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Este é um resumo do Relatório Público Europeu de Avaliação (EPAR) relativo ao Metalyse. O seu 
objetivo é explicar o modo como o Comité dos Medicamentos para Uso Humano (CHMP) avaliou o 
medicamento a fim de emitir um parecer favorável à concessão de uma autorização de introdução no 
mercado, bem como as suas recomendações sobre as condições de utilização do Metalyse. 

O que é o Metalyse? 

O Metalyse é constituído por um pó e um solvente para a preparação de uma solução injetável. 
Contém a substância ativa tenecteplase. 

Para que é utilizado o Metalyse? 

O Metalyse é utilizado para o tratamento de adultos em caso de suspeita de enfarte agudo do 
miocárdio (ataque cardíaco) nas seis horas que seguem os primeiros sintomas, mais concretamente, 
para dissolver os coágulos sanguíneos formados no interior dos vasos sanguíneos que fornecem 
sangue ao coração. 

O medicamento só pode ser obtido mediante receita médica. 

Como se utiliza o Metalyse? 

O Metalyse deve ser prescrito por médicos com experiência na utilização de tratamentos trombolíticos 
(tratamentos para dissolver coágulos sanguíneos). O tratamento com o Metalyse deve ser iniciado o 
mais brevemente possível após o início dos sintomas de ataque cardíaco. O Metalyse é administrado 
uma vez numa injeção única numa veia durante um período de aproximadamente 10 segundos. A dose 
a administrar deve ser ajustada de acordo com o peso do doente (consultar o Folheto Informativo). 

Em associação com o Metalyse, o doente também deve ser tratado com outros medicamentos que 
previnam a formação de coágulos sanguíneos, como, por exemplo, aspirina e heparina. 
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Como funciona o Metalyse? 

A substância ativa no Metalyse, o tenecteplase, é uma cópia modificada da enzima humana 
denominada «ativador tecidular do plasminogénio», utilizada pelo corpo para degradar os coágulos. O 
seu modo de funcionamento consiste na transformação de uma proteína presente nos coágulos, 
designada plasminogénio, na sua forma ativa, a plasmina, que degrada a proteína fibrosa que agrega o 
coágulo. Com o coágulo sanguíneo desagregado, o fluxo sanguíneo até ao músculo cardíaco torna-se 
mais fácil, permitindo que o coração continue a trabalhar e ajudando a salvar a vida do doente. 

O tenecteplase é produzido através de um método conhecido como «tecnologia de ADN 
recombinante», ou seja, é produzido por uma célula que recebeu um gene (ADN) que a torna capaz de 
produzir a substância. 

Como foi estudado o Metalyse? 

O Metalyse foi comparado com o alteplase (outro medicamento utilizado no tratamento de ataques 
cardíacos) num estudo principal que incluiu aproximadamente 17 000 adultos a sofrer um enfarte 
agudo do miocárdio. Os doentes receberam um destes medicamentos no período máximo de seis horas 
após os primeiros sintomas em conjunto com ou aspirina ou heparina. O principal parâmetro de 
eficácia foi o número de doentes com vida 30 dias após o tratamento. 

Qual o benefício demonstrado pelo Metalyse durante os estudos? 

O Metalyse foi tão eficaz como o alteplase na preservação das vidas dos doentes após um ataque 
cardíaco. Cerca de 94 % dos doentes que receberam um destes medicamentos encontravam-se vivos 
30 dias após o tratamento. 

Qual é o risco associado ao Metalyse? 

O principal efeito secundário do Metalyse foi a hemorragia (sangramento). As hemorragias mais 
frequentes (observadas em 1 a 10 em 100 doentes) são a epistaxe (hemorragia nasal), hemorragia 
gastrointestinal (sangramento no estômago ou intestino), equimose (nódoas negras), hemorragia 
urogenital (hemorragia nas estruturas que transportam urina ou da área genital), hemorragia no local 
da injeção e no local onde a pele é puncionada. Para a lista completa dos efeitos secundários 
comunicados relativamente ao Metalyse, consulte o Folheto Informativo. 

A utilização do Metalyse é contraindicada em pessoas com reação anafilática (uma reação alérgica 
grave e potencialmente mortal) ao tenecteplase, à gentamicina (um componente do medicamento) ou 
a quaisquer dos seus outros componentes. Se for necessário aplicar o tratamento a estes doentes, 
devem estar disponíveis de imediato equipamentos de ressuscitação. O Metalyse não deve ser utilizado 
em doentes que sofram ou tenham sofrido recentemente problemas de hemorragia ou uma 
intervenção cirúrgica importante, ou ainda que sofram de uma doença que possa causar hemorragias 
(como um acidente vascular cerebral passado ou tensão arterial muito elevada). Para a lista completa 
de restrições de utilização, consulte o Folheto Informativo. 

Por que foi aprovado o Metalyse? 

O CHMP observou que, embora tenha sido tão eficaz como o alteplase na prevenção da morte, o 
Metalyse provocou menos hemorragias graves, reduzindo o número de transfusões de sangue 
necessárias. Com base nos dados disponíveis, o Comité concluiu que os benefícios do Metalyse são 
superiores aos seus riscos e recomendou a concessão de uma autorização de introdução no mercado 
para o Metalyse. 
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Outras informações sobre o Metalyse 

Em 23 de fevereiro de 2001, a Comissão Europeia concedeu uma Autorização de Introdução no 
Mercado, válida para toda a União Europeia, para o medicamento Metalyse. 

O EPAR completo relativo ao Metalyse pode ser consultado no sítio Internet da Agência em: 
ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Para mais 
informações sobre o tratamento com o Metalyse, leia o Folheto Informativo (também parte do EPAR) 
ou contacte o seu médico ou farmacêutico. 

Este resumo foi atualizado pela última vez em 05-2014. 
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http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/000306/human_med_000900.jsp&mid=WC0b01ac058001d124
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