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Veyvondi (vonicog alfa) 
Um resumo sobre Veyvondi e porque está autorizado na UE 

O que é Veyvondi e para que é utilizado? 

Veyvondi é um medicamento utilizado para controlar hemorragias em doentes com doença de von 
Willebrand (uma doença hemorrágica hereditária), que não podem ser tratados com outro 
medicamento denominado desmopressina ou quando a desmopressina é ineficaz. 

É utilizado, quando necessário, para tratar episódios hemorrágicos e, igualmente, para prevenir e 
tratar hemorragias durante cirurgias. 

Veyvondi contém a substância ativa vonicog alfa. 

Como se utiliza Veyvondi? 

Veyvondi só pode ser obtido mediante receita médica e o tratamento deve ser supervisionado por um 
médico com experiência no tratamento de doentes com distúrbios hemorrágicos. 

Veyvondi está disponível na forma de um pó e solvente que são misturados para preparar uma solução 
injetável para administração numa veia. A dose e a frequência do tratamento dependem do tipo e da 
gravidade do episódio hemorrágico ou da extensão da cirurgia, bem como do estado e do peso 
corporal do doente. 

Para mais informações sobre a utilização de Veyvondi, consulte o Folheto Informativo ou contacte o 
seu médico ou farmacêutico. 

Como funciona Veyvondi? 

Os doentes com doença de von Willebrand sofrem de deficiência de fator von Willebrand, uma proteína 
necessária para a coagulação normal do sangue, pelo que sangram facilmente. A substância ativa de 
Veyvondi, vonicog alfa, atua no organismo do mesmo modo que o fator de von Willebrand natural. 
Substitui a proteína em falta, ajudando, desta forma, o sangue a coagular e proporcionando um 
controlo temporário do distúrbio hemorrágico. 
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Quais os benefícios demonstrados por Veyvondi durante os estudos? 

Os benefícios de Veyvondi no controlo da hemorragia foram demonstrados em dois estudos principais 
que incluíram 52 doentes com doença de von Willebrand. 

O primeiro estudo incluiu 37 doentes que receberam Veyvondi para o tratamento de episódios 
hemorrágicos. O principal parâmetro de eficácia baseou-se na avaliação do grau de sucesso do 
tratamento. O tratamento com Veyvondi teve sucesso em 95% dos doentes (20 de 22). Foram 
registados 193 episódios hemorrágicos e Veyvondi foi classificado como «excelente» ou «bom» no 
tratamento de cerca de 98% das hemorragias. 

O segundo estudo incluiu 15 doentes que receberam Veyvondi para prevenir hemorragias durante 
cirurgias, incluindo grandes cirurgias como a substituição do joelho. No decurso de 15 grandes e 
pequenas cirurgias que ocorreram durante o estudo, Veyvondi foi classificado como «excelente» ou 
«bom» na prevenção de episódios hemorrágicos em todas as 15 cirurgias. 

Quais são os riscos associados a Veyvondi? 

Podem ocorrer os seguintes efeitos secundários durante o tratamento com Veyvondi: reações 
(alérgicas) de hipersensibilidade, episódios tromboembólicos (problemas decorrentes da formação de 
coágulos de sangue nos vasos sanguíneos) e desenvolvimento de inibidores (anticorpos) contra o fator 
von Willebrand, fazendo com que o medicamento deixe de funcionar e levando a uma perda do 
controlo da hemorragia. Os efeitos secundários mais frequentes associados a Veyvondi (que podem 
afetar 1 em cada 10 doentes) são tonturas, vertigens (sensação de andar à roda), disgeusia 
(alterações do paladar), tremores, batimentos cardíacos rápidos, trombose venosa profunda (coágulo 
de sangue numa veia profunda, geralmente na perna), hipertensão (tensão arterial alta), 
afrontamentos, vómitos, náuseas (sensação de enjoo), prurido (comichão), desconforto no peito, 
sensações como dormência, formigueiro e picadas no local de perfusão, e alterações no 
eletrocardiograma (ECG). 

Para a lista completa dos efeitos secundários comunicados relativamente a Veyvondi, consulte o 
Folheto Informativo. 

Veyvondi é contraindicado em doentes que tenham tido reações alérgicas às proteínas de ratinho ou de 
hamster. 

Porque está Veyvondi autorizado na UE? 

A Agência Europeia de Medicamentos concluiu que os benefícios de Veyvondi são superiores aos seus 
riscos e o medicamento pode ser autorizado para utilização na UE. Veyvondi demonstrou ser eficaz no 
tratamento de episódios hemorrágicos em doentes com doença de von Willebrand. Veyvondi foi 
igualmente eficaz na prevenção e no tratamento de hemorragias relacionadas com cirurgias. No 
entanto, a EMA decidiu que, à semelhança de medicamentos similares, Veyvondi só deve ser utilizado 
quando a desmopressina (o principal tratamento para a doença de von Willebrand) não pode ser 
utilizada ou não produz o efeito desejado. 

Os efeitos secundários associados a Veyvondi foram considerados típicos deste tipo de medicamento. 
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Que medidas estão a ser adotadas para garantir a utilização segura e eficaz 
de Veyvondi? 

No Resumo das Características do Medicamento e no Folheto Informativo foram incluídas 
recomendações e precauções a observar pelos profissionais de saúde e pelos doentes para a utilização 
segura e eficaz de Veyvondi. 

Tal como para todos os medicamentos, os dados sobre a utilização de Veyvondi são continuamente 
monitorizados. Os efeitos secundários comunicados com Veyvondi são cuidadosamente avaliados e são 
tomadas quaisquer ações necessárias para proteger os doentes. 

Outras informações sobre Veyvondi 

Mais informações sobre Veyvondi podem ser encontradas no sítio da internet da 
Agência: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. 

 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/human/medicines/human_med_002283.jsp&mid=WC0b01ac058001d124
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