e não reapareceu com a reintrodução 

de qualquer um dos tratamentos isoladamente (ver secção 4.5). 

 

Síndrome de ativação macrofágica 

A síndrome de ativação macrofágica (SAM) é uma complicação conhecida e potencialmente fatal que 

se pode desenvolver em doentes com doenças autoimunes, em especial com doença inflamatória 

intestinal (DII), sendo que a utilização da azatioprina pode conduzir a um aumento da suscetibilidade 

ao desenvolvimento desta síndrome. Em caso de ocorrência ou suspeita de SAM, a avaliação e o 

tratamento devem ser iniciados o mais cedo possível e o tratamento com azatioprina deve ser 

descontinuado. Os médicos devem estar atentos a sintomas de infeção, tais como EBV e 

citomegalovírus (CMV), pois estes podem desencadear a SAM. 

 

Fototoxicidade induzida pelo fármaco 

Ocorreu um número aumentado de tumores de pele em doentes durante o tratamento com azatioprina. 

Foram sobretudo em áreas de pele exposta ao sol. Os doentes devem ser advertidos quanto à exposição 

indevida ao sol ou a raios UV e a pele deve ser examinada a intervalos regulares (ver também a 

secção 4.8). 

 

Nota para o manuseamento do medicamento: 

Azatioprina é mutagénico e potencialmente carcinogénico. Ao manusear esta substância, terão de 

tomar-se precauções apropriadas. Estas devem ser consideradas sobretudo no caso de profissionais de 
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saúde que estejam grávidas (ver a secção 6.6). Se o comprimido revestido por película tiver de ser 

dividido ao meio, terá de evitar-se o contacto da pele com o pó do comprimido ou com a área partida 

(ver a secção 4.2 e 6.6). 

 

Lactose 

Os doentes com problemas hereditários raros de intolerância à galactose, deficiência em lactase de 

Lapp ou má absorção de glicose-galactose não devem tomar este medicamento. 

 

4.5 Interações medicamentosas e outras formas de interação 
 

Alopurinol, oxipurinol e tiopurinol 

Alopurinol, oxipurinol e tiopurinol têm um efeito inibitório no metabolismo de azatioprina, ao 

bloquear a enzima xantinoxidase. Caso se administrem alopurinol, oxipurinol e/ou tiopurinol 

concomitantemente com azatioprina, a dose de azatioprina tem de ser reduzida para um quarto da dose 

original (ver as secções 4.2 e 4.4). 

 

Agentes de bloqueio neuromuscular 

Há evidência clínica de que azatioprina antagoniza o efeito de relaxantes musculares não-

despolarizantes, como por exemplo o curare, d-tubocurarina e pancurónio. Os dados experimentais 

confirmam que azatioprina reverte o bloqueio neuromuscular produzido pela d-tubocurarina, e 

mostram que azatioprina potencia o bloqueio neuromuscular produzido pela succinilcolina (ver a 

secção 4.4). Os doentes devem ser aconselhados no sentido de informar o seu anestesiologista do 

tratamento com Azatioprina medac antes de uma cirurgia. 

 

Imunossupressores 

Se azatioprina for combinado com outros imunossupressores, como por exemplo ciclosporina ou 

tacrolimus, terá de ter-se em consideração o maior risco de imunossupressão excessiva. 

 

Infliximab 

Observaram-se interações entre azatioprina e infliximab no tratamento da doença de Crohn. Os 

doentes a receber azatioprina de forma contínua apresentaram aumentos transitórios nos níveis de 

6-TGN (nucleótido 6-tioguanina, um metabolito ativo da azatioprina) e diminuições na contagem 

média de leucócitos nas semanas iniciais após a perfusão de infliximab, que regressaram aos níveis 

anteriores passados 3 meses. 

 

Aminosalicilatos 

Há um risco de um efeito mielossupressor aumentado de azatioprina, em resultado da inibição do seu 

metabolismo hepático, se azatioprina for administrado concomitantemente com derivados do ácido 

aminossalicílico, como por exemplo olsalazina, mesalazina e sulfalazina (ver a secção 4.4). 

 

Anticoagulantes 

Foi relatada inibição do efeito anticoagulante de varfarina e fenprocoumon se administrados 

concomitantemente com azatioprina, pelo que a coagulação deve ser atentamente monitorizada (ver a 

secção 4.4). 

 

Agentes citostáticos/mielossupressores 

A terapêutica concomitante com azatioprina e agentes com propriedades 

citostáticas/mielossupressoras pode potenciar o efeito mielotóxico. Isto aplica-se também a 

terapêuticas mielossupressoras concluídas apenas pouco antes do início do tratamento com azatioprina 

(ver secção 4.4). 

A terapêutica concomitante com azatioprina e inibidores da ECA, trimetoprim/sulfametoxazol, 

cimetidina ou indometacina aumenta o risco de mielossupressão (ver a secção 4.4). 

 

Ribavirina 

A ribavirina inibe a enzima inosina monofosfato desidrogenase (IMPDH), causando uma diminuição 

da produção dos nucleótidos ativos 6-tioguanina. Foi notificada uma mielossupressão grave após 
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administração concomitante de azatioprina e ribavirina. Por conseguinte, a coadministração não é 

recomendada. 

 

Furosemida 

Observou-se que furosemida reduziu o metabolismo de azatioprina pelo tecido hepático humano 

in vitro. Desconhece-se qual será a relevância clínica. 

 

Vacinas 

A atividade imunossupressora de azatioprina pode levar a uma resposta atípica e possivelmente nociva 

às vacinas vivas pelo que, por motivos teóricos, a administração de vacinas vivas a doentes que 

estejam a ser tratados com azatioprina está contraindicada (ver a secção 4.3). 

 

É provável uma resposta diminuída a vacinas mortas e observou-se uma resposta deste tipo à vacina 

da hepatite B em doentes tratados com uma combinação de azatioprina e corticosteroides. 

Um estudo clínico de pequena dimensão indicou que as doses terapêuticas de azatioprina não afetam 

de forma nociva a resposta à vacina pneumocócica polivalente, conforme avaliado com base da 

concentração média de anticorpos anticapsulares específicos (ver a secção 4.4). 

 

Metotrexato 

Uma dose oral de 20 mg/m² aumentou a AUC de 6-mercaptopurina em cerca de 31 %, enquanto uma 

administração intravenosa de 2 e 5 g/m² de metotrexato aumentou a AUC de 6-mercaptopurina em, 

respetivamente, 69 e 93 %. Por conseguinte, em caso de aplicação concomitante de doses elevadas de 

metotrexato, a dose de azatioprina deve ser ajustada para manter o número de glóbulos brancos num 

valor adequado. 

 

4.6 Fertilidade, gravidez e aleitamento 
 

Gravidez 

 

Azatioprina medac não pode ser utilizado durante a gravidez sem uma avaliação cuidadosa dos riscos 

e benefícios (ver a secção 4.3). 

Em estudos realizados em animais, azatioprina foi teratogénica e embriotóxica (ver a secção 5.3). 

Azatioprina e os respetivos metabolitos foram encontrados em concentrações baixas no sangue fetal e 

no líquido amniótico após a administração à mãe. Foram relatadas leucopenia e/ou trombocitopenia 

em vários neonatos cujas mães receberam azatioprina durante a gravidez. Durante a gravidez, 

aconselha-se um cuidado extra na monitorização hematológica da mãe e uma redução da dose em caso 

de leucopenia. 

Os doentes de ambos os sexos em idade reprodutiva têm de tomar medidas contracetivas durante e 

pelo menos três meses depois do fim da terapêutica com azatioprina. Isto aplica-se também aos 

doentes com fertilidade comprometida devido a uremia crónica, uma vez que esta regressa geralmente 

ao normal após o transplante. Foi relatado que azatioprina interfere com a eficácia dos dispositivos 

contracetivos intrauterinos. Por conseguinte, recomenda-se a utilização de outras medidas 

contracetivas ou de medidas contracetivas adicionais. 

 

Após uma exposição in utero a azatioprina em combinação com prednisona, observa-se uma redução 

temporária da função imunitária. Foram relatados retardamento do crescimento intrauterino e parto 

prematuro em casos de tratamento com azatioprina juntamente com prednisolona. Desconhecem-se as 

consequências a longo prazo destas propriedades de azatioprina, mas muitas crianças expostas à 

substância in utero atingiram agora os dez anos de idade sem o relato de quaisquer problemas. 

Fertilidade 

 

O alívio da insuficiência renal crónica através do transplante renal envolvendo a administração de 

azatioprina foi acompanhado por um aumento da fertilidade nos recetores do transplante de ambos os 

sexos (para medidas contracetivas, ver acima). 
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Amamentação 

 

6-mercaptopurina, o metabolito ativo de azatioprina, foi identificado no colostro e no leite humano de 

mulheres a receber tratamento com azatioprina. A amamentação e a utilização concomitante de 

azatioprina são contraindicadas (ver a secção 4.3). 

 

4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas 
 

Devido à possibilidade de reações adversas medicamentosas, como por exemplo tonturas, e por causa 

de reações diferentes que ocorrem a nível individual, a capacidade de participar ativamente na 

condução ou de operar máquinas pode ser adversamente influenciada pelo tratamento com azatioprina. 

Isto deve ser tido em consideração, sobretudo em combinação com o álcool. 

 

4.8 Efeitos indesejáveis 
 

Pode esperar-se que cerca de 15 % dos doentes apresentem efeitos indesejáveis. O tipo, frequência e 

intensidade das reações adversas pode depender da dose de azatioprina e da duração da terapêutica, 

bem com da doença subjacente do doente ou de terapêuticas concomitantes. 

 

O principal efeito indesejável da azatioprina é uma depressão, relacionada com a dose e geralmente 

reversível, da função da medula óssea, expressada sob a forma de leucopenia, trombocitopenia e 

anemia. A leucopenia pode ocorrer em mais de 50 % dos doentes tratados com doses convencionais de 

azatioprina. 

 

A frequência dos efeitos indesejáveis foi classificada da seguinte forma: 

Muito frequentes (≥ 1/10) 

Frequentes (≥ 1/100, < 1/10) 

Pouco frequentes (≥ 1/1.000, < 1/100) 

Raros (≥ 1/10.000, < 1/1.000) 

Muito raros (< 1/10.000) 

Desconhecido (não pode ser calculado a partir dos dados disponíveis) 

 

Infeções e infestações 

Muito frequentes:  Infeções víricas, fúngicas, bacterianas e por protozoários em doentes de 

transplantes a receber azatioprina em associação com outros 

 imunossupressores. 

 

Pouco frequentes: Infeções víricas, fúngicas, bacterianas e por protozoários noutras 

populaçõesde doentes.  

 

Os doentes a receber azatioprina isolada, ou em combinação com outros imunossupressores, 

particularmente corticosteroides, mostraram uma suscetibilidade aumentada a infeções víricas, 

fúngicas e bacterianas, incluindo infeções graves ou atípicas com o vírus Varicella zóster (VZV) e 

outros agentes infecciosos (ver a secção 4.4). 

 

Desconhecido: Foram notificados casos de LMP associada ao vírus JC após a utilização de 

azatioprina em associação com outros imunossupressores (ver secção 4.4). A 

infeção pelo vírus Epstein-Barr (EBV) (na maioria dos casos, reativação de 

uma infeção anterior com este vírus; pode levar ao desenvolvimento de 

distúrbios linfoproliferativos). 

 

Neoplasias benignas, malignas e não especificadas (incl. quistos e polipos) 

Raros:  Neoplasias, incluindo doenças linfoproliferativas, cancro da mama, 

adenocarcinomas, cancros da pele (melanomas e não melanomas), sarcomas 

(Kaposi e não Kaposi) e cancro do colo do útero in situ, leucemia mieloide 

aguda e mielodisplasia (ver também a secção 4.4) 
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Muito raros:  Nevos melanocíticos 

 

O risco de desenvolver doenças linfoproliferativas e outras neoplasias, nomeadamente cancros da pele 

(melanomas e não melanomas), sarcomas (Kaposi e não Kaposi) e cancro do colo do útero in situ, é 

aumentado em doentes a receber medicamentos imunossupressores, particularmente recetores de 

transplante a receber tratamento agressivo, e uma terapêutica deste tipo deve manter-se nos níveis 

mais baixos que sejam eficazes. O risco aumentado de desenvolver doenças linfoproliferativas em 

doentes com artrite reumatoide imunossuprimida em comparação com a população em geral aparenta 

estar relacionado, pelo menos em parte, com a própria doença. 

Houve relatos raros de leucemia mieloide aguda e mielodisplasia (algumas vezes em associação com 

alterações cromossómicas). 

 

Doenças do sangue e do sistema linfático 

Muito frequentes:  Depressão da função da medula óssea; leucopenia 

 

Frequentes:  Trombocitopenia 

 

Pouco frequentes:  Anemia, leucocitose 

 

Raros: Agranulocitose, pancitopenia, neutropenia, anemia aplásica, anemia 

megaloblástica, hipoplasia eritroide 

 

Muito raros: Foram notificados casos de anemia hemolítica, eosinofilia, casos de 

histiocitose hematofágica associada a vírus (CMV, EBV) após a utilização 

de azatioprina. 

 

Azatioprina pode estar associado a uma depressão relacionada com a dose, geralmente reversível, da 

função da medula óssea, expressada mais frequentemente sob a forma de leucopenia mas por vezes 

também como anemia e trombocitopenia e raramente sob a forma de agranulocitose, pancitopenia e 

anemia aplásica. Estas ocorrem particularmente em doentes predispostos a mielotoxicidade, como por 

exemplo os doentes com deficiência em TPMT e com insuficiência renal ou hepática e em doentes que 

não reduzam a dose de azatioprina ao receber terapêutica simultânea com alopurinol. 

Ocorreram aumentos reversíveis, relacionados com a dose, no volume corpuscular médio e no 

conteúdo em hemoglobina das hemácias em associação com a terapêutica com azatioprina. Também 

se observaram alterações megaloblásticas na medula óssea, mas a anemia megaloblástica e a 

hipoplasia eritroide graves são raras. 

 

Doenças do sistema imunitário 

Pouco frequentes:  Reações de hipersensibilidade 

 

Muito raras: Síndrome de Stevens-Johnson e necrólise epidérmica tóxica, reação 

anafilática, síndrome de Sweet (dermatose neutrofílica febril aguda). 

 

Descreveram-se ocasionalmente diversas síndromes clínicas diferentes, que aparentam ser 

manifestações idiossincráticas de hipersensibilidade, após a administração de azatioprina. As 

características clínicas incluem mal-estar geral, tonturas, náusea, vómitos, diarreia, febre, calafrios, 

exantema, erupção cutânea, vasculite, mialgia, artralgia, hipotensão, disfunção renal, disfunção 

hepática e colestasia (ver Afeções hepatobiliares). 

Em muitos casos, uma nova provocação confirmou uma associação com azatioprina. A retirada 

imediata de azatioprina e a instituição de suporte circulatório quando apropriado levaram à 

recuperação na maioria dos casos. Outra patologia subjacente acentuada contribuiu para as mortes 

muito raras relatadas. 

Após uma reação de hipersensibilidade a azatioprina, a necessidade de administração continuada de 

azatioprina deve ser considerada cuidadosamente, numa base individual. 

 

Doenças do sistema nervoso 
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Muito raros: Agravamento da miastenia grave (até uma crise miasténica), paraestesia, 

 polinevrite 

 

Cardiopatias: 

Muito raros: Fibrilhação auricular 

 

Doenças respiratórias, torácicas e do mediastino 

Muito raras:  Pneumonite reversível, alveolite 

 

Doenças gastrointestinais 

Muito frequentes:  Náusea e anorexia com vómitos ocasionais 

 

Pouco frequentes:  Pancreatite, diarreia 

 

Raros: Colite, diverticulite e perfuração intestinal relatadas na população com 

transplante, diarreia intensa na população com doença intestinal 

inflamatória. 

 

Uma minoria de doentes apresenta náusea quando se administra azatioprina pela primeira vez. Isto 

aparenta aliviar-se com a administração dos comprimidos depois das refeições. 

Descreveram-se complicações graves, incluindo colite, diverticulite e perfuração intestinal, em 

recetores de transplante a receber terapêutica imunossupressora. No entanto, a etiologia não está 

claramente estabelecida e podem estar implicados os corticosteroides em dose elevada. A diarreia 

intensa, recorrente na reexposição, foi relatada em doentes tratados com azatioprina para a doença 

intestinal inflamatória. 

 

A pancreatite foi relatada numa pequena percentagem de doentes a fazer terapêutica com azatioprina, 

sobretudo nos doentes com transplante renal e nos doentes diagnosticados como tendo doença 

intestinal inflamatória. Há dificuldades em relacionar a pancreatite à administração de um determinado 

medicamento em particular, ainda que por vezes a reexposição tenha confirmado uma associação com 

azatioprina. 

 

Afeções hepatobiliares 

Pouco frequentes:  Colestasia e deterioração dos testes à função hepática (aumento da 

bilirrubina, fosfatase alcalina e transaminases) 

 

Raros:  Lesões hepáticas potencialmente fatais 

 

A colestasia e a deterioração da função hepática foram ocasionalmente relatadas em associação com a 

terapêutica com azatioprina e são geralmente reversíveis com a retirada da terapêutica. Isto pode estar 

associado a sintomas de uma reação de hipersensibilidade (ver Doenças do sistema imunitário). 

Foram descritas lesões hepáticas raras, mas potencialmente fatais, associadas à administração crónica 

de azatioprina, sobretudo em doentes com transplante. Os achados histológicos incluem dilatação 

sinusoidal, peliosis hepatis, doença venoclusiva e hiperplasia regenerativa nodular. Caso haja suspeita 

de doença venoclusiva, azatioprina deve ser retirado permanentemente. Em alguns casos, a retirada de 

azatioprina resultou numa melhoria temporária ou permanente na histologia e sintomas hepáticos. 

 

Afeções dos tecidos cutâneos e subcutâneos 

Raros:   Alopecia 

 

A perda de cabelo foi descrita em várias ocasiões em doentes a receber azatioprina e outros agentes 

imunossupressores. Em muitas situações, o quadro clínico resolveu-se espontaneamente apesar da 

continuação da terapêutica. A relação entre a alopecia e o tratamento com azatioprina é incerta. 

 

Notificação de suspeitas de reações adversas 

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

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



spc (PT) Azatioprina medac 50 mg film-coated tablets 

National version: 06/2016 

profissionais de saúde que notifiquem quaisquer suspeitas de reações adversas diretamente ao 

INFARMED, I.P.: 
 

INFARMED, I.P. 

Direção de Gestão do Risco de Medicamentos 

Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53 

1749-004 Lisboa 

Tel: +351 21 798 71 40 

Fax: + 351 21 798 73 97 

Sítio da internet: http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage 

E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt. 

 

 

4.9 Sobredosagem 
 

Sintomas e sinais 

A infeção inexplicada, ulceração da garganta, equimose e hemorragia são os principais sinais de 

sobredosagem com Azatioprina medac 50 mg comprimidos e resulta da depressão da medula óssea, 

que pode ser máxima passados 9 a 14 dias. É mais provável que estes sinais se manifestem após a 

sobredosagem crónica e não após uma única sobredosagem aguda. Houve um relato de um doente que 

ingeriu uma sobredosagem única de 7,5 g de azatioprina. Os efeitos tóxicos imediatos desta 

sobredosagem foram náusea, vómitos e diarreia, seguidas por leucopenia ligeira e alterações ligeiras 

na função hepática. A recuperação ocorreu sem nada a assinalar. 

 

Tratamento 

Não há um antídoto específico. Tem-se utilizado a lavagem gástrica. É necessária a monitorização 

subsequente, incluindo a monitorização hematológica, para permitir o pronto tratamento de quaisquer 

efeitos adversos que possam desenvolver-se. Desconhece-se o valor da diálise em doentes que 

tomaram uma sobredosagem de azatioprina, ainda que azatioprina seja parcialmente dialisável. 

 

 

5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 

5.1  Propriedades farmacodinâmicas 
 

Grupo farmacoterapêutico: 16.3 – Medicamentos antineoplásicos e imunomoduladores. 

Imunomoduladores, código ATC: L04AX01 

 

Azatioprina é um derivado imidazol da 6-mercaptopurina (6-MP). É rapidamente decomposto in vivo 

em 6-MP e em 1-metil-4-nitro-5-tioimidazol. 

 

6-MP atravessa prontamente as membranas celulares e é convertido intracelularmente em vários tio-

análogos da purina, que incluem o principal nucleótido ativo, o ácido tio-inosínico. A taxa de 

conversão varia de pessoa para pessoa. Os nucleótidos não atravessam as membranas celulares e, 

como tal, não circulam nos fluidos corporais. Independentemente de ser administrado diretamente ou 

ser derivado in vivo a partir da azatioprina, 6-MP é eliminado sobretudo sob a forma de metabolito 

oxidado inativo, o ácido tio-úrico. Esta oxidação é originada pela xantina oxidase, uma enzima que é 

inibida pelo alopurinol. A atividade da metade de metilnitroimidazol não foi ainda definida 

claramente. No entanto, em vários sistemas aparenta modificar a atividade de azatioprina em 

comparação com a de 6-MP. A determinação das concentrações plasmáticas de azatioprina ou 6-MP 

não tem valor prognóstico no que respeita à eficácia ou à toxicidade destes compostos. 

 

Mecanismo de ação 

 

Azatioprina tem efeito quer na reação imunológica quer no crescimento tumoral. O seu principal papel 

tem sido como agente para suprimir a resposta imunitária. Desconhece-se qual o mecanismo preciso 

através do qual se consegue este efeito. No entanto, foram sugeridos os seguintes mecanismos de ação: 

http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage
../Lokale%20Einstellungen/Dokumente%20und%20Einstellungen/kennedg/Lokale%20Einstellungen/Temp/XPgrpwise/farmacovigilancia@infarmed.pt
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a) A ação do 6-MP libertado como antimetabolito da purina. 

b) O possível bloqueio dos grupos SH por alquilação.  

c) A inibição de muitas vias na biossíntese de ácidos nucleicos, impedindo desta forma a 

proliferação e a atividade das células imunocompentes (linfócitos B e T). 

d) Os danos no ácido desoxirribonucleico (ADN) através da incorporação de tio-análogos de 

purina. 

 

5.2 Propriedades farmacocinéticas 
 

A azatioprina é bem absorvida após a administração oral. O pico das concentrações plasmáticas 

atinge-se 1 – 2 horas após a toma da dose. Azatioprina distribui-se rapidamente pelo corpo. A 

semivida plasmática é de 3 – 5 horas. Apenas 30% do medicamento se liga às proteínas plasmáticas. 

12,5 % entra no líquido cefalorraquidiano. 

 

Azatioprina é extensivamente metabolizado em ácido 6-tio-inosínico e no ribonucleotido 

metilmercaptopurina, que, em parte, são responsáveis pelo efeito do medicamento. 

 

O efeito in vivo é complicado pela ação do metilnitroimidazol, que também é encontrado. 

 

Até 50% da dose é excretada na urina durante as primeiras 24 horas após a administração, com cerca 

de 10% sob a forma de substância inalterada. Apenas 12,6 % da dose é excretada durante 48 horas 

com as fezes. Não há evidência de circulação entero-hepática.  

 

Pode ser necessária uma redução da posologia para os doentes com função renal reduzida, 

provavelmente em resultado da eliminação reduzida dos metabolitos ativos de azatioprina. 

 

Além disso, nos doentes com afeção hepática o metabolismo da azatioprina fica alterado. A conversão 

para a forma ativa é reduzida, e sobretudo a decomposição em metabolitos elimináveis fica diminuída 

(ver as secções 4.2 e 4.4). 

 

Mercaptopurina, um metabolito ativo de azatioprina, foi identificado no colostro e no leite materno de 

mulheres a receber tratamento com azatioprina. 

 

5.3 Dados de segurança pré-clínica 
 

Observou-se teratogenicidade ou letalidade para os embriões em várias espécies de animais com um 

grau variável de suscetibilidade. Em coelhos, uma dose de 5 - 15 mg/kg de peso corporal por dia nos 

dias 6 - 14 da gravidez produziu alterações ao esqueleto; em ratinhos e ratos, doses de 1 - 2 mg/kg de 

peso corporal por dia nos dias 3 - 12 foram letais para os embriões. 

 

Azatioprina foi mutagénico em vários ensaios de genotoxicidade in vitro e in vivo. 

 

Nos estudos de carcinogenicidade a longo prazo de azatioprina em ratinhos e ratos, observou-se uma 

incidência aumentada de linfo-sarcomas (ratinhos) e de tumores e carcinomas epiteliais (ratos) em 

dosagens que eram de até 2 vezes a dosagem terapêutica humana. 

 

 

6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS 
 

6.1 Lista dos excipientes 
 

Núcleo: 

lactose mono-hidratada 

celulose microcristalina 

carboximetilamido sódico (Tipo A) 

amido pré-gelatinizado (origem: amido de milho) 
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polissorbato 80 

povidona K30 

estearato de magnésio 

 

Revestimento: 

Opadry YS-1R-7006 Transparente: 

 

HPMC 2910/hipromelose 5 cP (E464) 

macrogol/PEG 400 

macrogol/PEG 6000 

 

6.2 Incompatibilidades 
 

Desconhecem-se. 

 

6.3 Prazo de validade 
 

3 anos 

 

6.4 Precauções especiais de conservação 
 

Conservar na embalagem de origem para proteger da luz. 

 

O medicamento não necessita de qualquer temperatura especial de conservação. 

 

6.5 Natureza e conteúdo do recipiente 
 

Os comprimidos revestidos por película são embalados num "blister" (película de PVC-PVdC 

transparente incolor e folha de alumínio de violabilidade dificultada com laca de vedação térmica 

VMCH) numa embalagem de cartão. 

 

Apresentações: 28, 30, 50, 56, 90 e 100 comprimidos revestidos por película 

 

É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações. 

 

6.6 Precauções especiais de eliminação e manuseamento 
 

Desde que o revestimento por película esteja intacto, não há risco no manuseamento dos comprimidos 

de azatioprina revestidos por película e não são necessárias precauções adicionais. 

 

No entanto, Azatioprina medac 50 mg comprimidos revestidos por película devem ser manuseados em 

observação estrita das orientações para o manuseamento de agentes citotóxicos quando se esmagarem 

os comprimidos revestidos por película (ver a secção 4.4). 

 

O medicamento restante, bem como os materiais contaminados, devem ser temporariamente 

armazenados em recipientes com rótulos claros e depois ser eliminados em segurança. Recomenda-se 

a incineração a alta temperatura. 
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	Para o tratamento da hepatite ativa crónica, a posologia é geralmente entre 1,0 e 1,5 mg/kg de peso corporal/dia.

