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ANEXO I 
 

RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO 
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Este medicamento está sujeito a monitorização adicional. Isto irá permitir a rápida identificação de 
nova informação de segurança. Pede-se aos profissionais de saúde que notifiquem quaisquer suspeitas 
de reações adversas. Para saber como notificar reações adversas, ver secção 4.8. 
 
 
1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
Oxlumo 94,5 mg/0,5 ml solução injetável. 
 
 
2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
 
Cada ml de solução contém lumasiran sódico equivalente a 189 mg de lumarisan. 
 
Cada frasco para injetáveis contém 94,5 mg de lumasiran em 0,5 ml. 
 
Lista completa de excipientes, ver secção 6.1. 
 
 
3. FORMA FARMACÊUTICA 
 
Solução injetável. 
 
Solução transparente, incolor a amarela (pH de aproximadamente 7; osmolalidade 240 mOsm/kg a 
360 mOsm/kg). 
 
 
4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS 
 
4.1 Indicações terapêuticas 
 
Oxlumo é indicado para o tratamento da hiperoxalúria primária de tipo 1 (HP1) em todas as faixas 
etárias. 
 
4.2 Posologia e modo de administração 
 
A terapêutica deve ser iniciada e supervisionada por um médico com experiência no tratamento da 
hiperoxalúria. 
 
Posologia 
 
Oxlumo é administrado através de injeção subcutânea. A dose recomendada de Oxlumo consiste em 
doses de carga administradas uma vez por mês durante 3 doses, seguido de doses de manutenção a 
começar um mês após a última dose de carga, tal como ilustrado na Tabela 1. A dose é baseada no 
peso corporal. 
 
A dose (em mg) e o volume (em ml) do doente devem ser calculados da seguinte forma: 
 
Peso do doente (kg) × dose (mg/kg) = quantidade total (mg) do medicamento a administrar. 
 
Quantidade total (mg) dividida pela concentração (189 mg/ml) = volume total do medicamento (ml) a 
injetar. 
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Tabela 1: Regime posológico de Oxlumo baseado no peso corporal 
Peso corporal Dose de carga Dose de manutenção 

(a começar um mês após a última dose de 
carga) 

menos de 10 kg 6 mg/kg uma vez por mês durante 
3 doses 

3 mg/kg uma vez por mês, a começar um 
mês após a última dose de carga 

10 kg a menos de 20 kg 6 mg/kg uma vez por mês durante 
3 doses 

6 mg/kg uma vez por mês a cada 3 meses 
(trimestralmente), a começar um mês após a 
última dose de carga 

20 kg ou mais 3 mg/kg uma vez por mês durante 
3 doses 

3 mg/kg uma vez por mês a cada 3 meses 
(trimestralmente), a começar um mês após a 
última dose de carga 

 
Doentes em hemodiálise 
Administrar Oxlumo após hemodiálise se administrado em dias de diálise. 
 
Dose esquecida 
Se uma dose for atrasada ou esquecida, o tratamento deve ser administrado logo que possível. O 
esquema posológico prescrito mensal ou trimestral deve ser retomado a contar da dose administrada 
mais recentemente. 
 
Populações especiais 
 
Idosos 
Não é necessário qualquer ajuste posológico em doentes com ≥65 anos de idade (ver secção 5.2). 
 
Compromisso hepático 
Oxlumo não foi estudado em doentes com compromisso hepático. Não é necessário qualquer ajuste 
posológico em doentes com elevação temporária de bilirrubina total (bilirrubina total >1,0 a 1,5×LSN). 
É necessária precaução ao tratar doentes com compromisso hepático moderado ou grave (ver 
secções 4.4 e 5.2). 
 
Compromisso renal 
Não é necessário qualquer ajuste posológico em doentes com compromisso renal (taxa de filtração 
glomerular estimada (TFGe) <90 ml/min/1,73 m²), incluindo doença renal em fase terminal (DRFT) 
ou em doentes sujeitos a diálise. Estão disponíveis dados limitados em doentes com DRFT e que 
estejam a fazer diálise, e estes doentes devem ser tratados com precaução (ver secções 4.4 e 5.2). 
 
População pediátrica 
Os dados disponíveis de doentes com menos de 1 ano de idade são limitados. Deve proceder-se com 
precaução ao tratar estes doentes (ver secção 5.2). 
 
Modo de administração 
 
Apenas para via subcutânea. 
 
Este medicamento é fornecido sob a forma de uma solução pronta a utilizar num frasco para injetáveis 
de utilização única. 
 
• O volume necessário de Oxlumo deve ser calculado com base nas doses recomendadas baseadas 

no peso, tal como ilustrado na Tabela 1. 
• Se a dose for superior a 0,5 ml (94,5 mg), será necessário mais do que um frasco para injetáveis. 
• O volume máximo aceitável para uma única injeção é de 1,5 ml. As doses que exijam mais do 

que 1,5 ml devem ser administradas sob a forma de múltiplas injeções (a dose total dividida 
equitativamente entre as seringas, com cada injeção a conter aproximadamente o mesmo 
volume) para minimizar o potencial desconforto no local de injeção causado pelo volume da 
injeção. 
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• Deve-se evitar ter o medicamento na ponta da agulha antes de a agulha se encontrar no espaço 
subcutâneo. 

• Este medicamento deve ser injetado subcutaneamente no abdómen, parte superior dos braços ou 
coxas. 

• Para injeções ou doses subsequentes, recomenda-se a alternância entre locais de injeção. 
• Este medicamento não deve ser administrado em tecido cicatricial ou em áreas que estão 

vermelhas, inflamadas ou tumefactas. 
 
Oxlumo deve ser administrado por um profissional de saúde. Para instruções acerca do medicamento 
antes da administração ver secção 6.6. 
 
4.3 Contraindicações 
 
Hipersensibilidade grave à substância ativa ou a qualquer um dos excipientes mencionados na 
secção 6.1. 
 
4.4 Advertências e precauções especiais de utilização 
 
Compromisso renal grave ou em fase terminal 
 
O tratamento com lumasiran aumenta os níveis de glicolato plasmático, que pode aumentar o risco de 
acidose metabólica ou o agravamento de acidose metabólica pré-existente em doentes com doença 
renal grave ou em fase terminal. Assim, estes doentes devem ser monitorizados quanto a sinais de 
acidose metabólica. 
 
Compromisso hepático moderado ou grave 
 
Em doentes com compromisso hepático moderado ou grave, existe um potencial para uma eficácia 
diminuída. Desta forma, a eficácia deve ser monitorizada nestes doentes (ver secção 5.2). 
 
Excipiente (teor em sódio) 
 
Este medicamento contém menos do que 1 mmol (23 mg) de sódio por ml, ou seja, é praticamente 
“isento de sódio”. 
 
4.5 Interações medicamentosas e outras formas de interação 
 
Não foram realizados estudos clínicos de interação medicamentosa (ver secção 5.2). 
 
Utilização concomitante com piridoxina 
 
A utilização concomitante de piridoxina não influenciou de forma significativa a farmacocinética ou a 
farmacodinâmica do lumasiran. 
 
4.6 Fertilidade, gravidez e aleitamento 
 
Gravidez 
 
A quantidade de dados sobre a utilização de lumasiran em mulheres grávidas, é inexistente. Os estudos 
em animais não indicam efeitos nefastos diretos ou indiretos no que respeita à toxicidade reprodutiva 
(ver secção 5.3). A utilização deste medicamento pode ser considerada durante a gravidez, levando em 
conta o benefício esperado para a saúde da mãe e os potenciais riscos para o feto. 
 
Amamentação 
 
Desconhece-se se o lumasiran é excretado no leite humano. Não pode ser excluído qualquer risco para 
os recém-nascidos/lactentes. Tem que ser tomada uma decisão sobre a descontinuação da 
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amamentação ou a descontinuação/abstenção da terapêutica com Oxlumo tendo em conta o benefício 
da amamentação para a criança e o benefício da terapêutica para a mulher. 
 
Fertilidade 
 
Não existem dados sobre os efeitos do lumasiran na fertilidade humana. Não foi detetado qualquer 
impacto na fertilidade masculina ou feminina em estudos em animais (ver secção 5.3). 
 
4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas 
 
Os efeitos de Oxlumo sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas são nulos ou desprezáveis. 
 
4.8 Efeitos indesejáveis 
 
Resumo do perfil de segurança 
 
A reação adversa comunicada com mais frequência foi reação no local de injeção (35%). 
 
Lista tabelada de reações adversas 
 
As reações adversas associadas ao lumasiran, obtidas de estudos clínicos, estão listadas a seguir sob a 
forma de tabela. As reações adversas estão codificadas por termos preferidos (TP), segundo as classes 
de sistemas de órgãos (CSO) do MedDRA e estão apresentadas por frequência. A frequência das 
reações adversas está expressada de acordo com as seguintes categorias: Muito frequente (≥1/10); 
frequente (≥1/100, <1/10); pouco frequente (≥1/1.000, <1/100); rara (≥1/10.000, <1/1.000); muito rara 
(<1/10.000). 
 
Tabela 2: Reações adversas 

Classe de sistemas de órgãos Reação adversa Frequência 
Doenças gastrointestinais Dor abdominala Muito frequente 
Perturbações gerais e alterações no 
local de administração 

Reação no local de injeçãob Muito frequente 

a  Inclui dor abdominal, dor abdominal superior, dor abdominal inferior, desconforto abdominal e sensibilidade ao toque 
abdominal. 

b  Inclui reação no local de injeção, eritema no local de injeção, dor no local de injeção, prurido no local de injeção, 
tumefação no local de injeção, desconforto no local de injeção, descoloração no local de injeção, massa no local de 
injeção, induração no local de injeção, erupção cutânea no local de injeção, equimose no local de injeção, hematoma no 
local de injeção e exfoliação no local de injeção. 

 
Descrição de reações adversas selecionadas 
 
Reações no local de injeção 
Em estudos clínicos controlados por placebo e em regime aberto, foram comunicadas reações no local 
de injeção em 34 dos 98 doentes (34,7%). Os sintomas comunicados com mais frequência foram 
eritema, tumefação, dor, hematoma, prurido e descoloração. A maioria das reações no local de injeção 
começaram no dia da administração, com <2% das reações no local de injeção a ocorrer 5 ou mais dias 
após a administração. No geral, as reações no local de injeção foram ligeiras, sendo resolvidas num 
espaço de dois dias, e não resultaram na interrupção ou descontinuação do tratamento. 
 
Dor abdominal 
No estudo controlado por placebo, foi comunicada dor abdominal em 1 dos 13 (7,7%) doentes tratados 
com placebo e em 4 dos 26 (15,4%) doentes tratados com lumasiran. Em estudos clínicos controlados 
por placebo e em regime aberto, 16 dos 98 (16,3%) doentes comunicaram dor abdominal, incluindo 
dor abdominal superior ou inferior, desconforto abdominal ou sensibilidade ao toque abdominal. A 
maioria dos acontecimentos foi ligeira, temporária e resolveu-se sem tratamento. Nenhum resultou em 
descontinuação do tratamento. 
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Imunogenicidade 
Em doentes com HP1 e em voluntários saudáveis que receberam Oxlumo em estudos clínicos, 7 dos 
120 (5,8%) indivíduos testaram positivo para anticorpos antifármaco (AAF). Os títulos de AAF foram 
baixos e, em geral, temporários, sem impacto na eficácia e nos perfis de segurança, farmacocinético ou 
farmacodinâmico do medicamento. 
 
População pediátrica 
 
O perfil de segurança do lumasiran foi semelhante em doentes pediátricos (com idade dos 4 meses aos 
17 anos) e adultos com HP1. 
 
Notificação de suspeitas de reações adversas 
 
A notificação de suspeitas de reações adversas após a autorização do medicamento é importante, uma 
vez que permite uma monitorização contínua da relação benefício-risco do medicamento. Pede-se aos 
profissionais de saúde que notifiquem quaisquer suspeitas de reações adversas através do sistema 
nacional de notificação mencionado no Apêndice V. 
 
4.9 Sobredosagem 
 
Em caso de sobredosagem, recomenda-se que o doente seja monitorizado conforme clinicamente 
indicado quanto a quaisquer sinais e sintomas de reações adversas e que seja instituído um tratamento 
sintomático apropriado. 
 
 
5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1 Propriedades farmacodinâmicas 
 
Grupo farmacoterapêutico: produtos diversos para o metabolismo e trato digestivo, código ATC: 
A16AX18. 
 
Mecanismo de ação 
 
O lumasiran é um ácido ribonucleico de interferência pequeno (small interfering ribonucleic acid; 
siRNA) de cadeia dupla que reduz os níveis da enzima glicolato oxidase (GO), tendo como alvo o 
ácido ribonucleico mensageiro (ARNm) do gene da hidroxiácido oxidase 1 (HAO1) em hepatócitos 
através de ARN de interferência. A diminuição dos níveis da enzima GO reduz a quantidade de 
glioxilato disponível, um substrato para a produção de oxalato. Isto resulta na redução dos níveis 
urinários e plasmáticos de oxalato, a causa subjacente das manifestações da doença em doentes com 
HP1. Como a enzima GO está a montante da enzima alanina: glioxilato aminotransferase (AGT) 
deficiente que causa a HP1, o mecanismo de ação do lumasiran é independente da mutação no gene 
AGXT subjacente. 
 
Eficácia clínica 
 
A eficácia do lumasiran foi estudada num estudo clínico aleatorizado, em dupla ocultação, controlado 
por placebo em doentes com idade igual ou superior a 6 anos com HP1 (ILLUMINATE-A), num 
estudo clínico de braço único em doentes com menos de 6 anos de idade com HP1 (ILLUMINATE-B), 
e num estudo clínico de braço único em doentes pediátricos e adultos com HP1 com doença renal 
avançada, incluindo doentes em hemodiálise (ILLUMINATE-C). 
 
ILLUMINATE-A 
Um total de 39 doentes com HP1 foram aleatorizados segundo um rácio 2:1 para receber doses 
subcutâneas de lumasiran ou placebo durante um período de 6 meses em dupla ocultação, controlado 
por placebo. Foram incluídos doentes com idade igual ou superior a 6 anos com uma taxa de filtração 
glomerular estimada (TFGe) ≥30 ml/min/1,73 m² e receberam 3 doses de carga de 3 mg/kg de 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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lumasiran ou placebo administradas uma vez por mês, seguido de doses de manutenção trimestrais de 
3 mg/kg de lumasiran ou placebo (ver secção 4.2). Após o período de tratamento de 6 meses em dupla 
ocultação, os doentes, incluindo os atribuídos originalmente ao placebo, entraram num período de 
extensão com administração de lumasiran. 
 
Durante o período de 6 meses em dupla ocultação, controlado por placebo, 26 doentes receberam 
lumasiran e 13 receberam placebo. A mediana da idade dos doentes aquando da primeira dose era de 
14,9 anos (intervalo 6,1 a 61,0 anos), 66,7% eram do sexo masculino e 76,9% eram caucasianos. A 
mediana da excreção de oxalato na urina de 24 horas corrigido para a área de superfície corporal 
(ASC) no início do estudo era de 1,72 mmol/24 h/1,73 m², a mediana do rácio oxalato:creatinina em 
urina “spot” (urina de uma micção) no início do estudo era de 0,21 mmol/mmol e a mediana do nível 
de oxalato plasmático no início do estudo era de 13,1 µmol/l. Globalmente, 33,3% dos doentes tinham 
função renal normal (TFGe ≥90 ml/min/1,73 m²), 48,7% tinham compromisso renal ligeiro (TFGe de 
60 a <90 ml/min/1,73 m²) e 18% tinham compromisso renal moderado (TFGe de 30 a 
<60 ml/min/1,73 m²). Dos doentes incluídos no estudo, 84,6% comunicaram antecedentes de 
acontecimentos de nefrolitíase sintomática e 53,8% comunicaram antecedentes de nefrocalcinose no 
início do estudo. Os braços de tratamentos estavam equilibrados no início do estudo em termos de 
idade, nível de oxalato urinário e TFGe. 
 
O parâmetro de avaliação principal era a média da redução percentual, em relação ao início do estudo, 
da excreção de oxalato na urina de 24 horas corrigido para ASC entre o mês 3 e o mês 6. O lumasiran 
foi associado a uma redução estatisticamente significativa de 65,4% do oxalato na urina de 24 horas 
corrigido para a ASC comparativamente a 11,8% no grupo do placebo, representando uma diferença 
de 53,5% (IC de 95%: 44,8; 62,3; p <0,0001). Consistente com o parâmetro de avaliação principal, foi 
observada uma redução de 60,5% no mês 6 no rácio oxalato: creatinina em urina “spot” no braço do 
lumasiran comparativamente a um aumento de 8,5% no braço do placebo. Além disso, os doentes 
tratados com lumasiran tiveram uma diminuição rápida e sustentada do oxalato na urina de 24 horas 
corrigido para a ASC, tal como ilustrado na Figura 1. 
 
Figura 1: ILLUMINATE-A: Alteração percentual, em relação ao início do estudo, do oxalato 

na urina de 24 horas corrigido para a ASC, por mês 
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  IE M1 M2 M3 M4 M5 M6 
  
 Consulta do estudo 
 Grupo de tratamento —■— Lumasiran —— Placebo 

N.º de doentes: 
■ N = 26 24 26 24 23 25 25 
 N = 13 13 12 13 13 13 13 

 
Abreviaturas: IE = início do estudo; ASC = área de superfície corporal; M = mês EPM = erro padrão da média. 
Os resultados estão traçados sob a forma de média (±EPM) da alteração percentual em relação ao início do estudo. 
 
No mês 6, uma proporção superior de doentes tratados com lumasiran alcançou níveis normais ou 
quase normais de oxalato na urina de 24 horas corrigido para a ASC (≤1,5×LSN) comparativamente 
aos doentes tratados com placebo, tal como ilustrado na Tabela 3. 
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Tabela 3: ILLUMINATE-A: Resultados do parâmetro de avaliação secundário ao longo do 
período de 6 meses em dupla ocultação, controlado por placebo 

Parâmetros de avaliação Lumasiran 
(N=26) 

Placebo 
(N=13) 

Diferença entre 
tratamentos 
(IC de 95%) 

Valor p 

Proporção de doentes com 
níveis de oxalato na urina de 
24 horas corrigido para a ASC 
iguais ou inferiores ao LSN‡ 

0,52 (0,31; 
0,72)§ 

0 (0; 0,25)§ 0,55 (0,23; 0,70)¶ 0,001# 

Proporção de doentes com 
níveis de oxalato na urina de 
24 horas corrigido para a ASC 
iguais ou inferiores a 
1,5×LSN‡ 

0,84 (0,64; 
0,95)§ 

0 (0; 0,25)§ 0,84 (0,55; 0,94)¶ <0,0001# 

Redução percentual do oxalato 
plasmático em relação ao 
início do estudo*Þ 

39,8 (2,9)† 0,3 (4,3)† 39,5 (28,9; 50,1) <0,0001 

Abreviaturas: LSN = limite superior do normal; EPM = erro padrão da média 
Os resultados baseiam-se no ensaio de cromatografia líquida acoplada a espetrometria de massa sequencial (LC-MS/MS). 
* Estimativa baseada na média da média dos mínimos quadrados da redução percentual nos meses 3, 4, 5 e 6 utilizando um 

modelo misto de medições repetidas. 
† Média dos MQ (EPM). 
‡ LSN=0,514 mmol/24 h/1,73 m² para o oxalato na urina de 24 horas corrigido para a ASC. 
§ IC de 95% baseado no intervalo de confiança exato de Clopper Pearson. 
¶ Calculada utilizando o método de Newcombe baseado na pontuação de Wilson. 
# O valor p é baseado no teste de Cochran–Mantel–Haenszel estratificado pelo oxalato na urina de 24 horas corrigido para a 

ASC (≤1,70 vs. >1,70 mmol/24 h/1,73 m²). 
Þ Analisada em 23 doentes tratados com lumasiran e 10 doentes tratados com placebo que tinham níveis no início do estudo 

que permitiram que a redução ocorresse. 
 
A redução do oxalato na urina de 24 horas corrigido para a ASC em relação ao início do estudo em 
doentes com HP1 a receber lumasiran comparativamente ao placebo foi semelhante entre todos os 
subgrupos pré-especificados, incluindo a idade, sexo, raça, compromisso renal, utilização de 
piridoxina (vitamina B6) no início do estudo e antecedentes de acontecimentos de nefrolitíase 
sintomática (Figura 2). 
 
Figura 2: ILLUMINATE-A: Alteração percentual, em relação ao início do estudo, do oxalato 

na urina de 24 horas corrigido para a ASC, análise de subgrupos 
    
Subgrupo Lumasiran – Placebo Lumasiran Placebo 
 

 

(N) (N) 
   
Global 26 13 
Idade na seleção   

6–<12 anos 9 7 
12–<18 anos 5 1 
≥18 anos 12 5 

Sexo   
Masculino 18 8 
Feminino 8 5 

Raça   
Caucasiana 21 9 
Não caucasiana 5 4 

Utilização de piridoxina no início do estudo   
Sim 13 9 
Não 13 4 

Oxalato na urina de 24 horas corrigido para a ASC no início do estudo   
≤1,70 mmol/24 h/1,73 m² 11 7 
>1,70 mmol/24 h/1,73 m² 15 6 

TFGe no início do estudo   
<60 ml/min/1,73 m² 4 3 
≥60 ml/min/1,73 m² 22 10 

Antecedentes de acontecimentos de nefrolitíase sintomática durante a vida   
Sim 23 10 
Não 3 3 

 Favorece o lumasiran Favorece o placebo  
    

 
Os níveis reduzidos de oxalato observados no período em dupla ocultação mantiveram-se com 
tratamento continuado com lumasiran ao longo de 24 meses durante o período de extensão do estudo. 
A TFGe e os acontecimentos de nefrolitíase (comunicados por acontecimentos por pessoa-ano) foram 
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avaliados ao longo de períodos de 6 meses em dupla ocultação e de extensão para um total de 
24 meses. A TFGe permaneceu estável nos doentes a quem foi administrado lumasiran. 
 
A taxa de acontecimentos de nefrolitíase por pessoa-ano comunicados em doentes tratados com 
lumasiran em ILLUMINATE-A consta da Tabela 4. 
 
Tabela 4: Taxa de acontecimentos de nefrolitíase por pessoa-ano comunicados no grupo tratado 

com lumasiran 
Tratamento Período temporal Taxa (IC de 95%) 

Sem tratamento 12 meses antes do consentimento 3,19 (2,57; 3,96) 

Lumasiran 

Período de 6 meses em dupla 
ocultação 

1,09 (0,63; 1,88) 

Mês 6 a mês 12 0,87 (0,47; 1,62) 
Mês 12 a mês 18 0,56 (0,25; 1,24) 
Mês 18 a mês 24 0,63 (0,30; 1,33) 

 
A taxa de acontecimentos de nefrolitíase por pessoa-ano comunicados em doentes tratados com 
placebo em ILLUMINATE-A consta da Tabela 5. Os doentes no grupo tratado com placebo foram 
inicialmente colocados aleatoriamente neste grupo durante o período de tratamento de 6 meses em 
dupla ocultação, e subsequentemente tratados com lumasiran nos períodos de extensão: mês 6 a 
mês 12, mês 12 a mês 18, e mês 18 a mês 24. 
 
Table 5: Taxa de acontecimentos de nefrolitíase por pessoa-ano comunicados no grupo 

tratado com placebo 
Tratamento Período temporal Taxa (IC de 95%) 

Sem tratamento 12 meses antes do consentimento 0,54 (0,26; 1,13) 

Placebo Período de 6 meses em dupla 
ocultação 

0,66 (0,25; 1,76) 

Lumasiran 
Mês 6 a mês 12 0,16 (0,02; 1,17) 
Mês 12 a mês 18 0,67 (0.25; 1,78) 
Mês 18 a mês 24 0,00 (0,00; 0,62) 

 
Os resultados de nefrocalcinose medular, avaliados por ecografia renal, no mês 6 e no mês 12 em 
relação ao início do estudo são apresentados na Tabela 6.  
 
Tabela 6: ILLUMINATE-A: Doentes com  nefrocalcinose medular no mês 6 e no mês 12 em 

relação ao início do estudo* 
Ponto 

temporal 
Tratamento  

(n) 
Melhoria Sem 

alteração 
Agravamento 

Mês 6 

Lumasiran  
(n=23) 3 20 0 

Placebo  
(n=12) 0 11 1 

Mês 12 

Lumasiran  
(n=18) 11 4 3 

Placebo/Lumasiran**  
(n=11) 1 9 1 

* Foram avaliados doentes com ecografias renais no início do estudo e em pontos temporais relevantes. 
** Doentes que receberam placebo durante 6 meses seguido de tratamento com lumasiran durante 6 meses. 
 
ILLUMINATE-B 
Um total de 18 doentes foi incluído e tratado com lumasiran num estudo multicêntrico, de braço único 
em doentes com HP1 (ILLUMINATE-B) que está a decorrer. O estudo incluiu doentes com menos de 
6 anos de idade com uma TFGe >45 ml/min/1,73 m² nos doentes com idade igual ou superior a 
12 meses e creatinina sérica normal nos doentes com menos de 12 meses de idade. Na análise primária 
de 6 meses, na primeira dose, 3 doentes tinham menos de 10 kg, 12 tinham 10 kg a menos de 20 kg e 3 
tinham 20 kg ou mais. A mediana da idade dos doentes na primeira dose era de 51,4 meses (intervalo 
4,0 a 74,0 meses), 55,6% eram do sexo feminino e 88,9% eram caucasianos. A mediana do rácio 
oxalato:creatinina na urina “spot” no início do estudo era de 0,47 mmol/mmol. 
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No mês 6, os doentes tratados com lumasiran alcançaram uma redução de 72,0% (IC de 95%: 66,4; 
77,5) no rácio oxalato:creatinina na urina “spot” em relação ao início do estudo (média ao longo de 
3 meses até ao mês 6), no parâmetro de avaliação principal. O lumasiran foi associado a reduções 
rápidas e sustentadas do rácio oxalato:creatinina na urina “spot” (Figura 3), semelhantes entre todos os 
estratos de peso. A redução percentual da excreção de oxalato urinário foi mantida com o tratamento 
continuado com lumasiran até ao mês 12 e foi consistente com os dados do ILLUMINATE-A. 
 
Figura 3: ILLUMINATE-B: Alteração percentual do rácio oxalato: creatinina na urina “spot” 

em relação ao início do estudo, por mês 
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 IE M1 M2 M3 M4 M5 M6 

  Consulta 

 Grupo de peso inicial no ILLUMINATE-B - – -■- – – <10  kg —●— 10 a <20 kg – –▲– – ≥20 kg ---------- Todos os tratados com 
lumasiran 

N.º de doentes: 
■ N = 3 3 3 3 3 3 3 
● N = 12 12 12 12 12 12 12 
▲ N = 3 3 3 3 3 3 3 
 N = 18 18 18 18 18 18 18 

 

 
No mês 6, nove de 18 doentes praticamente alcançaram a normalização (≤1,5×LSN), incluindo 
1 doente que alcançou a normalização (≤ LSN), no rácio oxalato:creatinina na urina “spot”. No 
mês 12, dez de 18 doentes praticamente alcançaram a normalização (≤1,5×LSN), incluindo 2 doentes 
que alcançaram a normalização (≤ LSN), no rácio oxalato: creatinina na urina “spot”. 
 
Além disso, entre o início do estudo e o mês 6 (média do mês 3 ao mês 6), foi observada uma redução 
média do oxalato plasmático de 31,7% (IC de 95%: 23,9; 39,5). Os níveis reduzidos de oxalato 
plasmático observados no período de análise primária foram mantidos com o tratamento continuado 
com lumasiran. A TFGe permaneceu estável em todos os doentes com a administração continuada. 
 
A taxa de acontecimentos de nefrolitíase por pessoa-ano comunicada nos 12 meses anteriores ao 
consentimento e durante o período de 6 meses de análise primária foi de 0,24 (IC de 95%: 0,09; 0,63) 
e 0,24 (IC de 95%: 0,06; 0,96), respetivamente. A taxa de acontecimentos do mês 6 ao mês 12 foi de 
0,12 (IC de 95%: 0,02; 0,84). 
 
Os resultados de nefrocalcinose medular, avaliados por ecografia renal, no mês 6 e no mês 12 em 
relação ao início do estudo são apresentados na Tabela 7. 
 
Tabela 7:  ILLUMINATE-B: Doentes com  nefrocalcinose medular no mês 6 e no mês 12 em 

relação ao início do estudo * 
Ponto 
temporal 

Melhoria (n) Sem alteração Agravamento 

Mês 6 
(n=18) 8 10 0 

Mês 12 
(n=17) 11 6 0 

* Foram avaliados doentes com ecografias renais no início do estudo e em pontos temporais relevantes. 
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ILLUMINATE-C 
Um total de 21 doentes foi incluído e tratado com lumasiran num estudo multicêntrico contínuo, de 
braço único em doentes com HP1 e doença renal avançada (TFGe ≤45 ml/min/1,73 m² nos doentes 
com idade igual ou superior a 12 meses e creatinina sérica normal nos doentes com idade inferior a 
12 meses), incluindo doentes em hemodiálise. ILLUMINATE-C inclui 2 coortes: a Coorte A consiste 
em 6 doentes que não tinham necessidade de diálise na altura em que foram incluídos no estudo, e a 
Coorte B consiste em 15 doentes que estavam em regime estável de hemodiálise. Os doentes 
receberam o regime posológico recomendado de lumasiran tendo por base o seu peso corporal (ver 
secção 4.2). 
 
A mediana da idade dos doentes na primeira dose foi de 8,9 anos (intervalo de 0 a 59 anos), 57,1% 
eram do sexo masculino, e 76,2% eram caucasianos. Para os doentes da Coorte A, a mediana do nível 
plasmático de oxalato foi de 57,94 µmol/l. Para os doentes da Coorte B, a mediana do nível plasmático 
de oxalato plasmático foi de 103,65 µmol/l.  
 
O parâmetro de avaliação principal do estudo foi a variação percentual nos níveis plasmáticos de 
oxalato do início do estudo até ao mês 6 (média do mês 3 e o mês 6) para a Coorte A (N=6) variação 
percentual nos níveis plasmáticos de oxalato pré-diálise do início do estudo até ao mês 6 (média do 
mês 3 e o mês 6) para a Coorte B (N=15).  
 
Durante o período de análise primária com a duração de 6 meses, os doentes em ambas as coortes 
apresentaram uma redução nos níveis plasmáticos de oxalato logo a partir do mês 1. A variação 
percentual do início do estudo até ao mês 6 (média do mês 3 e o mês 6) nos níveis plasmáticos de 
oxalato para a Coorte A foi uma diferença média de mínimos quadrados de -33.3% (IC de 95%: 
 -81,82; 15,16) e para a Coorte B, a diferença média de mínimos quadrados foi de -42,4% (IC de 95%: 
-50,71; -34,15). 
 
Figura 4: ILLUMINATE-C: Variação percentual do início do estudo nos níveis plasmásticos 

de oxalato (µmol/L) em cada consulta durante o período de análise primária 

 
Os resultados são apresentados como média (±EPM) da variação percentual a partir do início do estudo. 
Abreviaturas: IE = início do estudo; M = mês; EPM = erro padrão da média. 
Para a Coorte A, o início do estudo é definido como a média de todas as amostras de oxalato plasmático colhidas antes da 
primeira dose de lumasiran; para a Coorte B, o início do estudo é definido como as últimas quatro amostras pré-diálise de 
oxalato plasmático colhidas antes da primeira dose de lumasiran. Na Coorte B, apenas são utilizadas amostras pré-diálise. 
 
Na Coorte A, a TFGe média (DP) foi de 19,85 (9,6) ml/min/1,73 m2 no início do estudo e de 16,43 
(9,8) ml/min/1,73m2 no mês 6. 
 
A taxa de acontecimentos de nefrolitíase por pessoa-ano comunicada nos 12 meses anteriores ao 
consentimento para a Coorte A e durante o período de 6 meses de análise primária foi de 3,20 (IC de 
95%: 1,96; 5,22) e 1,48 (IC de 95%: 0,55; 3,92), respetivamente. 
 

Consulta do estudot 
Grupo de tratamento Coorte A (N = 6) Coorte B (N = 15) 

N.º de doentes: 
N = 
N = 
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População pediátrica 
A Agência Europeia de Medicamentos diferiu a obrigação de apresentação dos resultados dos estudos 
com Oxlumo em um ou mais subgrupos da população pediátrica na hiperoxalúria (ver secção 4.2 para 
informação sobre utilização pediátrica). 
 
5.2 Propriedades farmacocinéticas 
 
Absorção 
 
Após administração subcutânea, o lumasiran é rapidamente absorvido com uma mediana (intervalo) do 
tempo necessário para atingir a concentração plasmática máxima (tmax) de 4,0 (0,5 a 12,0) horas. Em 
crianças e adultos com HP1 e peso ≥20 kg, a concentração plasmática de pico do lumasiran (Cmax) e a 
área sob a curva da concentração desde o tempo zero até à última concentração mensurável após a 
administração (AUC0–last), após a dose recomendada de lumasiran de 3 mg/kg foram de 529 (205 a 
1.130) ng/ml e de 7.400 (2.890 a 10.700) ng h/ml, respetivamente. Em crianças com menos de 20 kg, a 
Cmax e a AUC0–last do lumasiran após a dose recomendada de lumasiran de 6 mg/kg foram de 912 (523 
a 1.760) e de 7.960 (5.920 a 13.300). As concentrações de lumasiran foram mensuráveis até 24 a 
48 horas após a dose. 
 
Distribuição 
 
Em amostras plasmáticas de adultos saudáveis, a ligação do lumasiran às proteínas plasmáticas é 
moderada a elevada (77% a 85%) para concentrações clinicamente relevantes. Para um doente adulto 
com HP1, a estimativa populacional para o volume de distribuição central aparente (Vd/F) para o 
lumasiran é de 4,9 l. O lumasiran distribui-se principalmente para o fígado após administração 
subcutânea. 
 
Biotransformação 
 
O lumasiran é metabolizado por endonucleases e exonucleases em oligonucleótidos de cadeias mais 
curtas. Estudos in vitro indicam que o lumasiran não é metabolizado pelas enzimas do CYP450. 
 
Eliminação 
 
O lumasiran é eliminado do plasma principalmente por captação hepática, com apenas 7% a 26% da 
dose administrada recuperada na urina sob a forma de lumasiran, em dados agrupados de indivíduos 
adultos saudáveis e doentes com HP1 com >6 anos de idade. A média (CV%) da semivida plasmática 
terminal do lumasiran é de 5,2 (47,0%) horas. A estimativa populacional da depuração plasmática 
aparente foi de 26,5 l/h para um adulto típico com 70 kg. A depuração renal média do lumasiran foi 
reduzida e variou entre 2,0 l/h e 3,4 l/h em doentes pediátricos e adultos com HP1. 
 
Linearidade/não linearidade 
 
O lumasiran demonstrou uma farmacocinética linear a ligeiramente não linear, independente do tempo 
no plasma após doses subcutâneas únicas variando entre 0,3 mg/kg e 6 mg/kg e doses múltiplas de 
1 mg/kg e 3 mg/kg uma vez por mês ou de 3 mg/kg trimestralmente. Não ocorreu acumulação do 
lumasiran no plasma após doses repetidas uma vez por mês ou trimestralmente. 
 
Relação(ões) farmacocinética/farmacodinâmica 
 
As concentrações plasmáticas do lumasiran não refletem a extensão ou a duração da atividade 
farmacodinâmica do lumasiran. Uma captação rápida e direcionada do lumasiran pelo fígado resulta 
num declínio rápido das concentrações plasmáticas. No fígado, o lumasiran demonstra uma semivida 
longa resultando na manutenção do efeito farmacodinâmico ao longo do intervalo posológico mensal 
ou trimestral. 
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Interações 
 
Estudos in vitro indicam que o lumasiran não é um substrato ou inibidor das enzimas do citocromo 
(CYP) P450. Não é de esperar que o lumasiran iniba ou induza enzimas do CYP ou que module as 
atividades de transportadores de fármacos. 
 
Populações especiais 
 
Idosos 
Não foram realizados estudos em doentes com ≥65 anos de idade. A idade não era uma covariável 
significativa na farmacocinética do lumasiran. 
 
Sexo e raça 
Em estudos clínicos, não se constataram diferenças na exposição plasmática ou na farmacodinâmica 
do lumasiran com base no sexo ou na raça. 
 
Compromisso hepático 
Não foram realizados estudos em doentes com compromisso hepático (ver secção 4.2). Dados 
limitados de farmacocinética em doentes com elevações ligeiras e temporárias de bilirrubina total 
(bilirrubina total >1,0 a 1,5×LSN) mostraram exposições plasmáticas comparáveis do lumasiran e 
farmacodinâmicas semelhantes em relação a doentes com função hepática normal. A literatura 
publicada mostra uma menor expressão dos recetores da asialoglicoproteína no fígado, isto é, os 
recetores responsáveis pela captação do lumasiran, em doentes com compromisso hepático. Dados não 
clínicos sugerem que tal não influencia a captação hepática ou a farmacodinâmica em doses 
terapêuticas. Desconhece-se a relevância clínica destes dados. 
 
Compromisso renal 
Doentes com compromisso renal ligeiro (TFGe de 60 a <90 ml/min/1,73 m²) tiveram exposições 
plasmáticas comparáveis do lumasiran em relação a doentes com função renal normal (TFGe 
≥90 ml/min/1,73 m²). Em doentes com compromisso renal moderado (TFGe de 30 a 
<60 ml/min/1,73 m²), a Cmax era semelhante à dos doentes com função renal normal; a AUC era 25% 
superior, com base nos dados limitados. Em doentes com compromisso renal grave (TFGe de 
<15 ml/min a <30 ml/min /1,73 m²), DRFT (TGFe <15 mL/min/1,73 m2) ou que estejam a fazer diálise 
(ver secção 4.2), dentro da mesma categoria de peso corporal, foi observado um aumento temporário 
de 1,8 a 3,6 vezes da Cmax  e um aumento de 1,6 a 3,1 vezes da AUC0-last (ver secção 5.2). Estes 
aumentos foram temporários dado que as concentrações plasmáticas descem abaixo do nível de 
deteção num período de 24 a 48 horas, semelhante aos doentes sem compromisso renal (ver secção 5.2 
Relação(ões) farmacocinética(s)/farmacodinâmica(s)). As farmacodinâmicas em doentes com 
compromisso renal (TFGe <90 ml/min/1,73 m²), incluindo DRFT (TGFe <15 ml/min/1,73 m2) ou em 
doentes em diálise foram similares à dos doentes com função renal normal (TFGe 
≥90 ml/min/1,73 m2) (ver secção 4.2). 
 
População pediátrica 
Os dados em crianças com menos de 1 ano são limitados. Em crianças com <20 kg, a Cmax do 
lumasiran foi 2 vezes superior devido à dose nominalmente superior de 6 mg/kg e a uma taxa de 
absorção mais rápida. A farmacodinâmica do lumasiran foi comparável em doentes pediátricos 
(4 meses a 17 anos de idade) e adultos, apesar das concentrações plasmáticas temporariamente 
superiores nas crianças com <20 kg, devido à distribuição rápida e predominante do lumasiran para o 
fígado. 
 
Peso corporal 
Os regimes posológicos recomendados resultaram num aumento 2 vezes superior da Cmax em crianças 
<20 kg, enquanto a AUC obteve resultados semelhantes nos pesos corporais estudados (6,2 a 110 kg). 
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5.3 Dados de segurança pré-clínica 
 
Os dados não clínicos não revelam riscos especiais para o ser humano, segundo estudos convencionais 
de farmacologia de segurança e genotoxicidade. 
 
Foram observadas em ratos, mas não em macacos, alterações microscópicas no fígado (por ex., 
vacuolização hepatocelular, mitose e cariomegalia), acompanhadas pela diminuição dos níveis de 
fibrinogénio plasmático e outras alterações laboratoriais. O motivo da aparente especificidade dos 
roedores não é compreendido e a relevância para o ser humano não é clara. 
 
O lumasiran não demonstrou quaisquer efeitos adversos na fertilidade masculina e feminina nem no 
desenvolvimento pré- e pós-natal em ratos. Em estudos de desenvolvimento embrionário/fetal em ratos 
e coelhos, foram observadas anomalias esqueléticas, mas isto em múltiplos de exposição elevados em 
relação às exposições terapêuticas humanas. Os NOAEL eram aproximadamente 20 a 70 vezes 
superiores (com base em exposições mensais). 
 
Um estudo de toxicidade de determinação de intervalo de dose em ratos recém-nascidos não 
demonstrou sensibilidade aumentada do rato em desenvolvimento à toxicologia ou farmacologia do 
lumasiran em múltiplos de exposição de 2 comparativamente a exposições terapêuticas humanas (com 
base em exposições mensais). 
 
Não houve evidência de um aumento da incidência de neoplasias no rato transgénico Tg-rasH2 após a 
administração mensal repetida de lumasiran durante 26 semanas nas doses de 150, 500 ou 1500 mg/kg. 
 
 
6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS 
 
6.1 Lista dos excipientes 
 
Hidróxido de sódio (para ajuste do pH) 
Ácido fosfórico (para ajuste do pH) 
Água para preparações injetáveis 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
Na ausência de estudos de compatibilidade, este medicamento não pode ser misturado com outros 
medicamentos. 
 
6.3 Prazo de validade 
 
3 anos. 
 
Assim que o frasco para injetáveis for aberto, o medicamento deve ser utilizado imediatamente. 
 
6.4 Precauções especiais de conservação 
 
Não conservar acima de 30 °C. 
 
Manter o frasco para injetáveis dentro da embalagem exterior para proteger da luz. 
 
6.5 Natureza e conteúdo do recipiente 
 
Frasco para injetáveis de vidro com uma rolha de borracha revestida com fluoropolímero e um selo de 
alumínio com uma tampa de fecho de abertura fácil. Cada frasco para injetáveis contém 0,5 ml de 
solução injetável. 
 
Embalagem de um frasco para injetáveis. 
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6.6 Precauções especiais de eliminação e manuseamento 
 
Este medicamento está pronto a utilizar e destina-se a uma única utilização. 
 
Apenas para via subcutânea 
 
• Antes da administração, devem ser reunidos os materiais não incluídos na embalagem que são 

necessários para a administração, os quais vão incluir uma seringa estéril (0,3 ml, 1 ml ou 3 ml), 
uma agulha de calibre 18 e uma agulha de calibre 25 a 31. 

• O volume necessário de Oxlumo deve ser calculado com base nas doses recomendadas baseadas 
no peso (ver secção 4.2). 

• Deve ser utilizada uma agulha de calibre 18 para retirar Oxlumo do frasco para injetáveis. O 
frasco para injetáveis deve ser segurado na vertical ou ligeiramente inclinado e a extremidade 
plana da agulha deve apontar para baixo. 

• Para volumes inferiores a 0,3 ml, recomenda-se uma seringa estéril de 0,3 ml. 
• O medicamento deve ser administrado com uma agulha estéril de calibre 25 a 31, com 13 mm 

ou 16 mm de comprimento para injeção subcutânea. 
• Nota: este medicamente não deve ser forçado para dentro da agulha de calibre 25 a 31. 
• As seringas, agulhas de transferências e agulhas de injeções devem ser utilizadas uma única vez. 
 
Qualquer medicamento não utilizado ou resíduos devem ser eliminados de acordo com as exigências 
locais. 
 
 
7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Alnylam Netherlands B.V. 
Antonio Vivaldistraat 150 
1083 HP Amsterdam 
Países Baixos 
 
 
8. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
EU/1/20/1496/001 
 
 
9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE 

INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Data da primeira autorização: 19 de novembro de 2020 
 
 
10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO 
 
Está disponível informação pormenorizada sobre este medicamento no sítio da internet da Agência 
Europeia de Medicamentos http://www.ema.europa.eu 

http://www.ema.europa.eu/
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A. FABRICANTE RESPONSÁVEL PELA LIBERTAÇÃO DO LOTE 
 
Nome e endereço do fabricante responsável pela libertação do lote 
 
Alnylam Netherlands B.V. 
Antonio Vivaldistraat 150 
1083 HP Amsterdam 
Países Baixos 
 
 
B. CONDIÇÕES OU RESTRIÇÕES RELATIVAS AO FORNECIMENTO E UTILIZAÇÃO 
 
Medicamento de receita médica restrita, de utilização reservada a certos meios especializados (ver 
anexo I: Resumo das Características do Medicamento, secção 4.2). 
 
 
C. OUTRAS CONDIÇÕES E REQUISITOS DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO 

MERCADO 
 
• Relatórios periódicos de segurança (RPS) 
 
Os requisitos para a apresentação de RPS para este medicamento estão estabelecidos na lista Europeia 
de datas de referência (lista EURD), tal como previsto nos termos do n.º 7 do artigo 107.º-C da 
Diretiva 2001/83/CE e quaisquer atualizações subsequentes publicadas no portal europeu de 
medicamentos. 
 
O Titular da Autorização de Introdução no Mercado (AIM) deverá apresentar o primeiro RPS para este 
medicamento no prazo de 6 meses após a concessão da autorização. 
 
 
D. CONDIÇÕES OU RESTRIÇÕES RELATIVAS À UTILIZAÇÃO SEGURA E EFICAZ 

DO MEDICAMENTO 
 
• Plano de gestão do risco (PGR) 
 
O Titular da AIM deve efetuar as atividades e as intervenções de farmacovigilância requeridas e 
detalhadas no PGR apresentado no Módulo 1.8.2. da autorização de introdução no mercado, e 
quaisquer atualizações subsequentes do PGR que sejam acordadas. 
 
Deve ser apresentado um PGR atualizado: 
• A pedido da Agência Europeia de Medicamentos 
• Sempre que o sistema de gestão do risco for modificado, especialmente como resultado da 

receção de nova informação que possa levar a alterações significativas no perfil benefício-risco 
ou como resultado de ter sido atingido um objetivo importante (farmacovigilância ou 
minimização do risco). 
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ANEXO III 
 

ROTULAGEM E FOLHETO INFORMATIVO 
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A. ROTULAGEM 
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INDICAÇÕES A INCLUIR NO ACONDICIONAMENTO SECUNDÁRIO 
 
CARTONAGEM 
 
 
1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
Oxlumo 94,5 mg/0,5 ml solução injetável 
lumasiran 
 
 
2. DESCRIÇÃO DA(S) SUBSTÂNCIA(S) ATIVA(S) 
 
Cada ml de solução contém lumasiran sódico equivalente a 189 mg de lumarisan. 
 
Cada frasco para injetáveis contém 94,5 mg de lumasiran em 0,5 ml. 
 
 
3. LISTA DOS EXCIPIENTES 
 
Excipientes: 
Hidróxido de sódio 
Ácido fosfórico 
Água para preparações injetáveis 
Consultar o folheto informativo para informação adicional. 
 
 
4. FORMA FARMACÊUTICA E CONTEÚDO 
 
solução injetável 
94,5 mg/0,5 ml 
1 frasco para injetáveis 
 
 
5. MODO E VIA(S) DE ADMINISTRAÇÃO 
 
Apenas para uma única utilização. 
Consultar o folheto informativo antes de utilizar. 
Via subcutânea 
 
 
6. ADVERTÊNCIA ESPECIAL DE QUE O MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO 

FORA DA VISTA E DO ALCANCE DAS CRIANÇAS 
 
Manter fora da vista e do alcance das crianças. 
 
 
7. OUTRAS ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS, SE NECESSÁRIO 
 
 
8. PRAZO DE VALIDADE 
 
EXP 
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9. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO 
 
Não conservar acima de 30°C. 
Manter o frasco para injetáveis dentro da embalagem exterior para proteger da luz. 
 
 
10. CUIDADOS ESPECIAIS QUANTO À ELIMINAÇÃO DO MEDICAMENTO NÃO 

UTILIZADO OU DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DESSE MEDICAMENTO, SE 
APLICÁVEL 

 
 
11. NOME E ENDEREÇO DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO 

MERCADO 
 
Alnylam Netherlands B.V. 
Antonio Vivaldistraat 150 
1083 HP Amsterdam 
Países Baixos 
 
 
12. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
EU/1/20/1496/001 
 
 
13. NÚMERO DO LOTE 
 
Lot 
 
 
14. CLASSIFICAÇÃO QUANTO À DISPENSA AO PÚBLICO 
 
 
15. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
 
 
16. INFORMAÇÃO EM BRAILLE 
 
Oxlumo 
 
 
17. IDENTIFICADOR ÚNICO – CÓDIGO DE BARRAS 2D 
 
Código de barras 2D com identificador único incluído. 
 
 
18. IDENTIFICADOR ÚNICO – DADOS PARA LEITURA HUMANA 
 
PC 
SN 
NN 
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INDICAÇÕES MÍNIMAS A INCLUIR EM PEQUENAS UNIDADES DE 
ACONDICIONAMENTO PRIMÁRIO 
 
RÓTULO DO FRASCO PARA INJETÁVEIS 
 
 
1. NOME DO MEDICAMENTO E VIA(S) DE ADMINISTRAÇÃO 
 
Oxlumo 94,5 mg/0,5 ml solução injetável 
lumasiran 
 
 
2. MODO DE ADMINISTRAÇÃO 
 
Via subcutânea 
 
 
3. PRAZO DE VALIDADE 
 
EXP 
 
 
4. NÚMERO DO LOTE 
 
Lot 
 
 
5. CONTEÚDO EM PESO, VOLUME OU UNIDADE 
 
94,5 mg/0,5 ml 
 
 
6. OUTROS 
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B. FOLHETO INFORMATIVO 
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Folheto informativo: Informação para o doente 
 

Oxlumo 94,5 mg/0,5 ml solução injetável 
lumasiran 

 
Este medicamento está sujeito a monitorização adicional. Isto irá permitir a rápida identificação de 

nova informação de segurança. Poderá ajudar, comunicando quaisquer efeitos indesejáveis que tenha. 
Para saber como comunicar efeitos indesejáveis, veja o final da secção 4. 
 
Leia com atenção todo este folheto antes de lhe ser administrado este medicamento, pois contém 
informação importante para si. 
• Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente. 
• Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico ou enfermeiro. 
• Se tiver quaisquer efeitos indesejáveis, incluindo possíveis efeitos indesejáveis não indicados 

neste folheto, fale com o seu médico ou enfermeiro. Ver secção 4. 
 
O que contém este folheto: 
 
1. O que é Oxlumo e para que é utilizado 
2. O que precisa de saber antes de lhe ser administrado Oxlumo 
3. Como é administrado Oxlumo 
4. Efeitos indesejáveis possíveis 
5. Como conservar Oxlumo 
6. Conteúdo da embalagem e outras informações 
 
 
1. O que é Oxlumo e para que é utilizado 
 
O que é Oxlumo 
Oxlumo contém a substância ativa “lumasiran”. 
 
Para que é utilizado Oxlumo 
Oxlumo é utilizado para tratar hiperoxalúria primária de tipo 1 (HP1) em adultos e crianças de todas as 
idades. 
 
O que é a HP1 
A HP1 é uma doença rara na qual o fígado produz demasiado de uma substância chamada oxalato. Os 
seus rins removem o oxalato do corpo, eliminando-o através da urina. Nas pessoas com HP1, o oxalato 
extra pode acumular-se nos rins e causar pedras nos rins, bem como pode levar a insuficiência renal. 
Uma acumulação de oxalato também pode danificar outras partes do organismo, tais como os olhos, o 
coração, a pele e os ossos. A isto chama-se oxalose. 
 
Como Oxlumo atua 
O lumasiran, a substância ativa em Oxlumo, reduz a quantidade de uma enzima chamada glicolato 
oxidase produzida pelo fígado. Glicolato oxidase é uma das enzimas envolvidas na produção de 
oxalato. Ao reduzir a quantidade da enzima, o fígado produz menos oxalato e os níveis de oxalato na 
urina e no sangue também diminuem. Isto pode ajudar a reduzir os efeitos da doença. 
 
 
2. O que precisa de saber antes de lhe ser administrado Oxlumo 
 
Não lhe pode ser administrado Oxlumo: 
• se tem alergia grave ao lumasiran ou a qualquer outro componente deste medicamento 

(indicados na secção 6). 
 
Advertências e precauções 
Fale com o seu médico antes de lhe ser administrado este medicamento. 
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O seu médico pode monitorizá-lo quanto a sinais de acidose metabólica (a acumulação de ácido no 
corpo) se tiver compromisso renal grave. 
 
Outros medicamentos e Oxlumo 
Informe o seu médico se estiver a utilizar, tiver utilizado recentemente, ou se vier a utilizar outros 
medicamentos. 
 
Gravidez 
Se está grávida, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o seu médico ou enfermeiro 
antes de utilizar este medicamento. O seu médico decidirá se deve ou não tomar Oxlumo depois de 
considerar os benefícios esperados para a saúde, bem como os riscos para o feto. 
 
Amamentação 
Este medicamento pode passar para o leite materno e pode ter um efeito no seu bebé. Se está a 
amamentar, consulte o seu médico antes de tomar este medicamento. O seu médico irá ajudá-la a 
decidir entre parar de amamentar e parar o tratamento. 
 
Condução de veículos e utilização de máquinas 
É improvável que este medicamento tenha qualquer efeito sobre a sua capacidade de conduzir ou 
utilizar máquinas. 
 
Oxlumo contém sódio 
Este medicamento contém menos do que 1 mmol (23 mg) de sódio por ml, ou seja, é praticamente 
“isento de sódio”. 
 
 
3. Como é administrado Oxlumo 
 
Que quantidade de Oxlumo é administrada 
O seu médico vai determinar a quantidade de medicamento que lhe deve administrar. A dose vai 
depender do seu peso corporal. O médico irá ajustar a sua dose à medida que o seu peso se altere. 
 
Vai receber as primeiras doses (doses de carga) uma vez por mês durante 3 doses. Em seguida, vai 
começar com as doses de manutenção um mês após a última dose de carga. 
 
Peso corporal inferior a 10 kg 
• Doses de carga: 6 mg por cada kg de peso, administradas uma vez por mês durante 3 doses. 
• Doses de manutenção: 3 mg por cada kg de peso, administradas uma vez por mês a começar um 

mês após a última dose de carga. 
 
Peso corporal desde 10 kg a menos de 20 kg 
• Doses de carga: 6 mg por cada kg de peso, administradas uma vez por mês durante 3 doses. 
• Doses de manutenção: 6 mg por cada kg de peso, administradas uma vez a cada 3 meses a 

começar um mês após a última dose de carga. 
 
Peso corporal igual ou superior a 20 kg 
• Doses de carga: 3 mg por cada kg de peso, administradas uma vez por mês durante 3 doses. 
• Doses de manutenção: 3 mg por cada kg de peso, administradas uma vez a cada 3 meses a 

começar um mês após a última dose de carga. 
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Como é administrado Oxlumo 
Este medicamento vai ser-lhe administrado por um médico ou enfermeiro. 
• É administrado como uma injeção sob a pele (subcutaneamente) na área do estômago (abdómen) 

ou, em alguns casos, na parte superior do braço ou na coxa. Cada uma das injeções será 
administrada num local diferente. 

• Dependendo da sua dose, poderá ser necessário administrar mais do que uma injeção 
subcutânea. 

• O seu médico ou enfermeiro não injetará em áreas da pele com cicatrizes, vermelhas, inflamadas 
ou inchadas. 

 
Se lhe for administrado demasiado Oxlumo 
No caso improvável de o seu médico ou enfermeiro lhe administrar demasiado medicamento (uma 
sobredosagem), irão vigiá-lo quanto a efeitos indesejáveis. 
 
Caso se tenha esquecido da sua dose de Oxlumo 
Caso se tenha esquecido de uma dose de Oxlumo, fale com o seu médico ou enfermeiro logo que 
possível sobre quando deve receber a dose seguinte. 
 
Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou enfermeiro. 
 
 
4. Efeitos indesejáveis possíveis 
 
Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos indesejáveis, embora estes não se 
manifestem em todas as pessoas. 
 
Os seguintes efeitos indesejáveis podem ocorrer enquanto estiver a tomar Oxlumo: 
 
Muito frequentes: podem afetar mais do que 1 em 10 pessoas 
• Vermelhidão, dor, comichão, inchaço, desconforto, alterações de cor, massa, induração, erupção 

na pele, nódoa negra ou exfoliação no local de injeção (reações no local de injeção). 
• Dor ou desconforto na barriga (dor abdominal) 
 
Comunicação de efeitos indesejáveis 
Se tiver quaisquer efeitos indesejáveis, incluindo possíveis efeitos indesejáveis não indicados neste 
folheto, fale com o seu médico ou enfermeiro. Também poderá comunicar efeitos indesejáveis 
diretamente através do sistema nacional de notificação mencionado no Apêndice V. Ao comunicar 
efeitos indesejáveis, estará a ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento. 
 
 
5. Como conservar Oxlumo 
 
Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças. 
 
Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na embalagem exterior e no frasco 
para injetáveis, após EXP. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado. 
 
Este medicamento destina-se a uma única utilização. Assim que o frasco para injetáveis for aberto, 
utilizar imediatamente. 
 
Não conservar acima de 30°C. 
 
Manter o frasco para injetáveis dentro da embalagem exterior para proteger da luz. 
 
Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu 
farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas ajudarão a proteger o 
ambiente. 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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6. Conteúdo da embalagem e outras informações 
 
Qual a composição de Oxlumo 
• A substância ativa é o lumasiran. 
• Cada frasco para injetáveis contém lumasiran sódico equivalente a 94,5 mg de lumasiran. 
• Os outros componentes são água para preparações injetáveis, hidróxido de sódio e ácido 

fosfórico (ver “Oxlumo contém sódio” na secção 2). 
 
Qual o aspeto de Oxlumo e conteúdo da embalagem 
Este medicamento é uma solução transparente, incolor a amarela para injeção subcutânea. 
 
Cada embalagem contém um frasco para injetáveis de utilização única contendo 0,5 ml de solução. 
 
Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante 
Alnylam Netherlands B.V. 
Antonio Vivaldistraat 150 
1083 HP Amsterdam 
Países Baixos 
 
Para quaisquer informações sobre este medicamento, queira contactar o representante local do Titular 
da Autorização de Introdução no Mercado: 
 
België/Belgique/Belgien 
Alnylam Netherlands B.V. 
Tél/Tel: 0800 81 443 (+32 234 208 71) 
medinfo@alnylam.com 
 

Luxembourg/Luxemburg 
Alnylam Netherlands B.V. 
Tél/Tel: 80085235 (+352 203 014 48) 
medinfo@alnylam.com 
 

България 
Genesis Pharma Bulgaria EOOD 
Teл.: +359 2 969 3227 
medinfo@genesispharmagroup.com 
 

Malta 
Genesis Pharma (Cyprus) Ltd 
Tel: +357 22765715 
medinfo@genesispharmagroup.com 
 

Česká republika 
Alnylam Czech s.r.o. 
Tel: 800 050 450 (+420 234 092 195) 
medinfo@alnylam.com 
 

Nederland 
Alnylam Netherlands B.V. 
Tel: 08002820025 (+31 203697861) 
medinfo@alnylam.com 
 

Danmark 
Alnylam Sweden AB 
Tlf: 433 105 15 (+45 787 453 01) 
medinfo@alnylam.com 
 

Norge 
Alnylam Sweden AB 
Tlf: 800 544 00 (+472 1405 657) 
medinfo@alnylam.com 
 

Deutschland 
Alnylam Germany GmbH 
Tel: 08002569526 (+49 8920190112) 
medinfo@alnylam.com 
 

Österreich 
Alnylam Austria GmbH 
Tel: 0800070339 (+43 720 778 072) 
medinfo@alnylam.com 

Ελλάδα 
ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε 
Τηλ: +30 210 87 71 500 
medinfo@genesispharmagroup.com 
 

Portugal 
Alnylam Portugal 
Tel: 707201512 (+351 707502642) 
medinfo@alnylam.com 
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España 
Alnylam Pharmaceuticals Spain SL 
Tel: 900810212 (+34 910603753) 
medinfo@alnylam.com 
 

România 
Genesis Biopharma Romania SRL 
Tel: +40 21 403 4074 
medinfo@genesispharmagroup.com 
 

France 
Alnylam France SAS 
Tél: 0805542656 (+33 187650921) 
medinfo@alnylam.com 
 

Slovenija 
Genesis Pharma Adriatic d.o.o 
Tel: +385 1 5813 652 
medinfo@genesispharmagroup.com 
 

Hrvatska 
Genesis Pharma Adriatic d.o.o 
Tel: +385 1 5813 652 
medinfo@genesispharmagroup.com 
 

Suomi/Finland 
Alnylam Sweden AB 
Puh/Tel: 0800 417 452 (+358 942 727 020) 
medinfo@alnylam.com 
 

Ireland 
Alnylam Netherlands B.V. 
Tel: 1800 924260 (+353 818 882213) 
medinfo@alnylam.com 
 

Sverige 
Alnylam Sweden AB 
Tel: 020109162 (+46 842002641) 
medinfo@alnylam.com 
 

Italia 
Alnylam Italy S.r.l. 
Tel: 800 90 25 37 (+39 02 89 73 22 91) 
medinfo@alnylam.com 
 

United Kingdom (Northern Ireland) 
Alnylam UK Ltd. 
Tel: 08001412569 (+44 1628 878592) 
medinfo@alnylam.com 
 

Κύπρος 
Genesis Pharma (Cyprus) Ltd 
Τηλ: +357 22765715 
medinfo@genesispharmagroup.com 
 

Eesti, Ísland, Latvija, Lietuva, Magyarország, 
Polska, Slovenská republika 
Alnylam Netherlands B.V. 
Tel/Sími: +31 20 369 7861 
medinfo@alnylam.com 
 

 
Este folheto foi revisto pela última vez em MM/AAAA. 
 
Outras fontes de informação 
 
Está disponível informação pormenorizada sobre este medicamento no sítio da internet da Agência 
Europeia de Medicamentos: http://www.ema.europa.eu. 
 
<------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 
 
A informação que se segue destina-se apenas aos profissionais de saúde: 
 
Instruções de utilização 
 
Apenas para via subcutânea. 
 
• Reúna os materiais não incluídos na embalagem que são necessários para a administração, os 

quais vão incluir uma seringa estéril (0,3 ml, 1 ml ou 3 ml), uma agulha de calibre 18 e uma 
agulha de calibre 25 a 31. 

• Calcule o volume necessário de Oxlumo com base na dose recomendada baseada no peso. Se a 
dose for superior a 0,5 ml, terá de utilizar mais do que um frasco para injetáveis. O volume 
aceitável máximo para uma única injeção a ser administrada é de 1,5 ml. Se for necessário mais 
de 1,5 ml, pode ter de administrar mais do que uma injeção subcutânea. 

• Para retirar Oxlumo, segure no frasco para injetáveis na vertical ou ligeiramente inclinado e 
assegure-se de que a extremidade plana da agulha está a apontar para baixo. 

http://www.ema.europa.eu/
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• Coloque a agulha e a seringa na vertical e a apontar para cima e bata na seringa para deslocar 
quaisquer bolhas para o topo. Assim que as bolhas estiverem no topo, empurre suavemente o 
êmbolo para forçar as bolhas a saírem da seringa. Verifique para garantir que a seringa tem a 
quantidade correta de medicamento. 

• Administre o medicamento com uma agulha estéril de calibre 25 ou 31 com 13 mm ou 16 mm 
de comprimento para injeção subcutânea. Para volumes inferiores a 0,3 ml, recomenda-se uma 
seringa estéril de 0,3 ml. 

• Nota: não force este medicamento para dentro da agulha de calibre 25 a 31. Se estiver a utilizar 
seringas (de insulina) de 0,3 ml, não force a saída da bolha da seringa. 

• A injeção pode ser administrada no abdómen, na parte superior dos braços ou coxas. Considere 
alternar os locais de injeção. Não administre em tecido cicatricial ou em áreas que estejam 
vermelhas, inflamadas ou tumefactas. 

• Nota: ao administrar injeções subcutâneas no abdómen, evite um círculo com 2,0 cm de 
diâmetro em redor do umbigo. 

• Limpe a área onde planeia administrar a injeção com uma compressa com álcool e aguarde até a 
área secar completamente. 

• Certifique-se de que utiliza uma técnica de injeção apropriada. Não injete em veias ou músculos. 
• Insira a agulha num ângulo reto (90 graus) para administrar a injeção imediatamente sob a pele. 

Em doentes com pouco tecido subcutâneo, a agulha pode ser inserida com um ângulo de 
45 graus. 

• Não pressione o êmbolo enquanto punciona a pele. Assim que a agulha tiver penetrado a pele, 
solte a prega de pele e administre a dose de uma forma lenta e uniforme. Assim que o 
medicamento tiver sido administrado, conte, pelo menos, 5 segundos antes de retirar a agulha da 
pele. Pressione levemente com uma gaze ou bola de algodão no local de injeção, conforme 
necessário. Não volte a colocar a tampa da agulha. 

• Nota: não aspire após inserir a agulha para evitar lesões nos tecidos, hematomas e equimoses. 
• Se for necessária mais do que uma injeção para uma dose única de Oxlumo, os locais de injeção 

devem estar a, pelo menos, 2 cm de distância. 
• Utilize o frasco para injetáveis uma única vez. Após administrar a dose, elimine qualquer 

medicamento não utilizado no frasco para injetáveis de acordo com os regulamentos locais. 
• Utilize as seringas, agulhas de transferência e agulhas de injeção uma única vez. Elimine todas 

as seringas e agulhas usadas de acordo com os regulamentos locais. 
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