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Vyvgart (efgartigimod alfa) 
Um resumo sobre Vyvgart e porque está autorizado na UE 

O que é Vyvgart e para que é utilizado? 

Vyvgart é um medicamento para o tratamento de adultos com miastenia gravis generalizada (uma 
doença que leva a fraqueza muscular e cansaço) e cujo sistema imunitário produz anticorpos contra 
uma proteína chamada recetor da acetilcolina, localizada nas células musculares. É administrado em 
associação com outros medicamentos utilizados no tratamento da miastenia gravis. 

A miastenia gravis é uma doença rara, e Vyvgart foi designado medicamento órfão em 21 de março 
de 2018. 

Vyvgart contém a substância ativa efgartigimod alfa. 

Como se utiliza Vyvgart? 

Vyvgart só pode ser obtido mediante receita médica e o tratamento deve ser iniciado por médicos com 
experiência no tratamento de doentes com doenças neuromusculares. 

Vyvgart está disponível na forma de concentrado para solução para administração na forma de 
perfusão (administração gota a gota) numa veia. A dose de Vyvgart depende do peso do doente e é 
administrada uma vez por semana ao longo de ciclos de 4 semanas. O médico decidirá o número de 
ciclos a administrar depois de considerar o modo como o doente responde ao tratamento. 

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

Como funciona Vyvgart? 

Para que um músculo se contraia, uma substância chamada acetilcolina é libertada de um nervo e liga-
se aos recetores de acetilcolina nas células musculares. Em doentes com miastenia gravis 
generalizada, o sistema imunitário produz autoanticorpos (proteínas que atacam partes do corpo de 
uma pessoa por engano) que danificam estes recetores. Devido a estas lesões, os músculos não são 
capazes de contrair-se tão bem como o normal, o que provoca fraqueza muscular e dificuldade de 
movimento. 

Vyvgart atua ligando-se e bloqueando a ação de uma proteína denominada recetor Fc neonatal (FcRn), 
que está envolvida na regulação dos níveis de anticorpos no sangue. Ao bloquear o FcRn, Vyvgart 
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diminui o nível de autoanticorpos, melhorando assim a capacidade de contração dos músculos e 
reduzindo os sintomas da doença e o seu impacto nas atividades diárias. 

Quais os benefícios demonstrados por Vyvgart durante os estudos? 

Um estudo que incluiu 129 doentes com miastenia gravis que tinham autoanticorpos recetores anti-
acetilcolina demonstrou que Vyvgart foi eficaz na melhoria dos sintomas da doença. O estudo analisou 
o efeito do tratamento com uma escala de Atividades de Vida Diária Específicas para Miastenia Gravis 
(MG-ADL) que mede o impacto da doença nas atividades diárias dos doentes. A escala varia entre 0 e 
24, sendo que pontuações mais elevadas indicam sintomas mais graves. 

Após 6,5 meses, cerca de 68 % dos doentes tratados com Vyvgart apresentaram uma redução de pelo 
menos 2 pontos nas suas pontuações MG-ADL, em comparação com cerca de 30 % dos doentes 
tratados com placebo (um tratamento simulado). 

Quais são os riscos associados a Vyvgart? 

Os efeitos secundários mais frequentes associados a Vyvgart, que podem afetar cerca de 1 em cada 
10 pessoas, são infeções do trato respiratório superior (infeções do nariz e da garganta) e infeções do 
trato urinário (infeções das partes do corpo que recolhem e expelem a urina). 

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

Porque está Vyvgart autorizado na UE? 

O estudo principal demonstrou que os doentes tratados com Vyvgart apresentam sintomas menos 
graves, medidos por uma diminuição das pontuações de MG-ADL. 

Os efeitos secundários mais frequentes foram infeções do trato respiratório superior e infeções do trato 
urinário, mas foram raros os efeitos secundários graves que levaram os doentes a interromper o 
tratamento. 

A Agência Europeia de Medicamentos concluiu que os benefícios de Vyvgart são superiores aos seus 
riscos e o medicamento pode ser autorizado para utilização na UE. 

Que medidas estão a ser adotadas para garantir a utilização segura e eficaz 
de Vyvgart? 

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 Vyvgart. 

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

Outras informações sobre Vyvgart 

A <data de emissão da Autorização de Introdução no Mercado>, Vyvgart recebeu uma Autorização de 
Introdução no Mercado, válida para toda a UE. 

Mais informações sobre Vyvgart podem ser encontradas no sítio da internet da Agência: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/vyvgart 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/vyvgart
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Este resumo foi atualizado pela última vez em 07-2022. 
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