
 

 

 
 
Comunicado de imprensa:  A Ophiomics (PT) e a Biocartis (BE) iniciam uma colaboração em teste 
para o cancro do fígado.  

Lisboa, 8 de fevereiro de 2022  
 
A Ophiomics, uma empresa de biotecnologia com sede em Lisboa (Portugal) que desenvolve um 
portfólio de medicamentos de precisão focada em cancro do fígado, e a  Biocartis (Biocartis Group NV, 
Bélgica), uma empresa inovadora de diagnóstico molecular (Euronext Bruxelas: BCART), anunciaram 
hoje que iniciaram uma colaboração que inicialmente se concentrará na comercialização do 
HepatoPredict™, um teste prognóstico desenvolvido pela Ophiomics para identificar que pacientes com 
carcinoma hepatocelular beneficiarão de cirurgias com intenção curativa, em particular o transplante 
de fígado. O HepatoPredict™ será distribuído pela Biocartis na Europa como um kit manual direcionado 
principalmente a laboratórios especializados centralizados. O teste poderá ser posteriormente 
traduzido em uma versão na plataforma de diagnóstico molecular Idylla™, rápida e fácil de usar da 
Biocartis. 
 
O cancro primário de fígado é o sexto cancro mais comum e o terceiro mais letal no mundo, com mais 
de 900.000 novos casos por ano, resultando em mais de 800.000 mortes por ano. O carcinoma 
hepatocelular (CHC) é o tipo mais comum de cancro primário do fígado que ocorre com frequência em 
pessoas com doenças hepáticas crónicas, como a cirrose. As opções de tratamento incluem ablação, 
ressecção cirúrgica ou transplante, sendo o transplante de fígado o tratamento curativo mais eficaz 
para pacientes com CHC com cirrose. Devido à escassez de órgãos para transplante, a seleção adequada 
de pacientes é crucial, mas os modelos que hoje se usam para selecionar pacientes são pouco sensíveis, 
levando à exclusão de pacientes que podem beneficiar da cirurgia. 
 
O HepatoPredict™ é um teste de medicina de precisão, cujo algoritmo combina parâmetros clínicos 
com marcadores moleculares para avaliar a biologia tumoral, com o objetivo de prever quais pacientes 
serão mais beneficiados com o transplante de fígado e identificar aqueles para os quais o transplante 
é menos provável de ser curativo. O HepatoPredict™ foi validado retrospetivamente com resultados 
encorajadores, aumentando o número de pacientes que podem beneficiar do transplante com 
intenção curativa em 32% em relação aos Critérios de Milão, com uma taxa de sobrevida livre de doença 
de 89%, ou 94% quando usado no modo de precisão mais alta . O HepatoPredict melhora os atuais 
modelos de seleção expandida que têm precisões que variam entre 53% e 84,5%, proporcionando um 
prognóstico claro, reprodutível e objetivo em poucos dias. Outras validações prospectivas e 
retrospectivas estão em curso. 
 
O HepatoPredict™ será lançado como um kit de IVD com a marca CE no primeiro trimestre de 2022. A 
parceria concentrar-se-á inicialmente na comercialização do kit na Europa pela Biocartis. Numa 
segunda fase, dependendo da aceitação comercial bem-sucedida deste kit, a Ophiomics e a Biocartis 



pretendem iniciar o desenvolvimento de uma versão totalmente automatizada do teste na plataforma 
descentralizada Idylla™ da Biocartis. 
 
Herman Verrelst, CEO da Biocartis, comentou: “Estamos entusiasmados com a parceria com a 
Ophiomics para melhorar os resultados de pacientes com cancro do fígado. A disponibilidade de uma 
versão de kit manual do teste Ophiomics permite-nos ajudar os pacientes e gerar tração comercial 
desde o início da colaboração, enquanto nos preparamos para trazer esse teste para nossa plataforma 
Idylla™ para maximizar o acesso dos pacientes ao teste no longo prazo .” 
 
José Pereira Leal, CEO da Ophiomics, acrescentou: “Estamos entusiasmados por iniciar esta 
colaboração com uma empresa que tão bem complementa a visão da Ophiomics de desenvolver 
soluções eficazes de medicina de precisão que permitam que pacientes e profissionais de saúde tomem 
as melhores decisões de tratamento. Essa parceria vai permitir à Ophiomics alavancar de imediato a 
organização comercial da Biocartis para um acesso rápido ao mercado europeu, antecipando uma 
colaboração futura mais próxima neste e em outros ensaios.” 
 
Sobre a Ophiomics 
A Ophiomics – Investigação e Desenvolvimento em Biotecnologia, SA é uma empresa de biotecnologia 
que desenvolve novos produtos e serviços que integram aprendizado máquina e genómica no apoio ao 
diagnóstico, prognóstico, farmacogenómica e acompanhamento clínico do cancro do fígado. A 
Ophiomics está sediada em Lisboa, na incubadora da LISPOLIS. A Ophiomics foi fundada e é gerida por 
José Leal e Joana Vaz, especialistas em Bioinformática e em Genómica, respetivamente. Eles trabalham 
juntos há mais de uma década, como investigadores científicos,  estabelecendo um laboratório de 
anaálises oncogenómicas com o Centro de Medicina Laboratorial Germano de Sousa, e agora 
desenvolvendo a próxima geração de produtos que revolucionarão a maneira como é gerido o cancro 
do fígado. Mais informações: http://www.ophiomics.com. 
 
 
Sobre a Biocartis 
A Biocartis (Euronext Bruxelas: BCART) é uma empresa inovadora de diagnóstico molecular (MDx) que 
fornece soluções de diagnóstico de última geração destinadas a melhorar a prática clínica em benefício 
de pacientes, médicos, pagadores e indústria. A plataforma MDx Idylla™ proprietária da Biocartis é um 
sistema de PCR (Reação em Cadeia da Polimerase) em tempo real, totalmente automatizado de 
amostra para resultado que oferece informações moleculares precisas e altamente confiáveis de 
praticamente qualquer amostra biológica em praticamente qualquer ambiente. A Biocartis desenvolve 
e comercializa um portfolio de testes em contínua expansão, focada grandes necessidades clínicas não 
atendidas, com foco em oncologia, que representa o segmento de crescimento mais rápido do mercado 
MDx em todo o mundo. Hoje, a Biocartis oferece testes que suportam deciões clínicas em melanoma, 
cancro colorretal e de pulmão, bem como para COVID-19, gripe, VSR e sepsis. Mais informações: 
www.biocartis.com.  
 
 
 
 
 



 
Para mais informações 

José Leal 
CEO – Ophiomics 
e-mail: jleal@ophiomics.com 
tel        +351 966 285 728 

           www.linkedin.com/ophiomics 

Renate Degrave 
Head of Corporate Communications & Investor 
Relations Biocartis 
e-mail rdegrave@biocartis.com  
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