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Retirada do pedido de Autorização de Introdução no 
Mercado para HemAryo (eptacog alfa (ativado)) 

A UGA Biopharma retirou o seu pedido de Autorização de Introdução no Mercado para o HemAryo para 
o tratamento de episódios hemorrágicos e para a prevenção de hemorragias após procedimentos 
cirúrgicos em doentes com distúrbios da coagulação. 

A empresa retirou o pedido em 6 de maio de 2022. 

O que é o HemAryo e qual a sua utilização prevista? 

O HemAryo foi desenvolvido como medicamento para o tratamento de episódios hemorrágicos e para a 
prevenção de hemorragias após cirurgia ou procedimentos invasivos em doentes com: 

• hemofilia congénita (distúrbio hemorrágico congénito) que desenvolveu ou se prevê que 
desenvolva inibidores (anticorpos) aos fatores de coagulação VIII ou IX (proteínas envolvidas na 
coagulação do sangue); 

• hemofilia adquirida (um distúrbio hemorrágico provocado pelo desenvolvimento de inibidores ao 
fator de coagulação VIII); 

• deficiência congénita do fator de coagulação VII; 

• trombastenia de Glanzmann (distúrbio hemorrágico raro) em doentes que não podem ser tratados 
com uma transfusão de plaquetas (componentes que promovem a coagulação do sangue). 

O HemAryo contém a substância ativa eptacog alfa e iria ser disponibilizado na forma de pó e solvente 
para preparação de uma solução para injeção numa veia. 

O HemAryo foi desenvolvido como um medicamento biossimilar, o que significa que seria altamente 
similar a outro medicamento biológico já autorizado na UE (medicamento de referência). O 
medicamento de referência para o HemAryo é o NovoSeven. Para mais informações sobre os 
medicamentos biossimilares, consulte aqui. 

Como funciona o HemAryo? 

A substância ativa do HemAryo, o eptacog alfa, é praticamente idêntica a uma proteína humana 
denominada fator de coagulação VII. O eptacog alfa funciona da mesma maneira que o fator de 
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coagulação VII. No organismo, o fator VII está envolvido na coagulação sanguínea. Ativa outro fator de 
coagulação, denominado fator X, que dá início ao processo de coagulação. Ao ativar o fator X, o 
eptacog alfa permite um controlo temporário do distúrbio hemorrágico. 

Uma vez que o fator VII atua diretamente sobre o fator X, independentemente dos fatores VIII e IX, o 
eptacog alfa pode ser utilizado em doentes com hemofilia que desenvolveram inibidores dos 
fatores VIII ou IX, e para substituir o fator VII em falta em doentes com deficiência de fator VII. 

Que documentação foi apresentada pela empresa a acompanhar o pedido? 

A empresa apresentou resultados de estudos laboratoriais que compararam o HemAryo com o 
medicamento de referência com o objetivo de demonstrar que a substância ativa do HemAryo é 
altamente similar à do NovoSeven em termos de estrutura, pureza e atividade biológica. 

Foram também apresentados resultados de dois estudos clínicos para demonstrar que o HemAryo 
produz níveis da substância ativa semelhantes aos do medicamento de referência no organismo e que 
a sua eficácia pode ser comparável à do NovoSeven. 

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

O pedido foi retirado depois de a Agência Europeia de Medicamentos ter avaliado as informações 
iniciais fornecidas pela empresa e formulado perguntas para a empresa. A empresa não tinha ainda 
respondido às perguntas quando retirou o pedido. 

Qual era a recomendação da Agência no momento da retirada? 

Com base na análise dos dados, no momento da retirada, a Agência tinha algumas questões, sendo de 
parecer que o HemAryo não podia ser autorizado para o tratamento de episódios hemorrágicos nem 
para a prevenção de hemorragias após procedimento cirúrgico em doentes com distúrbios da 
coagulação. 

A Agência tinha preocupações quanto à forma como o medicamento era produzido, dando origem a 
incertezas sobre a sua qualidade. A Agência também tinha preocupações sobre a conceção e a 
realização dos estudos que compararam o HemAryo com o medicamento de referência. 

Por conseguinte, no momento da retirada, a Agência não tinha podido estabelecer que o HemAryo era 
altamente similar ao medicamento de referência e tinha concluído que não podia ser autorizado com 
base nos dados da empresa. 

Quais as razões invocadas pela empresa para retirar o pedido? 

Na carta a notificar a Agência da retirada do pedido de autorização, a empresa declarou que retirava o 
pedido devido a problemas de fabrico importantes. 

Quais as consequências da retirada do pedido para os doentes incluídos em 
ensaios clínicos? 

A empresa informou a Agência de que todos os ensaios clínicos do HemAryo foram concluídos. 
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