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ANEXO I 
 

RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO 
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1. DENOMINAÇÃO DO MEDICAMENTO 
 
MABTHERA 100 mg 
 
 
2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
 
1 frasco-ampola para administração única contém 100 mg (em 10 ml) de rituximab. 
 
O rituximab é um anticorpo monoclonal quimérico de ratinho/humano produzido por Engenharia 
Genética que representa uma imunoglobulina glicosilada com IgG1 humanos, com regiões 
constantes e sequências variáveis de regiões de cadeias leves e pesadas de ratinho. O anticorpo é 
produzido por uma cultura de células de mamífero  em suspensão (células do ovário do Hamster 
Chinês), e purificado por cromatografia de afinidade e troca iónica, incluindo inactivação viral 
específica e procedimentos de remoção. 
 
 
3. FORMA FARMACÊUTICA 
 
Concentrado para solução para perfusão. 
 
 
4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS 
 
4.1 Indicações terapêuticas 
 
MABTHERA está indicado no tratamento de doentes com linfoma folicular no estadio III-IV, 
resistente à quimioterapia, ou que se encontra na segunda ou subsequente recidiva após 
quimioterapia. 
 
4.2 Posologia e modo de administração 
 
A dose recomendada de MABTHERA em monoterapêutica, em doentes adultos é de 375 mg/m2 
de superfície corporal, administrada sob a forma de perfusão intravenosa, administrada 1 vez por 
semana, durante 4 semanas.  
 
As perfusões de Mabthera devem ser administradas em ambiente hospitalar que tenha disponíveis 
de imediato todos os meios de ressuscitação, e sob a estrita supervisão de um 
oncologista/hematologista experiente. 
 
Antes de cada perfusão de MABTHERA deve-se administrar, como pré-medicação, um 
analgésico como por exemplo paracetamol e um fármaco anti-histamínico como por exemplo 
difenidramina. Deve também  ser considerada a pré-medicação com corticosteróides. 
 
Os doentes devem ser cuidadosamente monitorizados relativamente ao desenvolvimento do 
síndroma de libertação de citoquinas (ver secção 4.4). Os doentes que desenvolvam evidência de 
reacções graves, especialmente dispneia grave, broncospasmo ou hipoxia devem, de imediato, 
interromper a perfusão. O doente deve então ser avaliado para detecção do síndroma de lise 
tumoral através de análises laboratoriais e radiografia do tórax para detecção de infiltrado 
pulmonar. A perfusão não deverá ser re-iniciada até resolução completa de todos os sintomas e 
normalização dos valores laboratoriais e dos achados do exame radiológico. Nesta altura, a 
perfusão pode ser recomeçada com uma velocidade não superior a metade da velocidade anterior. 
Se, pela 2ª vez, tornarem a ocorrer os mesmos reacções adversos graves , a decisão de parar o 
tratamento deverá ser seriamente considerada caso a caso. 
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As reacções ligeiras ou moderadas relacionadas com a perfusão (secção 4.8.) respondem, 
geralmente, a uma diminuição da velocidade de perfusão. A velocidade de perfusão pode ser 
aumentada após a melhoria dos sintomas. 
Primeira perfusão: Após preparação, a solução de MABTHERA deve ser administrada por 
perfusão intravenosa através de um sistema de perfusão individualizado. A velocidade inicial 
recomendada para a perfusão é de 50 mg/h; após os 30 minutos iniciais, a velocidade de perfusão 
pode ser aumentada gradualmente (em aumentos de 50 mg/h) de 30 em 30 minutos, até um 
máximo de 400 mg/h.  
 
Perfusões seguintes: As doses seguintes de MABTHERA podem ser administradas (por 
perfusão) a uma velocidade inicial de 100 mg/h, aumentando-se a velocidade de administração 
em 100 mg/h, cada 30 minutos, até um máximo de 400 mg/h. 
 
Tratamento após recidiva: Os doentes que responderam inicialmente ao tratamento com 
MABTHERA foram tratados novamente com MABTHERA. A taxa de resposta parece ser 
comparável nos doentes que foram novamente tratados . 
 
4.3 Contra-indicações 
 
MABTHERA está contra-indicado nos doentes com hipersensibilidade conhecida a qualquer um 
dos componentes deste medicamento ou às proteínas originárias do murganho. 
 
4.4 Advertências e precauções especiais de utilização 
 
Os doentes com um número elevado (>50 000/mm3) de células malignas circulantes ou com 
grande carga tumoral, que podem estar em maior risco de desenvolverem síndroma de libertação 
de citoquinas grave, só devem ser tratados e, com extremo cuidado, quando outras terapêuticas 
alternativas tenham falhado. Estes doentes devem ser rigorosamente monitorizados durante a 
primeira perfusão e deverá considerar-se a diminuição da velocidade de perfusão na primeira 
perfusão. 
 
O síndroma de libertação de citoquinas grave caracteriza-se por dispneia grave, muitas vezes 
acompanhada de broncospasmo e hipóxia, além de febre, arrepios, calafrios, urticária e 
angioedema. Este síndroma pode estar associado a algumas características do síndroma de lise 
tumoral tais como hiperuricemia, hipercaliemia, hipocalcemia, insuficiência renal aguda, 
elevação da HDL e pode também estar associado a insuficiência respiratória aguda e morte. A 
insuficiência respiratória aguda pode ser acompanhada por outros eventos tais como infiltração 
intersticial pulmonar ou edema, visível através de raio-X torácico. Este síndroma manifesta-se 
frequentemente na primeira ou segunda horas após o início da primeira perfusão. Os doentes com 
história de insuficiência pulmonar ou infiltração tumoral pulmonar podem estar em maior risco 
de desenvolver complicações, devendo por isso ser tratados com maior precaução. Os doentes 
que desenvolvam síndroma de libertação de citoquinas grave devem interromper de imediato a 
perfusão (ver secção 4.2) e devem receber tratamento sintomático agressivo. Uma vez que a 
melhoria inicial dos sintomas clínicos pode ser seguida de deterioração, estes doentes devem ser 
rigorosamente monitorizados até que o síndroma de lise tumoral e o infiltrado pulmonar estejam 
resolvidos ou excluídos. A continuação do tratamento destes doentes após resolução completa 
dos sinais e sintomas raramente resultou na repetição do síndroma de libertação de citoquinas 
grave. 
 
Em 10 % dos doentes tratados com Mabthera observaram-se reacções adversas relacionadas com 
a perfusão incluindo o síndroma de libertação de citoquinas (ver secção 4.8) acompanhado de 
hipotensão e broncospasmo. Estes sintomas são geralmente reversíveis com a interrupção da 
perfusão de MABTHERA e a administração de um analgésico, de um fármaco anti-histamínico e, 
ocasionalmente, oxigénio, soro fisiológico i.v. ou broncodilatadores e corticosteróides se 
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necessário Por favor consulte o texto referente ao síndroma de libertação de citoquinas grave para 
as reacções adversas graves. 
 
Foram relatadas reacções anafilácticas ou outras reacções de hipersensibilidade, após a 
administração intravenosa de proteínas aos doentes. Em contraste com o síndroma de libertação 
de citoquinas as reacções de hipersensibilidade puras ocorrem tipicamente minutos após o início 
da perfusão. Devem disponibilizar-se os medicamentos necessários ao tratamento das reacções de 
hipersensibilidade (como por exemplo epinefrina, anti-histamínicos e corticosteróides) para 
utilização imediata no caso de ocorrer uma reacção alérgica durante a administração de 
MABTHERA. Manifestações clínicas de anafilaxia podem parecer semelhantes a manifestações 
clínicas do síndroma de libertação de citoquinas (como acima descrito). Reacções atribuídas a 
hipersensibilidade foram relatadas em menor número do que as reacções atribuídas à libertação 
de citoquinas. 
 
Uma vez que pode ocorrer hipotensão durante a perfusão de MABTHERA deverá ter-se em 
consideração a suspensão de fármacos anti-hipertensivos nas 12 horas anteriores à perfusão de 
Mabthera. 
 
Em doentes tratados com MABTHERA verificou-se a ocorrência de angina pectoris ou arritmias 
cardíacas. Assim doentes com história de doença cardíaca deverão ser monitorizados com rigor. 
 
Apesar de MABTHERA não ser mielossupressor, deve tomar-se precaução no tratamento de 
doentes com contagem de neutrófilos < 1,5 x 109/L e/ou contagem de plaquetas < 75 x 109/L, 
dado que a experiência clínica nesta população é limitada. MABTHERA foi usado em 21 doentes 
que tinham sido submetidos a transplante autólogo de medula óssea e noutros grupos de risco 
com presumível insuficiência da função medular, sem indução de mielotoxicidade. 
 
Deve-se considerar a monitorização periódica da contagem de todas as células sanguíneas, 
incluíndo contagem de plaquetas, durante a terapêutica com MABTHERA. 
 
Não administrar por injecção intravenosa rápida ou bólus as soluções de MABTHERA já 
preparadas. 
 
Uso em pediatria 
 
Não foi ainda estabelecida a segurança e eficácia de MABTHERA em crianças. 
 
4.5 Interacções medicamentosas e outras formas de interacção 
 
Actualmente, não há dados disponíveis sobre as eventuais interacções medicamentosas com 
MABTHERA. Os doentes com títulos de anticorpos humanos anti-ratinho ou anticorpos humanos 
anti-quiméricos (HAMA/HACA) podem apresentar reacções alérgicas ou de hipersensibilidade 
quando tratados com outros anticorpos monoclonais, de diagnóstico ou terapêuticos. 
 
A tolerabilidade de combinações simultâneas ou sequenciais de MABTHERA com agentes que 
causam a deplecção das células B normais, não está bem definida. No entanto, não se observou 
sinergismo no desenvolvimento de toxicidade nos 40 doentes tratados com MABTHERA em 
combinação com CHOP (ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina, prednisolona). 
 
4.6 Utilização durante a gravidez e o aleitamento 
 
Gravidez 
Não se realizaram estudos de reprodução animal com o rituximab. Desconhece-se ainda se o 
MABTHERA pode ou não provocar danos fetais quando é administrado a uma mulher grávida ou 
se pode afectar a capacidade reprodutiva. No entanto, uma vez que as IgG atravessam a barreira 
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placentária, o rituximab pode causar a deplecção de células B do feto. Por esta razão, 
MABTHERA não deverá ser administrado a grávidas, excepto se os benefícios potenciais 
ultrapassarem os eventuais riscos. 
 
Devido ao longo tempo de retenção do rituximab nos doentes com deplecção de células B, os 
indivíduos em idade fértil devem utilizar métodos contraceptivos eficazes durante o período de 
tratamento e até 12 meses após a conclusão da terapêutica com MABTHERA. 
 
Mães que amamentam 
Não se sabe se o rituximab é ou não excretado no leite humano, mas dado que as IgG maternas 
são excretadas no leite humano, o MABTHERA não deve ser administrado a lactantes. 
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4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas 
 
Não se sabe se o rituximab tem algum efeito sobre a capacidade de conduzir e de utilizar 
máquinas, apesar da actividade farmacológica e dos efeitos adversos relatados até à data não 
indicarem como provável a ocorrência desse efeito. 
 
4.8 Efeitos indesejáveis 
 
Os doentes com carga tumoral elevada, definida como lesões únicas com diâmetro > 10 cm, 
apresentam um aumento da incidência de reacções adversas graves (grau 3-4). 
 
Reacções s adversas relacionados com a perfusão 
 
Reacções adversas relacionadas com a perfusão incluíndo o síndroma de libertação de citoquinas 
ocorreram em mais de 50 % dos doentes e foram predominantemente observados durante a 
primeira perfusão usualmente durante a 1ª ou 2ª hora após o início da perfusão. Estes efeitos 
compreendem principalmente febre, arrepios e calafrios. Outros sintomas relacionados com a 
perfusão que incluem rubor, angioedema, náuseas, urticária/exantema, fadiga, cefaleias, irritação 
da garganta, rinite, vómitos, e dor no local do tumor. Estes sintomas foram acompanhados de 
hipotensão e broncospasmo em cerca de 10 % dos casos. Com menor frequência, os doentes 
apresentaram uma exacerbação das doenças cardíacas pré-existentes, tais como a angina pectoris 
ou insuficiência cardíaca congestiva. A incidência de reacções adversas relacionados com a 
perfusão diminui substancialmente nas perfusões seguintes. 
 
Foram relatadas reacções fatais em doentes que desenvolveram síndroma de libertação de 
citoquinas grave ocasionalmente associado com sinais e sintomas do síndroma de lise tumoral 
levando a uma insuficiência de vários orgãos, insuficiência respiratória e insuficiência renal (ver 
secção 4.4). 
 
Reacções s adversas do foro hematológico 
 
Numa minoria dos doentes ocorrem alterações hematológicas, que são habitualmente de natureza 
ligeira e reversível. Ocorreu trombocitopenia grave e neutropenia em, respectivamente, 1,3 % e 
1,9% dos doentes; ocorreu também anemia grave em 1,0% dos doentes. A seguir ao tratamento 
com MABTHERA, foi relatada uma única ocorrência de anemia aplástica transitória (aplasia 
pura de glóbulos vermelhos) e pouco frequentemente a ocorrência de anemia hemolítica. 
 
Outras Reacções Adversas 
 
Observaram-se durante o tratamento com MABTHERA reacções adversas a nível pulmonar, 
incluindo broncoconstrição grave e raramente reacções fatais por insuficiência respiratória.  
 
Foi relatada a ocorrência de anafilaxia em doentes tratados com MABTHERA (ver secção 4.4). 
 
Apesar de MABTHERA induzir a deplecção das células B e poder estar associado a uma 
diminuição das imunoglobulinas séricas, a incidência de infecção não parece ser superior à 
esperada nesta população de doentes, e a incidência de infecções graves ou oportunistas foi 
consideravelmente menor do que a observada com a quimioterapia convencional. Durante o 
tratamento e até um ano depois deste, cerca de 17% e 16% dos doentes, respectivamente, 
desenvolveram infecções que foram geralmente comuns, não-oportunistas e de natureza ligeira. 
 
Indicam-se a seguir os efeitos adversos adicionais que ocorreram em ≥ 1% dos doentes incluídos 
em ensaios clínicos : 
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Gerais – astenia, dor abdominal, dor nas costas, dor no peito, mal-estar, dilatação abdominal, dor 
no local da perfusão; 
Sistema cardiovascular - hipertensão, bradicárdia, taquicárdia, arritmia, hipotensão postural; 
Sistema digestivo - diarreia, dispepsia, anorexia; 
Sistema hemático e linfático - linfadenopatia; 
Alterações metabólicas e nutricionais - hiperglicemia, edema periférico, aumento da LDH, 
hipocalcemia; 
Sistema músculo-esquelético - artralgia, mialgia, dor, hipertonia; 
Sistema nervoso - tonturas, ansiedade, parestesia, hipestesia, agitação, insónia, nervosismo; 
Sistema respiratório - intensificação da tosse, sinusite, bronquite, doença respiratória; 
Pele e anexos - suores nocturnos, sudação, herpes simplex, herpes zoster; 
Orgãos dos sentidos - alterações da lacrimação, conjuntivite, alterações do paladar; 
 
Indicam-se, a seguir, todos os efeitos adversos graves adicionais que ocorreram em < 1% dos 
doentes. 
 
Sistema hemático e linfático - alterações da coagulação; 
Sistema respiratório – asma, alterações dos pulmões; 
 
4.9 Sobredosagem 
 
Não se observou ocorrência de sobredosagem no decorrer dos ensaios clínicos em seres 
humanos. No entanto, não se testaram doses únicas superiores a 500 mg/m2 de superfície 
corporal. 
 
 
5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1 Propriedades farmacodinâmicas 
 
Grupo fármaco-terapêutico: Agentes anti-neoplásicos Código ATC: L01X X21 
 
O rituximab liga-se especificamente ao antigénio transmembranar, CD20, uma fosfoproteína não-
glicosilada, localizada nos linfócitos B maduros e nos linfócitos pré-B. O antigénio exprime-se 
em > 95% de todos os linfomas não-Hodgkin das células B (NHL).  
 
O CD20 encontra-se nas células B normais e nas malignas, mas não se encontra nas células 
hematopoiéticas diferenciadas, nas pró-células B, nas células plasmáticas normais ou  noutros 
tecidos normais. Este antigénio não se internaliza pela ligação aos anticorpos, nem se desprende 
da superfície celular. O CD20 não circula no plasma sob a forma de antigénio livre, pelo que não 
compete para a ligação aos anticorpos. 
 
O domínio Fab do rituximab liga-se ao antigénio CD20 nos linfócitos B e reforça as funções 
efectoras imunes para mediar a lise das células B por meio do domínio Fc. Os possíveis 
mecanismos da lise celular incluem a citotoxicidade dependente do complemento (CDC) 
resultante da ligação ao C1q e a citotoxicidade celular dependente dos anticorpos (ADCC) 
mediada por um ou mais receptores Fcγ na superfície dos granulócitos, macrófagos e células NK. 
 
As contagens intermédias das células B periféricas diminuiram abaixo dos valores normais 
depois de concluída a primeira dose, iniciando-se a recuperação passados 6 meses. Os níveis das 
células B regressaram ao normal entre 9 a 12 meses depois da conclusão do tratamento. 
 
Resultados clínicos laboratoriais 
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Nos 67 doentes estudados não se observou resposta em relação ao anti-corpo humano anti-rato 
(HAMA). Dos 355 doentes estudados em relação ao HACA, menos de 1,0% foi positivo (3 
doentes). 
 
5.2 Propriedades farmacocinéticas 
 
Nos doentes tratados com 125, 250 ou 375 mg/m2 (de superfície corporal) de MABTHERA, 
administrado em perfusão intravenosa 1 vez por semana, durante 4 semanas, as concentrações de 
anticorpos séricos aumentaram com o aumento da dose. Nos doentes a receber 375 mg de 
rituximab/m2, a semi-vida sérica média do rituximab foi de 68,1 h, a Cmax foi de 238,7 μg/ml e a 
clearance plasmática média foi de 0,0459 l/h após a primeira perfusão. Depois da quarta perfusão, 
os valores médios da semi-vida sérica, da Cmax e da clearance plasmática foram de 189,9 h, 480,7 
μg/ml e 0,0145 l/h, respectivamente. No entanto, a variabilidade nos níveis séricos foi grande. 
As concentrações séricas de rituximab foram, em termos estatísticos, significativamente 
superiores nos doentes que responderam comparando com os que não responderam, exactamente 
antes e após a 4ª perfusão e no pós-tratamento. As concentrações séricas não foram 
correlacionadas com a carga tumoral. Tipicamente, o rituximab foi detectável durante 3 a 6 
meses. 
 
5.3 Dados de segurança pré-clínica  
 
O rituximab revelou ser altamente específico em relação ao antigénio CD20 nas células B. Os 
estudos de toxicidade realizados em macacos Cynomolgus não revelaram a existência de 
qualquer efeito, para além da deplecção farmacológica esperada das células B no sangue 
periférico e no tecido linfóide. A recuperação das células B periféricas caracterizou-se por uma 
grande variabilidade intra-individual. No entanto, a recuperação das células B periféricas 
começou habitualmente duas semanas após o tratamento, e a contagem média das células B 
alcançou 40% dos valores iniciais após um período de 3 meses. Não se observaram reacções 
adversas não relacionadas com o efeito pretendido, nem nos estudos de administração única nem 
nos estudos de administração múltipla, realizados em macacos Cynomolgus. 
 
Não se realizaram estudos prolongados em animais para estabelecer o potencial carcinogénico do 
rituximab, nem para determinar os seus efeitos sobre a fertilidade nos machos e nas fêmeas. Não 
se realizaram os testes convencionais para investigar a ocorrência de mutagenicidade, dado que 
esses testes não são relevantes para esta molécula. No entanto, dadas as suas características, é 
improvável que o rituximab possua qualquer potencial mutagénico. 
 
 
6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS 
 
6.1 Lista dos excipientes 
 
Citrato de sódio 
Polissorbato 80 
Cloreto de sódio 
Hidróxido de sódio 
Ácido clorídrico 
Água para injectáveis 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
Não se observaram incompatibilidades entre MABTHERA e os sacos ou os dispositivos de 
cloreto de polivinilo ou de polietileno destinados à administração da perfusão. 
 



 9

6.3 Prazo de validade 
 
24 meses 
 
6.4 Precauções especiais de conservação 
 
Guardar os frascos-ampola a temperatura entre 2 - 8 °C. Proteger os frascos ainda não diluídos da 
exposição directa do sol. 
 
As soluções de MABTHERA preparadas para perfusão devem ser usadas imediatamente após 
diluição e são estáveis durante 12 horas à temperatura ambiente. Se necessário, as soluções 
preparadas podem ser guardadas no frigorífico (2 - 8 ºC) e são quimicamente estáveis durante 24 
horas. MABTHERA não contém nenhum conservante antimicrobiano pelo que se deve ter 
precaução de forma a garantir a esterilidade da solução preparada. 
6.5 Natureza e conteúdo do recipiente 
 
Frascos-ampola para administração única, de vidro transparente, sem conservantes, com rolha de 
borracha butílica contendo 100 mg de rituximab em 10 ml (10 mg/ml). 
Embalagens com 2 frascos-ampola. 
 
6.6 Instruções de utilização e  manipulação, e eliminação (se for caso disso) 
 
MABTHERA é um líquido incolor e límpido, fornecido em frascos-ampola para administração 
única, estéreis, isentos de conservantes e pirogénios. 
 
Retirar, em condições assépticas, a quantidade necessária de MABTHERA e diluir para uma 
concentração calculada entre 1 e 4 mg/ml de rituximab, para uma bolsa de perfusão contendo 
solução aquosa, estéril e isenta de pirogénios, de cloreto de sódio a 0,9% ou de dextrose a 5%. 
Para agitar a solução, inverter cuidadosamente o saco para evitar a formação de espuma. Deve-se 
ter cuidado para garantir a esterilidade das soluções preparadas. Dado que o medicamento não 
contém qualquer conservante anti-microbiano nem agentes bacteriostáticos, deve-se utilizar 
técnica asséptica. Antes da sua administração, os medicamentos para uso parentérico devem ser 
inspeccionados visualmente para detecção de eventuais partículas ou coloração anómala. 
 
 
7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Roche Registration Limited, 40 Broadwater Road, Welwyn Garden City, Hertfordshire, AL7 
3AY, Reino Unido 
 
 
8. NÚMERO(S) NO REGISTO COMUNITÁRIO DE MEDICAMENTOS 
 
EU/1/98/067/001 
 
 
9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE 

INTROCUÇÃO NO MERCADO 
 
2 Junho 1998 
 
 
10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO 
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1. DENOMINAÇÃO DO MEDICAMENTO 
 
MABTHERA 500 mg 
 
 
2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
 
1 frasco-ampola para administração única contém 500 mg (em 50 ml) de rituximab. 
 
O rituximab é um anticorpo monoclonal quimérico de ratinho/humano produzido por Engenharia 
Genética que representa uma imunoglobulina glicosilada com IgG1 humanos, com regiões 
constantes e sequências variáveis de regiões de cadeias leves e pesadas de ratinho. O anticorpo é 
produzido por uma cultura de células de mamífero  em suspensão (células do ovário do Hamster 
Chinês), e purificado por cromatografia de afinidade e troca iónica, incluindo inactivação viral 
específica e procedimentos de remoção. 
 
3. FORMA FARMACÊUTICA 
 
Concentrado para solução para perfusão. 
 
 
4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS 
 
4.1 Indicações terapêuticas 
 
MABTHERA está indicado no tratamento de doentes com linfoma folicular no estadio III-IV, 
resistente à quimioterapia, ou que se encontra na segunda ou subsequente recidiva após 
quimioterapia. 
 
4.2 Posologia e modo de administração 
 
A dose recomendada de MABTHERA em monoterapêutica, em doentes adultos é de 375 mg/m2 
de superfície corporal, administrada sob a forma de perfusão intravenosa, administrada 1 vez por 
semana, durante 4 semanas.  
 
As perfusões de Mabthera devem ser administradas em ambiente hospitalar que tenha disponíveis 
de imediato todos os meios de ressuscitação, e sob a estrita supervisão de um 
oncologista/hematologista experiente. 
 
Antes de cada perfusão de MABTHERA deve-se administrar, como pré-medicação, um 
analgésico como por exemplo paracetamol e um fármaco anti-histamínico como por exemplo 
difenidramina. Deve também  ser considerada a pré-medicação com corticosteróides. 
 
Os doentes devem ser cuidadosamente monitorizados relativamente ao desenvolvimento do 
síndroma de libertação de citoquinas (ver secção 4.4). Os doentes que desenvolvam evidência de 
reacções graves, especialmente dispneia grave, broncospasmo ou hipoxia devem, de imediato, 
interromper a perfusão. O doente deve então ser avaliado para detecção do síndroma de lise 
tumoral através de análises laboratoriais e radiografia do tórax para detecção de infiltrado 
pulmonar. A perfusão não deverá ser re-iniciada até resolução completa de todos os sintomas e 
normalização dos valores laboratoriais e dos achados do exame radiológico. Nesta altura, a 
perfusão pode ser recomeçada com uma velocidade não superior a metade da velocidade anterior. 
Se, pela 2ª vez,  tornarem a ocorrer os mesmos reacções adversos graves , a decisão de parar o 
tratamento deverá ser seriamente considerada caso a caso. 
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As reacções ligeiras ou moderadas relacionadas com a perfusão (secção 4.8.) respondem, 
geralmente, a uma diminuição da velocidade de perfusão. A velocidade de perfusão pode ser 
aumentada após a melhoria dos sintomas. 
 
Primeira perfusão: Após preparação, a solução de MABTHERA deve ser administrada por 
perfusão intravenosa através de um sistema de perfusão individualizado. A velocidade inicial 
recomendada para a perfusão é de 50 mg/h; após os 30 minutos iniciais, a velocidade de perfusão 
pode ser aumentada gradualmente (em aumentos de 50 mg/h) de 30 em 30 minutos, até um 
máximo de 400 mg/h.  
 
Perfusões seguintes: As doses seguintes de MABTHERA podem ser administradas (por 
perfusão) a uma velocidade inicial de 100 mg/h, aumentando-se a velocidade de administração 
em 100 mg/h, cada 30 minutos, até um máximo de 400 mg/h. 
 
Tratamento após recidiva: Os doentes que responderam inicialmente ao tratamento com 
MABTHERA foram tratados novamente com MABTHERA. A taxa de resposta parece ser 
comparável nos doentes que foram novamente tratados . 
 
4.3 Contra-indicações 
 
MABTHERA está contra-indicado nos doentes com hipersensibilidade conhecida a qualquer um 
dos componentes deste medicamento ou às proteínas originárias do murganho. 
 
4.4 Advertências e precauções especiais de utilização 
 
Os doentes com um número elevado (>50 000/mm3) de células malignas circulantes ou com 
grande carga tumoral, que podem estar em maior risco de desenvolverem síndroma de libertação 
de citoquinas grave, só devem ser tratados e, com extremo cuidado, quando outras terapêuticas 
alternativas tenham falhado. Estes doentes devem ser rigorosamente monitorizados durante a 
primeira perfusão e deverá considerar-se a diminuição da velocidade de perfusão na primeira 
perfusão. 
 
O síndroma de libertação de citoquinas grave caracteriza-se por dispneia grave, muitas vezes 
acompanhada de broncospasmo e hipóxia, além de febre, arrepios, calafrios, urticária e 
angioedema. Este síndroma pode estar associado a algumas características do síndroma de lise 
tumoral tais como hiperuricemia, hipercaliemia, hipocalcemia, insuficiência renal aguda,  
elevação da HDL e pode também estar associado a insuficiência respiratória aguda e morte. A 
insuficiência respiratória aguda pode ser acompanhada por outros eventos tais como infiltração 
intersticial pulmonar ou edema, visível através de raio-X torácico. Este síndroma manifesta-se 
frequentemente na primeira ou segunda horas após o início da primeira perfusão. Os doentes com 
história de insuficiência pulmonar ou infiltração tumoral pulmonar podem estar em maior risco 
de desenvolver complicações, devendo por isso ser tratados com maior precaução. Os doentes 
que desenvolvam síndroma de libertação de citoquinas grave devem interromper de imediato a 
perfusão (ver secção 4.2) e devem receber tratamento sintomático agressivo. Uma vez que a 
melhoria inicial dos sintomas clínicos pode ser seguida de deterioração, estes doentes devem ser 
rigorosamente monitorizados até que o síndroma de lise tumoral e o infiltrado pulmonar estejam 
resolvidos ou excluídos. A continuação do tratamento destes doentes após resolução completa 
dos sinais e sintomas raramente resultou na repetição do síndroma de libertação de citoquinas 
grave. 
 
Em 10 % dos doentes tratados com Mabthera observaram-se reacções adversas relacionadas com 
a perfusão incluindo o síndroma de libertação de citoquinas (ver secção 4.8) acompanhado de 
hipotensão e broncospasmo. Estes sintomas são geralmente reversíveis com a interrupção da 
perfusão de MABTHERA e a administração de um analgésico, de um fármaco anti-histamínico e, 
ocasionalmente, oxigénio, soro fisiológico i.v. ou broncodilatadores e corticosteróides se 
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necessário Por favor consulte o texto referente ao síndroma de libertação de citoquinas grave para 
as reacções adversas graves. 
 
Foram relatadas reacções anafilácticas ou outras reacções de hipersensibilidade, após a 
administração intravenosa de proteínas aos doentes. Em contraste com o síndroma de libertação 
de citoquinas as reacções de hipersensibilidade puras ocorrem tipicamente minutos após o início 
da perfusão. Devem disponibilizar-se os medicamentos necessários ao tratamento das reacções de 
hipersensibilidade (como por exemplo epinefrina, anti-histamínicos e corticosteróides) para 
utilização imediata no caso de ocorrer uma reacção alérgica durante a administração de 
MABTHERA. Manifestações clínicas de anafilaxia podem parecer semelhantes a manifestações 
clínicas do síndroma de libertação de citoquinas (como acima descrito). Reacções atribuídas a 
hipersensibilidade foram relatadas em menor número do que as reacções atribuídas à libertação 
de citoquinas. 
 
Uma vez que pode ocorrer hipotensão durante a perfusão de MABTHERA deverá ter-se em 
consideração a suspensão de fármacos anti-hipertensivos nas 12 horas anteriores à perfusão de 
Mabthera. 
 
Em doentes tratados com MABTHERA verificou-se a ocorrência de angina pectoris ou arritmias 
cardíacas. Assim doentes com história de doença cardíaca deverão ser monitorizados com rigor. 
 
Apesar de MABTHERA não ser mielossupressor, deve tomar-se precaução no tratamento de 
doentes com contagem de neutrófilos < 1,5 x 109/L e/ou contagem de plaquetas < 75 x 109/L, 
dado que a experiência clínica nesta população é limitada. MABTHERA foi usado em 21 doentes 
que tinham sido submetidos a transplante autólogo de medula óssea e noutros grupos de risco 
com presumível insuficiência da função medular, sem indução de mielotoxicidade. 
 
Deve-se considerar a monitorização periódica da contagem de todas as células sanguíneas, 
incluíndo contagem de plaquetas, durante a terapêutica com MABTHERA. 
 
Não administrar por injecção intravenosa rápida ou bólus as soluções de MABTHERA já 
preparadas. 
 
Uso em pediatria 
 
Não foi ainda estabelecida a segurança e eficácia de MABTHERA em crianças. 
 
4.5 Interacções medicamentosas e outras formas de interacção 
 
Actualmente, não há dados disponíveis sobre as eventuais interacções medicamentosas com 
MABTHERA. Os doentes com títulos de anticorpos humanos anti-ratinho ou anticorpos humanos 
anti-quiméricos (HAMA/HACA) podem apresentar reacções alérgicas ou de hipersensibilidade 
quando tratados com outros anticorpos monoclonais, de diagnóstico ou terapêuticos. 
 
A tolerabilidade de combinações simultâneas ou sequenciais de MABTHERA com agentes que 
causam a deplecção das células B normais, não está bem definida. No entanto, não se observou 
sinergismo no desenvolvimento de toxicidade nos 40 doentes tratados com MABTHERA em 
combinação com CHOP (ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina, prednisolona). 
 
4.6 Utilização durante a gravidez e o aleitamento 
 
Gravidez 
Não se realizaram estudos de reprodução animal com o rituximab. Desconhece-se ainda se o 
MABTHERA pode ou não provocar danos fetais quando é administrado a uma mulher grávida ou 
se pode afectar a capacidade reprodutiva. No entanto, uma vez que as IgG atravessam a barreira 
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placentária, o rituximab pode causar a deplecção de células B do feto. Por esta razão, 
MABTHERA não deverá ser administrado a grávidas, excepto se os benefícios potenciais 
ultrapassarem os eventuais riscos. 
 
Devido ao longo tempo de retenção do rituximab nos doentes com deplecção de células B, os 
indivíduos em idade fértil devem utilizar métodos contraceptivos eficazes durante o período de 
tratamento e até 12 meses após a conclusão da terapêutica com MABTHERA. 
 
Mães que amamentam 
Não se sabe se o rituximab é ou não excretado no leite humano, mas dado que as IgG maternas 
são excretadas no leite humano, o MABTHERA não deve ser administrado a lactantes. 
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4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas 
 
Não se sabe se o rituximab tem algum efeito sobre a capacidade de conduzir e de utilizar 
máquinas, apesar da actividade farmacológica e dos efeitos adversos relatados até à data não 
indicarem como provável a ocorrência desse efeito. 
 
4.8 Efeitos indesejáveis 
 
Os doentes com carga tumoral elevada, definida como lesões únicas com diâmetro > 10 cm, 
apresentam um aumento da incidência de reacções adversas graves (grau 3-4). 
 
Reacções s adversas relacionados com a perfusão 
 
Reacções adversas relacionadas com a perfusão incluíndo o síndroma de libertação de citoquinas 
ocorreram em mais de 50 % dos doentes e foram predominantemente observados durante a 
primeira perfusão usualmente durante a 1ª ou 2ª hora após o início da perfusão. Estes efeitos 
compreendem principalmente febre, arrepios e calafrios. Outros sintomas relacionados com a 
perfusão que incluem rubor, angioedema, náuseas, urticária/exantema, fadiga, cefaleias, irritação 
da garganta, rinite, vómitos, e dor no local do tumor. Estes sintomas foram acompanhados de 
hipotensão e broncospasmo em cerca de 10 % dos casos. Com menor frequência, os doentes 
apresentaram uma exacerbação das doenças cardíacas pré-existentes, tais como a angina pectoris 
ou insuficiência cardíaca congestiva. A incidência de reacções adversas relacionados com a 
perfusão diminui substancialmente nas perfusões seguintes. 
 
Foram relatadas reacções fatais em doentes que desenvolveram síndroma de libertação de 
citoquinas grave ocasionalmente associado com sinais e sintomas do síndroma de lise tumoral 
levando a uma insuficiência de vários orgãos, insuficiência respiratória e insuficiência renal (ver 
secção 4.4). 
 
Reacções s adversas do foro hematológico 
 
Numa minoria dos doentes ocorrem alterações hematológicas, que são habitualmente de natureza 
ligeira e reversível. Ocorreu trombocitopenia grave e neutropenia em, respectivamente, 1,3 % e 
1,9% dos doentes; ocorreu também anemia grave em 1,0% dos doentes. A seguir ao tratamento 
com MABTHERA, foi relatada uma única ocorrência de anemia aplástica transitória (aplasia 
pura de glóbulos vermelhos) e pouco frequentemente a ocorrência de anemia hemolítica. 
 
Outras Reacções Adversas 
 
Observaram-se durante o tratamento com MABTHERA reacções adversas a nível pulmonar, 
incluindo broncoconstrição grave e raramente reacções fatais por insuficiência respiratória.  
 
Foi relatada a ocorrência de anafilaxia em doentes tratados com MABTHERA (ver secção 4.4). 
 
Apesar de MABTHERA induzir a deplecção das células B e poder estar associado a uma 
diminuição das imunoglobulinas séricas, a incidência de infecção não parece ser superior à 
esperada nesta população de doentes, e a incidência de infecções graves ou oportunistas foi 
consideravelmente menor do que a observada com a quimioterapia convencional. Durante o 
tratamento e até um ano depois deste, cerca de 17% e 16% dos doentes, respectivamente, 
desenvolveram infecções que foram geralmente comuns, não-oportunistas e de natureza ligeira. 
 
Indicam-se a seguir os efeitos adversos adicionais que ocorreram em ≥ 1% dos doentes incluídos 
em ensaios clínicos : 
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Gerais – astenia, dor abdominal, dor nas costas, dor no peito, mal-estar, dilatação abdominal, dor 
no local da perfusão; 
Sistema cardiovascular - hipertensão, bradicárdia, taquicárdia, arritmia, hipotensão postural; 
Sistema digestivo - diarreia, dispepsia, anorexia; 
Sistema hemático e linfático - linfadenopatia; 
Alterações metabólicas e nutricionais - hiperglicemia, edema periférico, aumento da LDH, 
hipocalcemia; 
Sistema músculo-esquelético - artralgia, mialgia, dor, hipertonia; 
Sistema nervoso - tonturas, ansiedade, parestesia, hipestesia, agitação, insónia, nervosismo; 
Sistema respiratório - intensificação da tosse, sinusite, bronquite, doença respiratória; 
Pele e anexos - suores nocturnos, sudação, herpes simplex, herpes zoster; 
Orgãos dos sentidos - alterações da lacrimação, conjuntivite, alterações do paladar; 
 
Indicam-se, a seguir, todos os efeitos adversos graves adicionais que ocorreram em < 1% dos 
doentes. 
 
Sistema hemático e linfático - alterações da coagulação; 
Sistema respiratório – asma, alterações dos pulmões; 
 
4.9 Sobredosagem 
 
Não se observou ocorrência de sobredosagem no decorrer dos ensaios clínicos em seres 
humanos. No entanto, não se testaram doses únicas superiores a 500 mg/m2 de superfície 
corporal. 
 
 
5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1 Propriedades farmacodinâmicas 
 
Grupo fármaco-terapêutico: Agentes anti-neoplásicos 
Código ATC: L01X X21 
 
O rituximab liga-se especificamente ao antigénio transmembranar, CD20, uma fosfoproteína não-
glicosilada, localizada nos linfócitos B maduros e nos linfócitos pré-B. O antigénio exprime-se 
em > 95% de todos os linfomas não-Hodgkin das células B (NHL).  
 
O CD20 encontra-se nas células B normais e nas malignas, mas não se encontra nas células 
hematopoiéticas diferenciadas, nas pró-células B, nas células plasmáticas normais ou  noutros 
tecidos normais. Este antigénio não se internaliza pela ligação aos anticorpos, nem se desprende 
da superfície celular. O CD20 não circula no plasma sob a forma de antigénio livre, pelo que não 
compete para a ligação aos anticorpos. 
 
O domínio Fab do rituximab liga-se ao antigénio CD20 nos linfócitos B e reforça as funções 
efectoras imunes para mediar a lise das células B por meio do domínio Fc. Os possíveis 
mecanismos da lise celular incluem a citotoxicidade dependente do complemento (CDC) 
resultante da ligação ao C1q e a citotoxicidade celular dependente dos anticorpos (ADCC) 
mediada por um ou mais receptores Fcγ na superfície dos granulócitos, macrófagos e células NK. 
 
As contagens intermédias das células B periféricas diminuiram abaixo dos valores normais 
depois de concluída a primeira dose, iniciando-se a recuperação passados 6 meses. Os níveis das 
células B regressaram ao normal entre 9 a 12 meses depois da conclusão do tratamento. 
 
Resultados clínicos laboratoriais 
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Nos 67 doentes estudados não se observou resposta em relação ao anti-corpo humano anti-rato 
(HAMA). Dos 355 doentes estudados em relação ao HACA, menos de 1,0% foi positivo (3 
doentes). 
 
5.2 Propriedades farmacocinéticas 
 
Nos doentes tratados com 125, 250 ou 375 mg/m2 (de superfície corporal) de MABTHERA, 
administrado em perfusão intravenosa 1 vez por semana, durante 4 semanas, as concentrações de 
anticorpos séricos aumentaram com o aumento da dose. Nos doentes a receber 375 mg de 
rituximab/m2, a semi-vida sérica média do rituximab foi de 68,1 h, a Cmax foi de 238,7 μg/ml e a 
clearance plasmática média foi de 0,0459 l/h após a primeira perfusão. Depois da quarta perfusão, 
os valores médios da semi-vida sérica, da Cmax e da clearance plasmática foram de 189,9 h, 480,7 
μg/ml e 0,0145 l/h, respectivamente. No entanto, a variabilidade nos níveis séricos foi grande. 
As concentrações séricas de rituximab foram, em termos estatísticos, significativamente 
superiores nos doentes que responderam comparando com os que não responderam, exactamente 
antes e após a 4ª perfusão e no pós-tratamento. As concentrações séricas não foram 
correlacionadas com a carga tumoral. Tipicamente, o rituximab foi detectável durante 3 a 6 
meses. 
 
5.3 Dados de segurança pré-clínica  
 
O rituximab revelou ser altamente específico em relação ao antigénio CD20 nas células B. Os 
estudos de toxicidade realizados em macacos Cynomolgus não revelaram a existência de 
qualquer efeito, para além da deplecção farmacológica esperada das células B no sangue 
periférico e no tecido linfóide. A recuperação das células B periféricas caracterizou-se por uma 
grande variabiliadade intra-individual. No entanto, a recuperação das células B periféricas 
começou habitualmente duas semanas após o tratamento, e a contagem média das células B 
alcançou 40% dos valores iniciais após um período de 3 meses. Não se observaram reacções 
adversas não relacionadas com o efeito pretendido, nem nos estudos de administração única nem 
nos estudos de administração múltipla, realizados em macacos Cynomolgus. 
 
Não se realizaram estudos prolongados em animais para estabelecer o potencial carcinogénico do 
rituximab, nem para determinar os seus efeitos sobre a fertilidade nos machos e nas fêmeas. Não 
se realizaram os testes convencionais para investigar a ocorrência de mutagenicidade, dado que 
esses testes não são relevantes para esta molécula. No entanto, dadas as suas características, é 
improvável que o rituximab possua qualquer potencial mutagénico. 
 
 
6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS 
 
6.1 Lista dos excipientes 
 
Citrato de sódio 
Polissorbato 80 
Cloreto de sódio 
Hidróxido de sódio 
Ácido clorídrico 
Água para injectáveis 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
Não se observaram incompatibilidades entre MABTHERA e os sacos ou os dispositivos de 
cloreto de polivinilo ou de polietileno destinados à administração da perfusão. 
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6.3 Prazo de validade 
 
24 meses 
 
6.4 Precauções especiais de conservação 
 
Guardar os frascos-ampola a temperatura entre 2 - 8 °C. Proteger os frascos ainda não diluídos da 
exposição directa do sol. 
 
As soluções de MABTHERA preparadas para perfusão devem ser usadas imediatamente após 
diluição e são estáveis durante 12 horas à temperatura ambiente. Se necessário, as soluções 
preparadas podem ser guardadas no frigorífico  (2 - 8 ºC) e são quimicamente estáveis durante 24 
horas. MABTHERA não contém nenhum conservante antimicrobiano pelo que se deve ter 
precaução de forma a garantir a esterilidade da solução preparada. 
 
6.5 Natureza e conteúdo do recipiente 
 
Frascos-ampola para administração única, de vidro transparente, sem conservantes, com rolha de 
borracha butílica contendo 500 mg de rituximab em 50 ml, (10 mg/ml). 
 
6.6 Instruções de utilização e  manipulação, e eliminação (se for caso disso) 
 
MABTHERA é um líquido incolor e límpido, fornecido em frascos-ampola para administração 
única, estéreis, isentos de conservantes e pirogénios. 
 
Retirar, em condições assépticas, a quantidade necessária de MABTHERA e diluir para uma 
concentração calculada entre 1 e 4 mg/ml de rituximab, para uma bolsa de perfusão contendo 
solução aquosa, estéril e isenta de pirogénios, de cloreto de sódio a 0,9% ou de dextrose a 5%. 
Para agitar a solução, inverter cuidadosamente o saco para evitar a formação de espuma. Deve-se 
ter cuidado para garantir a esterilidade das soluções preparadas. Dado que o medicamento não 
contém qualquer conservante anti-microbiano nem agentes bacteriostáticos, deve-se utilizar 
técnica asséptica. Antes da sua administração, os medicamentos para uso parentérico devem ser 
inspeccionados visualmente para detecção de eventuais partículas ou coloração anómala. 
 
 
7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Roche Registration Limited, 40 Broadwater Road, Welwyn Garden City, Hertfordshire, AL7 
3AY, Reino Unido 
 
 
8. NÚMERO(S) NO REGISTO COMUNITÁRIO DE MEDICAMENTOS 
 
EU/1/98/067/002 
 
 
9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE 

INTROCUÇÃO NO MERCADO 
 
2 Junho 1998 
 
 
10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO 
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FOLHETO INFORMATIVO 
 

(MABTHERA frascos-ampola de 100 mg) 
 
Nome do medicamento 
 
MABTHERA 100 mg 
Rituximab 
 
Se quiser saber mais sobre este medicamento ou se tiver dúvidas sobre alguma informação em 
particular deste Folheto consulte o seu médico ou farmacêutico. 
 
 
Composição 
A substância activa de MABTHERA é o rituximab. O frasco-ampola de 10 ml contém 100 mg de 
rituximab. O frasco-ampola contém ainda os seguintes excipientes (componentes adicionais): 
citrato de sódio, polissorbato 80, cloreto de sódio, hidróxido de sódio, ácido clorídrico e água 
para injectáveis. 
 
 
Forma farmacêutica e contéudo 
MABTHERA apresenta-se como um concentrado para solução para perfusão. Os frascos–ampola 
de 10 ml encontram-se disponíveis em embalagens com 2 frascos-ampola. O concentrado 
necessita de ser diluído antes da perfusão. 
 
 
Tipo de medicamento 
Rituximab é um anticorpo monoclonal. Os anticorpos monoclonais são proteínas que reconhecem 
e se ligam especificamente a uma única outra proteína que se chama antigénio. Rituximab liga-se 
a um antigénio na superfície de glóbulos brancos específicos, os linfócitos B, interrompendo o 
crescimento patológico dessas células. 
 
 
Titular da Autorização de Introdução no Mercado 
O titular da Autorização de Introdução no Mercado é a Roche Registration Limited, 40 
Broadwater Road, Welwyn Garden City, Hertfordshire, AL7 3AY, Reino Unido 
 
 
Fabricante, responsável pela libertação do lote, e importador 
Hoffmann-La Roche AG, Postfach 1270, 79630 Grenzach - Wyhlen, Alemanha 
 
 
Quando é que o MABTHERA deve ser usado? 
MABTHERA é usado no tratamento de doentes com determinados tipos de doença que afectam o 
sistema linfático, especialmente nas situações em que outros tratamentos se revelaram ineficazes.  
 
 
Informações importantes antes de utilizar Mabthera 
Quando é que MABTHERA não deve ser usado? 
Não deve tomar MABTHERA se souber que é alérgico ao rituximab, a qualquer um dos 
componentes do medicamento ou a proteínas de origem semelhante. O seu médico informa-lo-á 
adequadamente. 
 
Precauções de utilização adequadas 
Se está a ser tratado com MABTHERA, pode sentir dificuldades respiratórias, febre, arrepios 
exantema e redução da pressão sanguínea. Estes efeitos ocorrem principalmente durante a 
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primeira perfusão. Durante as perfusões estará sob a observação de um profissional de saúde. No 
caso de desenvolver uma reacção alérgica o seu médico irá diminuir a velocidade de 
administração da perfusão ou mesmo interrompê-la e irá tratá-lo em conformidade. Após a 
melhoria dos sintomas, a perfusão pode ser prosseguida. Se desenvolver uma reacção grave, 
especialmente dificuldade respiratória grave o seu médico interromperá a perfusão, solicitará 
análises ao sangue e um raio X ao tórax. A perfusão não recomeçará a não ser que o seu médico 
esteja seguro de que recuperou completamente da reacção. 
 
No início do tratamento, uma vez que é possível que ocorra uma redução da pressão sanguínea, 
os doentes a tomarem medicamentos para a hipertensão podem ser aconselhados pelo médico a 
deixar de os tomar 12 horas antes da perfusão de MABTHERA. Se tiver antecedentes de doença 
cardíaca (isto é, angina de peito, arritmias cardíacas ou insuficiência cardíaca congestiva) ou 
história de problemas respiratórios o seu médico irá vigiá-lo mais cuidadosamente durante o 
tratamento com MABTHERA. 
 
A terapêutica com MABTHERA pode originar anomalias no sangue, pelo que o seu médico 
pedirá análises sanguíneas, periodicamente ao longo do tratamento. 
 
Interacção com outros medicamentos e outras formas de interacção 
Antes de iniciar o tratamento, certifique-se de que o seu médico sabe que você está a tomar 
outros medicamentos (incluindo os que não foram prescritos por ele). Isto é muito importante 
dado que a utilização de mais de um medicamento ao mesmo tempo pode reforçar ou diminuir o 
efeito dos medicamentos. Assim, MABTHERA não deve ser utilizado juntamente com outros 
medicamentos sem a autorização do seu médico. Após o tratamento com MABTHERA, é 
possível que você venha a ter uma reacção alérgica se estiver a ser  tratado com outros 
medicamentos contendo anticorpos monoclonais. 
 
Uso em crianças 
As informações actualmente disponíveis não são suficientes para recomendar a utilização de 
MABTHERA em crianças. 
 
Uso durante a gravidez e a amamentação 
Deverá informar o seu médico se estiver  grávida, se pensa que está grávida  ou se tenciona 
engravidar. O seu médico irá discutir consigo os riscos e os benefícios de tomar MABTHERA 
durante a gravidez.  
 
Se tiver alguma probabilidade de engravidar, deve usar um método eficaz de controlo de 
natalidade durante o tratamento com MABTHERA e até 12 meses depois deste terminar. 
 
Durante o tratamento com MABTHERA não deve amamentar o seu bébé, uma vez que não se 
sabe se o MABTHERA é ou não excretado no leite humano. 
 
Efeitos sobre a capacidade de condução e utilização de máquinas 
Não se sabe se MABTHERA tem algum efeito na capacidade de conduzir um carro ou de operar 
máquinas. 
 
Uso das soluções preparadas de MABTHERA 
As soluções preparadas de MABTHERA devem ser usadas imediatamente após a diluição e são 
estáveis durante 12 horas à temperatura ambiente. Se necessário, as soluções preparadas podem 
ser guardadas no frigorífico (a 2 - 8 °C) e são quimicamente estáveis durante 24 horas. 
MABTHERA não tem nenhum agente antimicrobiano como conservante pelo que se deve ter 
precaução de forma a garantir a esterilidade da solução preparada. 
 
 
Como utilizar MABTHERA 
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Doses e frequência da administração 
Antes de cada perfusão de MABTHERA, o seu médico irá administrar-lhe um medicamento para 
prevenir ou reduzir a dor e/ou febre e  a alergia. 
 
O médico irá administrar a dose adequada de MABTHERA sob a forma de perfusão uma vez por 
semana, durante 4 semanas. A dose depende do seu peso e altura. O tratamento habitual que irá 
receber inclui um total de 4 perfusões. No entanto, consoante a situação particular da doença ou 
da resposta ao medicamento, o seu médico pode alterar a dose e/ou o número de perfusões. São 
possíveis ciclos repetidos de tratamento com MABTHERA. 
 
Modo e via de administração 
MABTHERA é administrado, após diluição, sob a forma de uma perfusão intravenosa, por um 
profissional de saúde especializado. Para a diluição podem ser usadas soluções de cloreto de 
sódio a 0,9% ou de Dextrose a 5% em água, isentas de pirogéneos. A diluição deve resultar numa 
solução com a concentração de 1 a 4 mg de rituximab por ml de solução para perfusão. 
 
Duração do tratamento 
Cada ciclo de tratamento dura habitualmente 22 dias. 
 
 
Efeitos indesejáveis 
Juntamente com os seus efeitos desejados, um medicamento pode provocar alguns efeitos 
indesejados. Especialmente durante as primeiras 2 horas da primeira perfusão, pode apresentar  
febre, arrepios e tremuras. Outros efeitos relacionados com a perfusão são: bolhas ou comichão 
na pele, enjôo, cansaço, dores de cabeça, dificuldades respiratórias, sensação de inchaço da 
língua ou da garganta, comichão, corrimento nasal, vómitos, rubor, batimentos cardíacos 
irregulares e dor no local do tumor. As doenças cardíacas pré-existentes, como angina de peito ou 
insuficiência cardíaca congestiva, podem agravar-se. A frequência destas reacções diminui com 
as perfusões seguintes. MABTHERA também pode originar anomalias no sangue e afectar a 
função hepática. Observou-se a ocorrência de infecções durante ou após o tratamento. 
 
Adicional e raramente, pode sentir alguns dos seguintes efeitos indesejáveis: dor, em especial dor 
no abdómen, nas costas, no peito, nos músculos e articulações e dor no local da perfusão, mal-
estar geral, distensão abdominal, alterações da pressão sanguínea, alterações do ritmo cardíaco, 
diarreia, dispepsia (indigestões do estômago), anorexia, anemia e alterações do sistema linfático,  
alterações da coagulação sanguínea, aumento da tensão muscular, tonturas, ansiedade, parestesia 
(uma sensação anormal nas extremidades, como por exemplo de queimadura, formigueiro, 
comichão ou ardor), hipestesia (sensibilidade cutânea diminuída), agitação, insónia (incapacidade 
para dormir), nervosismo, intensificação da tosse, sinusite (inflamação dos seios nasais) 
bronquite (inflamação nos pulmões),  herpes simplex (infecção viral), herpes zoster (infecção 
viral), sudação, alterações da lacrimação (produção anormal de lágrimas), conjuntivite 
(inflamação da superfície dos olhos), alterações do paladar. 
 
Algumas das reacções adversas graves ocorridas, em particular, as dificuldades respiratórias 
graves foram fatais. Por isso é que o seu médico o acompanhará com cuidado e é tão importante 
que informe o seu médico de imediato se sentir alguma dificuldade em respirar. 
 
Se tiver algum  dos efeitos acima mencionados, ou se tiver qualquer outro efeito não mencionado 
neste Folheto Informativo, por favor fale com o seu médico ou farmacêutico. 
 
 
Como guardar MABTHERA 
Guarde sempre os frascos na sua embalagem original, a temperatura entre 2-8 ºC (no frigorífico). 
 
Este medicamento deve ser sempre guardado fora da vista e do alcance das crianças. 
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Não utilize este medicamento depois de ultrapassado o prazo de validade inscrito na embalagem 
exterior e no rótulo do frasco-ampola. 
 
Data da última revisão 
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Outras informações 
Se desejar mais informações acerca deste medicamento por favor contacte o representante local 
do Titular da Autorização de Introdução no Mercado: 
 
België/Belgique/Belgien  
N.V. Roche S.A. 
Rue Dantestraat 75 
1070 Bruxelles – Brussel 
Tel: (02) 525 82 11 

Italia 
Roche S.p.A. 
Via G.B. Stucchi 110 
20052 Monza 
Tel: 039 2471 
 

 Luxembourg/Luxemburg  
Zie/voir/siehe België/Belgique/Belgien 

  
Danmark 
Roche a/s 
Industriholmen 59  
2650 Hvidovre 
Tel: 36 39 99 99 

Nederland 
Roche Nederland B.V. 
Postbus 42  
3640 AA Mijdrecht 
Tel: (0297) 232000 

  
Deutschland 
Hoffmann-La Roche AG 
Emil-Barell-Str. 1  
79639 Grenzach-Wyhlen 
Tel: (07624) 140 
 

Österreich 
Roche Austria GmbH 
Engelhorngasse 3 
1211 Wien 
Tel: (01) 27739 
 

Ελλάδα 
Roche (Hellas) A.E. 
Αλαμάνας & Δελφών 4,  
151 25 Μαρούσι 
Αττική 
Τηλ: (01) 68 06 600 

Portugal  
Roche Farmacêutica Química, Lda 
Estrada Nacional 249-1 
2720-413 Amadora 
Tel:  (01) 418 45 65 

  
España 
Productos Roche S.A. 
c/ Josefa Valcárcel, nº 42 
28027 Madrid 
Tel:  91 324 81 00 
 

Suomi/ Finland 
Roche Oy 
PL 12 
02631 Espoo/Esbo 
Puh/Tel: (09) 525 331 
 

France 
Produits Roche 
52, boulevard du Parc  
92521 Neuilly-sur-Seine Cedex 
Tel: 01 46 40 50 00 

Sverige   
Roche AB 
Box 47327  
100 74 Stockholm 
Tel: (08) 726 1200 

  
Ireland 
Roche Pharmaceuticals (Ireland) Ltd. 
3 Richview 
Clonskeagh, Dublin 14 
Tel: (01) 283 7977 

United Kingdom 
Roche Products Ltd. 
PO Box 8, Welwyn Garden City 
Hertfordshire AL7 3AY 
Tel: (01707) 366000 



 
  

24

FOLHETO INFORMATIVO 
 

(MABTHERA frascos-ampola de 500 mg) 
 
Nome do medicamento 
 
MABTHERA 500 mg 
Rituximab 
 
Se quiser saber mais sobre este medicamento ou se tiver dúvidas sobre alguma informação em 
particular deste Folheto consulte o seu médico ou farmacêutico. 
 
 
Composição 
A substância activa de MABTHERA é o rituximab. O frasco-ampola de 50 ml contém 500 mg de 
rituximab. O frasco-ampola contém ainda os seguintes excipientes (componentes adicionais): 
citrato de sódio, polissorbato 80, cloreto de sódio, hidróxido de sódio, ácido clorídrico e água 
para injectáveis. 
 
 
Forma farmacêutica e conteúdo 
MABTHERA apresenta-se como um concentrado para solução para perfusão Os frascos–ampola 
de 50ml encontram-se disponíveis em embalagens com 1 frasco-ampola. O concentrado necessita 
de ser diluído antes da perfusão. 
 
 
Tipo de medicamento 
Rituximab é um anticorpo monoclonal. Os anticorpos monoclonais são proteínas que reconhecem 
e se ligam especificamente a uma única outra proteína que se chama antigénio. Rituximab liga-se 
a um antigénio na superfície de glóbulos brancos específicos, os linfócitos B, interrompendo o 
crescimento patológico dessas células. 
 
 
Titular da Autorização de Introdução no Mercado 
O titular da Autorização de Introdução no Mercado é a Roche Registration Limited, 40 
Broadwater Road, Welwyn Garden City, Hertfordshire, AL7 3AY, Reino Unido 
 
 
Fabricante, responsável pela libertação do lote, e importador 
Hoffmann-La Roche AG, Postfach 1270, 79630 Grenzach - Wyhlen, Alemanha 
 
 
Quando é que o MABTHERA deve ser usado? 
MABTHERA é usado no tratamento de doentes com determinados tipos de doença que afectam o 
sistema linfático, especialmente nas situações em que outros tratamentos se revelaram ineficazes.  
 
 
Informações importantes antes de utilizar Mabthera 
Quando é que MABTHERA não deve ser usado? 
Não deve tomar MABTHERA se souber que é alérgico ao rituximab, a qualquer um dos 
componentes do medicamento ou a proteínas de origem semelhante. O seu médico informa-lo-á 
adequadamente. 
 
Precauções de utilização adequadas 



 25

Se está a ser tratado com MABTHERA, pode sentir dificuldades respiratórias, febre, arrepios 
exantema e redução da pressão sanguínea. Estes efeitos ocorrem principalmente durante a 
primeira perfusão. Durante as perfusões estará sob a observação de um profissional de saúde. No 
caso de desenvolver uma reacção alérgica o seu médico irá diminuir a velocidade de 
administração da perfusão ou mesmo interrompê-la e irá tratá-lo em conformidade. Após a 
melhoria dos sintomas, a perfusão pode ser prosseguida. Se desenvolver uma reacção grave, 
especialmente dificuldade respiratória grave o seu médico interromperá a perfusão, solicitará 
análises ao sangue e um raio X ao tórax. A perfusão não recomeçará a não ser que o seu médico 
esteja seguro de que recuperou completamente da reacção. 
 
No início do tratamento, uma vez que é possível que ocorra uma redução da pressão sanguínea, 
os doentes a tomarem medicamentos para a hipertensão podem ser aconselhados pelo médico a 
deixar de os tomar 12 horas antes da perfusão de MABTHERA. Se tiver antecedentes de doença 
cardíaca (isto é, angina de peito, arritmias cardíacas ou insuficiência cardíaca congestiva) ou 
história de problemas respiratórios o seu médico irá vigiá-lo mais cuidadosamente durante o 
tratamento com MABTHERA. 
 
A terapêutica com MABTHERA pode originar anomalias no sangue, pelo que o seu médico 
pedirá análises sanguíneas, periodicamente ao longo do tratamento. 
 
Interacção com outros medicamentos e outras formas de interacção 
Antes de iniciar o tratamento, certifique-se de que o seu médico sabe que você está a tomar 
outros medicamentos (incluindo os que não foram prescritos por ele). Isto é muito importante 
dado que a utilização de mais de um medicamento ao mesmo tempo pode reforçar ou diminuir o 
efeito dos medicamentos. Assim, MABTHERA não deve ser utilizado juntamente com outros 
medicamentos sem a autorização do seu médico. Após o tratamento com MABTHERA, é 
possível que você venha a ter uma reacção alérgica se estiver a ser  tratado com outros 
medicamentos contendo anticorpos monoclonais. 
 
Uso em crianças 
As informações actualmente disponíveis não são suficientes para recomendar a utilização de 
MABTHERA em crianças. 
 
Uso durante a gravidez e a amamentação 
Deverá informar o seu médico se estiver  grávida, se pensa que está grávida ou se tenciona 
engravidar. O seu médico irá discutir consigo os riscos e os benefícios de tomar MABTHERA 
durante a gravidez.  
 
Se tiver alguma probabilidade de engravidar, deve usar um método eficaz de controlo de 
natalidade durante o tratamento com MABTHERA e até 12 meses depois deste terminar. 
 
Durante o tratamento com MABTHERA não deve amamentar o seu bébé, uma vez que não se 
sabe se o MABTHERA é ou não excretado no leite humano. 
 
Efeitos sobre a capacidade de condução e utilização de máquinas 
Não se sabe se MABTHERA tem algum efeito na capacidade de conduzir um carro ou de operar 
máquinas. 
 
Uso das soluções preparadas de MABTHERA 
As soluções preparadas de MABTHERA devem ser usadas imediatamente após a diluição e são 
estáveis durante 12 horas à temperatura ambiente. Se necessário, as soluções preparadas podem 
ser guardadas no frigorífico (a 2 - 8 °C) e são quimicamente estáveis durante 24 horas. 
MABTHERA não tem nenhum agente antimicrobiano como conservante pelo que se deve ter 
precaução de forma a garantir a esterilidade da solução preparada. 
 
 
Como utilizar MABTHERA 
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Doses e frequência da administração 
Antes de cada perfusão de MABTHERA, o seu médico irá administrar-lhe um medicamento para  
prevenir ou reduzir a dor e/ou febre e  a alergia. 
 
O médico irá administrar a dose adequada de MABTHERA sob a forma de perfusão uma vez por 
semana, durante 4 semanas. A dose depende do seu peso e altura. O tratamento habitual que irá 
receber inclui um total de 4 perfusões. No entanto, consoante a situação particular da doença ou 
da resposta ao medicamento, o seu médico pode alterar a dose e/ou o número de perfusões. São 
possíveis ciclos repetidos de tratamento com MABTHERA. 
 
Modo e via de administração 
MABTHERA é administrado, após diluição, sob a forma de uma perfusão intravenosa, por um 
profissional de saúde especializado. Para a diluição podem ser usadas soluções de cloreto de 
sódio a 0,9% ou de Dextrose a 5% em água, isentas de pirogéneos. A diluição deve resultar numa 
solução com a concentração de 1 a 4 mg de rituximab por ml de solução para perfusão. 
 
Duração do tratamento 
Cada ciclo de tratamento dura habitualmente 22 dias. 
 
 
Efeitos indesejáveis 
Juntamente com os seus efeitos desejados, um medicamento pode provocar alguns efeitos 
indesejados. Especialmente durante as primeiras 2 horas da primeira perfusão, pode apresentar  
febre, arrepios e tremuras. Outros efeitos relacionados com a perfusão são: bolhas ou comichão 
na pele, enjôo, cansaço, dores de cabeça, dificuldades respiratórias, sensação de inchaço da 
língua ou da garganta, comichão, corrimento nasal, vómitos, rubor, batimentos cardíacos 
irregulares e dor no local do tumor. As doenças cardíacas pré-existentes, como angina de peito ou 
insuficiência cardíaca congestiva, podem agravar-se. A frequência destas reacções diminui com 
as perfusões seguintes. MABTHERA também pode originar anomalias no sangue e afectar a 
função hepática. Observou-se a ocorrência de infecções durante ou após o tratamento. 
 
Adicional e raramente, pode sentir alguns dos seguintes efeitos indesejáveis: dor, em especial dor 
no abdómen, nas costas, no peito, nos músculos e articulações e dor no local da perfusão, mal-
estar geral, distensão abdominal, alterações da pressão sanguínea, alterações do ritmo cardíaco, 
diarreia, dispepsia (indigestões do estômago), anorexia, anemia e alterações do sistema linfático,  
alterações da coagulação sanguínea, aumento da tensão muscular, tonturas, ansiedade, parestesia 
(uma sensação anormal nas extremidades, como por exemplo de queimadura, formigueiro, 
comichão ou ardor), hipestesia (sensibilidade cutânea diminuída), agitação, insónia (incapacidade 
para dormir), nervosismo, intensificação da tosse, sinusite (inflamação dos seios nasais) 
bronquite (inflamação nos pulmões), herpes simplex (infecção viral), herpes zoster (infecção 
viral), sudação, alterações da lacrimação (produção anormal de lágrimas), conjuntivite 
(inflamação da superfície dos olhos), alterações do paladar. 
 
Algumas das reacções adversas graves ocorridas, em particular, as dificuldades respiratórias 
graves foram fatais. Por isso é que o seu médico o acompanhará com cuidado e é tão importante 
que informe o seu médico de imediato se sentir alguma dificuldade em respirar. 
 
Se tiver algum dos efeitos acima mencionados, ou se tiver qualquer outro efeito não mencionado 
neste Folheto Informativo, por favor fale com o seu médico ou farmacêutico. 
 
 
Como guardar MABTHERA 
Guarde sempre os frascos na sua embalagem original, a temperatura entre 2-8 ºC (no frigorífico). 
 
Este medicamento deve ser sempre guardado fora da vista e do alcance das crianças. 
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Não utilize este medicamento depois de ultrapassado o prazo de validade inscrito na embalagem 
exterior e no rótulo do frasco-ampola. 
 
 
Data da última revisão 
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Outras informações 
Se desejar mais informações acerca deste medicamento por favor contacte o representante local 
do Titular da Autorização de Introdução no Mercado: 
 
België/Belgique/Belgien  
N.V. Roche S.A. 
Rue Dantestraat 75 
1070 Bruxelles – Brussel 
Tel: (02) 525 82 11 

Italia 
Roche S.p.A. 
Via G.B. Stucchi 110 
20052 Monza 
Tel: 039 2471 
 

 Luxembourg/Luxemburg  
Zie/voir/siehe België/Belgique/Belgien 

  
Danmark 
Roche a/s 
Industriholmen 59  
2650 Hvidovre 
Tel: 36 39 99 99 

Nederland 
Roche Nederland B.V. 
Postbus 42  
3640 AA Mijdrecht 
Tel: (0297) 232000 

  
Deutschland 
Hoffmann-La Roche AG 
Emil-Barell-Str. 1  
79639 Grenzach-Wyhlen 
Tel: (07624) 140 
 

Österreich 
Roche Austria GmbH 
Engelhorngasse 3 
1211 Wien 
Tel: (01) 27739 
 

Ελλάδα 
Roche (Hellas) A.E. 
Αλαμάνας & Δελφών 4,  
151 25 Μαρούσι 
Αττική 
Τηλ: (01) 68 06 600 

Portugal  
Roche Farmacêutica Química, Lda 
Estrada Nacional 249-1 
2720-413 Amadora 
Tel:  (01) 418 45 65 

  
España 
Productos Roche S.A. 
c/ Josefa Valcárcel, nº 42 
28027 Madrid 
Tel:  91 324 81 00 
 

Suomi/ Finland 
Roche Oy 
PL 12 
02631 Espoo/Esbo 
Puh/Tel: (09) 525 331 
 

France 
Produits Roche 
52, boulevard du Parc  
92521 Neuilly-sur-Seine Cedex 
Tel: 01 46 40 50 00 

Sverige   
Roche AB 
Box 47327  
100 74 Stockholm 
Tel: (08) 726 1200 

  
Ireland 
Roche Pharmaceuticals (Ireland) Ltd. 
3 Richview 
Clonskeagh, Dublin 14 
Tel: (01) 283 7977 

United Kingdom 
Roche Products Ltd. 
PO Box 8, Welwyn Garden City 
Hertfordshire AL7 3AY 
Tel: (01707) 366000 

 


