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Perguntas e respostas sobre a suspensão das 
Autorizações de Introdução no Mercado para o Octagam 
(imunoglobulina normal humana 5% e 10%) 
Resultado de um procedimento nos termos do artigo 107.º da Directiva 
2001/83/CE 

A Agência Europeia de Medicamentos concluiu uma revisão sobre o Octagam desencadeada por 

notificações de eventos tromboembólicos graves. O Comité dos Medicamentos para Uso Humano 

(CHMP) da Agência recomendou que todas as Autorizações de Introdução no Mercado para o 

medicamento sejam suspensas em toda a União Europeia (UE) e que o Octagam que se encontra 

actualmente disponível no mercado seja recolhido. 

O que é o Octagam? 

O Octagam é uma solução para perfusão (administração gota a gota numa veia) que contém como 

substância activa imunoglobulina normal humana extraída do sangue. As imunoglobulinas normais 

humanas são anticorpos (tipos de proteínas) que ocorrem normalmente no sangue e que ajudam o 

organismo a combater infecções e outras doenças.  

O Octagam é utilizado em doentes em risco de contrair infecções devido a um nível insuficiente de 

anticorpos, incluindo pessoas com síndrome de imunodeficiência primária ou crianças que nasceram 
com síndrome de imunodeficiência adquirida (SIDA). É também utilizado em pessoas com 

determinadas doenças do sistema imunitário, tais como púrpura trombocitopénica idiopática e doentes 

que tenham sido sujeitos a transplante de medula óssea. 

O Octagam é fabricado pela Octopharma. Encontra-se autorizado na Alemanha, Áustria, Bélgica, 

Bulgária, Chipre, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, 

Hungria, Islândia, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Baixos, Polónia, 

Portugal, Reino Unido, República Checa, Roménia e Suécia. 

Porque foi revisto o Octagam? 

Em Setembro de 2010, as agências reguladoras dos medicamentos da Alemanha e da Suécia 

suspenderam as Autorizações de Introdução no Mercado para o Octagam. Esta acção deveu-se a um 
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número inesperadamente elevado de notificações de eventos tromboembólicos graves (problemas 

devidos à formação de coágulos nos vasos sanguíneos) em doentes que tomavam o medicamento. 

Pensava-se que estes eventos, que incluíam AVC, enfarte do miocárdio (ataque cardíaco) e embolia 

pulmonar (um coágulo num vaso sanguíneo nos pulmões) estivessem relacionados com problemas 

ligados ao fabrico do medicamento. 

Conforme estabelecido no artigo 107.º, as agências alemã e sueca informaram o CHMP das suas 

acções, de modo a que o Comité preparasse um parecer sobre a manutenção, alteração, suspensão ou 
retirada das Autorizações de Introdução no Mercado para o Octagam em toda a UE. 

Quais foram os dados revistos pelo CHMP? 

O CHMP reviu os eventos tromboembólicos notificados e analisou evidências relacionadas com a 

segurança do medicamento. 

Quais foram as conclusões do CHMP? 

O CHMP notou que, com base nas informações disponíveis, havia evidências claras de um aumento 

recente de eventos tromboembólicos associados ao Octagam, mas que a causa exacta dos problemas 

não podia ser identificada com segurança. Por conseguinte, o CHMP recomendou que, devido a 

preocupações de segurança relacionadas com o Octagam, as Autorizações de Introdução no Mercado 

para o medicamento fossem suspensas na UE. Enquanto as Autorizações de Introdução no Mercado 

estiverem suspensas, o Octagam não estará disponível. A suspensão manter-se-á em vigor até que o 
problema tenha sido resolvido. 

Quais são as recomendações para doentes e prescritores? 

 Os médicos deverão deixar de usar o Octagam e alterar o tratamento dos seus doentes para a 

alternativa terapêutica mais apropriada. 

 Os doentes que tenham dúvidas devem falar com o seu médico ou farmacêutico. 

A decisão relativa a este parecer foi emitida pela Comissão Europeia em 23 de Maio de 2011.  

 

 


