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Perguntas e respostas 

Retirada do pedido de autorização de introdução no 
mercado para o Joulferon (albinterferão alfa-2b) 
 

Em 16 de Abril de 2010, a Novartis Europharm Limited notificou oficialmente o Comité dos 

Medicamentos para Uso Humano (CHMP) da sua decisão de retirar o pedido de autorização de 

introdução no mercado para o medicamento Joulferon, para o tratamento da infecção por hepatite C. 

 

O que é o Joulferon? 

O Joulferon é um medicamento na forma de um pó e um solvente destinados à preparação de uma 
solução injectável. Contém a substância activa albinterferão alfa-2b. Estaria disponível na forma de 

uma caneta pré-cheia e em frascos. 

Qual a utilização prevista para o Joulferon? 

O Joulferoun destinava-se ao tratamento de doentes adultos com hepatite C (uma doença do fígado 

causada por uma infecção pelo vírus da hepatite C) crónica (de longa duração). Previa-se a sua 

utilização em adultos cujo fígado apresentasse lesões e que não tivessem sido anteriormente tratados 

com interferão alfa (outro medicamento para a hepatite C). 

Como deveria funcionar o Joulferon? 

A substância activa do Joulferon, o albinterferão alfa-2b, pertence ao grupo dos “interferões”. Os 

interferões são substâncias naturais produzidas pelo organismo que o ajudam a combater agressões, 

nomeadamente infecções causadas por vírus. O seu mecanismo de funcionamento exacto sobre as 

doenças virais ainda não é totalmente compreendido. Pensa-se que actuem como imunomoduladores 

(substâncias que modificam a forma como o sistema imunitário funciona). Podem também bloquear a 

multiplicação dos vírus.  

O albinterferão alfa-2b é uma “proteína de fusão” feita de interferão alfa-2b, que já se encontra 

disponível nos medicamentos antvíricos na União Europeia (UE), ligada a uma proteína designada 
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albumina. A ligação do interferão à albumina ajuda a prolongar a sua acção contra o vírus da 

hepatite C após cada injecção. O albinterferão alfa-2b do Joulferon é produzido através de um método 

conhecido como “tecnologia de ADN recombinante”: é produzido por uma levedura que recebeu um 

gene (ADN) que a torna capaz de produzir a substância.  

Que documentação foi apresentada pela empresa a acompanhar o pedido 
ao CHMP? 

O efeito do Joulferon foi estudado em modelos experimentais antes de ser estudado em seres 

humanos. A empresa apresentou os resultados de dois estudos principais que incluíram um total de 
2255 adultos com infecção por hepatite C sem tratamento prévio. Os estudos compararam o Joulferon 

com peginterferão alfa-2a (outro medicamento utilizado no tratamento da hepatite C). Ambos os 

grupos de doentes também tomavam ribavirina (outro medicamento utilizado com a hepatite C). O 

tratamento durou entre seis meses e um ano. O principal parâmetro de eficácia foi o nível de vírus da 
hepatite C a circular no sangue seis meses após o fim do tratamento. 

Qual o estado de adiantamento do processo de avaliação do pedido quando 
este foi retirado? 

O pedido foi retirado antes do “dia 120”, o que significa que ainda estava a decorrer a avaliação, pelo 

CHMP, da documentação inicial fornecida pela empresa. 

Qual era a recomendação do CHMP no momento da retirada? 

O CHMP procedia à avaliação da documentação inicial fornecida pela empresa, pelo que ainda não 

tinha emitido qualquer recomendação. 

Quais as razões invocadas pela empresa para retirar o pedido? 

A carta da empresa a notificar a Agência da retirada do pedido encontra-se disponível aqui. 

Quais as consequências para os doentes incluídos em ensaios 
clínicos/programas de uso compassivo? 

A empresa informou o CHMP de que a retirada não tem impacto nos ensaios clínicos em curso, e que 

continuará a disponibilizar o Joulferon aos doentes incluídos nestes ensaios. 

http://www.ema.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/joulferon/H-2166-WL.pdf

