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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

VYEPTI 100 mg concentrado para solução para perfusão

2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Cada frasco para injetáveis de concentrado contém 100 mg de eptinezumab por ml.

Eptinezumab é um anticorpo monoclonal humanizado produzido em células da levedura Pichia 
pastoris. 

Excipiente(s) com efeito conhecido

Este medicamento contém 40,5 mg de sorbitol em cada ml.

Lista completa de excipientes, ver secção 6.1.

3. FORMA FARMACÊUTICA

Concentrado para solução para perfusão.

O concentrado para solução para perfusão é límpido a ligeiramente opalescente, incolor a amarelo 
acastanhado, com um pH de 5,5-6,1 e osmolalidade de 290-350 mOsm/kg.

4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS

4.1 Indicações terapêuticas

VYEPTI é indicado para a profilaxia da enxaqueca em adultos que tenham, pelo menos, 4 dias de 
enxaqueca por mês.

4.2 Posologia e modo de administração

O tratamento deve ser iniciado por um profissional de saúde com experiência no diagnóstico e 
tratamento da enxaqueca. A perfusão de VYEPTI deve ser iniciada e supervisionada por um 
profissional de saúde. 

Posologia 

A dose recomendada é de 100 mg administrados por perfusão intravenosa a cada 12 semanas. Alguns 
doentes podem beneficiar da administração de 300 mg por perfusão intravenosa a cada 12 semanas 
(ver secção 5.1).

A necessidade de aumento da dose deve ser avaliada 12 semanas após o início do tratamento. Quando 
ocorre alteração da dose, a primeira dose do novo regime deve ser administrada na data da dose 
seguinte programada.
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O benefício global e a continuação do tratamento devem ser avaliados 6 meses após o início do 
tratamento. Qualquer decisão de continuar o tratamento deve ser tomada individualmente para cada 
doente.

Populações especiais 

Idosos (65 anos de idade ou mais)
Os dados disponíveis sobre a utilização de VYEPTI em doentes com idade ≥ 65 anos são limitados.
Não é necessário ajuste da dose em doentes idosos, pois a farmacocinética do eptinezumab não é 
afetada pela idade.

Compromisso renal/compromisso hepático 
Não é necessário ajuste da dose em doentes com compromisso renal ou compromisso hepático (ver 
secção 5.2).

População pediátrica
A segurança e eficácia de VYEPTI em crianças com 6 a 18 anos de idade não foram ainda 
estabelecidas. Atualmente não existem dados disponíveis.
Não existe utilização relevante de VYEPTI em crianças com menos de 6 anos de idade para a 
profilaxia da enxaqueca.

Modo de administração 

VYEPTI destina-se a ser utilizado por via intravenosa apenas após a diluição.

Para instruções acerca da diluição do medicamento antes da administração, ver secção 6.6.

Após a diluição, administrar a perfusão de VYEPTI, ao longo de aproximadamente 30 minutos.

O profissional de saúde que administra o tratamento deve observar ou monitorizar os doentes durante 
e após a perfusão, de acordo com a prática clínica normal.

Não administrar VYEPTI como injeção em bólus.

4.3 Contraindicações

Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer um dos excipientes mencionados na secção 6.1.

4.4 Advertências e precauções especiais de utilização

Rastreabilidade

De modo a melhorar a rastreabilidade dos medicamentos biológicos, o nome e o número de lote do 
medicamento administrado devem ser registados de forma clara.

Doentes com doenças cardiovasculares, neurológicas e psiquiátricas

Os doentes com antecedentes de doença cardiovascular (por ex., hipertensão, doença cardíaca 
isquémica) foram excluídos dos estudos clínicos (ver secção 5.1). Não estão disponíveis dados de 
segurança nestes doentes. Estão disponíveis dados de segurança limitados em doentes com fatores de 
risco cardiovascular, como diabetes, doenças circulatórias e hiperlipidemia.

Os doentes com antecedentes de doenças neurológicas ou os doentes com distúrbios psiquiátricos que 
não estavam controlados e/ou tratados foram excluídos dos estudos clínicos. Estão disponíveis dados 
de segurança limitados nestes doentes.
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Hipersensibilidade grave

Foram notificadas reações de hipersensibilidade grave, incluindo reações anafiláticas, que podem 
desenvolver-se minutos após a perfusão. A maioria das reações de hipersensibilidade ocorreu durante 
a perfusão e não foi grave (ver secção 4.8). Se ocorrer uma reação de hipersensibilidade grave, a 
administração de VYEPTI deve ser interrompida imediatamente e deve ser iniciada a terapêutica 
apropriada. Se a reação de hipersensibilidade não for grave, a continuação do tratamento com VYEPTI 
fica ao critério do médico assistente, tendo em conta a relação benefício/risco para o doente específico.

Excipientes 

VYEPTI contém sorbitol (E420). Os doentes com intolerância hereditária à frutose (IHF) não devem 
receber este medicamento, a menos que seja estritamente necessário.
Tem de ser realizada uma anamnese detalhada de cada doente relativamente aos sintomas de IHL
antes da administração deste medicamento.

4.5 Interações medicamentosas e outras formas de interação

O eptinezumab não é metabolizado pelas enzimas do citocromo P450. Assim, as interações do 
eptinezumab com medicamentos concomitantes que sejam substratos, indutores ou inibidores das 
enzimas do citocromo P450 são consideradas pouco prováveis.

4.6 Fertilidade, gravidez e lactação

Gravidez

A quantidade de dados sobre a utilização de eptinezumab em mulheres grávidas é limitada. Os estudos 
em animais com eptinezumab não indicam efeitos nefastos diretos ou indiretos no que respeita à 
toxicidade reprodutiva (ver secção 5.3). Sabe-se que a IgG humana atravessa a barreira placentária; 
assim, o eptinezumab pode ser transmitido da mãe para o feto em desenvolvimento.

Como medida de precaução, é preferível evitar a utilização de VYEPTI durante a gravidez.

Amamentação

Não existem dados sobre a presença de eptinezumab no leite humano, os efeitos em lactentes 
amamentados ou os efeitos na produção de leite. Sabe-se que a IgG humana é excretada no leite 
materno durante os primeiros dias após o nascimento, diminuindo pouco tempo depois; 
consequentemente, não pode ser excluído qualquer risco para o lactente amamentado durante este 
breve período. Posteriormente, a utilização de eptinezumab pode ser considerada durante a 
amamentação apenas se clinicamente necessário.  

Fertilidade

O efeito de eptinezumab na fertilidade humana não foi avaliado. Os estudos em animais com 
eptinezumab não demonstraram impacto na fertilidade feminina e masculina (ver secção 5.3).

4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas

Os efeitos de VYEPTI sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas são nulos ou desprezáveis.
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4.8 Efeitos indesejáveis

Resumo do perfil de segurança 

Mais de 2 000 doentes foram tratados com VYEPTI em estudos clínicos. Destes, aproximadamente 
1 000 doentes foram expostos durante 48 semanas (quatro doses).
As reações adversas mais frequentes foram nasofaringite e hipersensibilidade. A maioria das reações 
de hipersensibilidade ocorreu durante a perfusão e não foi grave. Os acontecimentos adversos 
relacionados com o local da perfusão ocorreram com pouca frequência e em proporções semelhantes 
nos doentes tratados com VYEPTI e placebo (< 2%) sem relação aparente com a dose de VYEPTI. O 
acontecimento adverso relacionado com o local da perfusão mais frequente foi extravasamento no 
local da perfusão, que ocorreu em < 1% dos doentes tratados com VYEPTI e placebo.

Lista tabelada de reações adversas 

As reações adversas de ensaios clínicos e da experiência após a introdução no mercado (tabela 1)  
estão classificadas de acordo com a classe de sistemas de órgãos e frequência MedDRA. As 
frequências foram avaliadas de acordo com a convenção seguinte: muito frequentes (≥ 1/10); 
frequentes (≥ 1/100 a < 1/10); pouco frequentes (≥ 1/1 000 a < 1/100); raros (≥ 1/10 000 a < 1/1 000); 
muito raros (< 1/10 000).

Tabela 1: Lista de reações adversas 

Classe de sistemas de 
órgãos 

Termo preferido da 
reação adversa 

Categoria de 
frequência 

Infeções e infestações Nasofaringite Frequentes

Doenças do sistema 
imunitário

Reações de 
hipersensibilidade 

Frequentes

Reação anafilática1 Pouco frequentes

Perturbações gerais e 
alterações no local de 
administração

Reações relacionadas com 
a perfusão

Frequentes

Fadiga Frequentes

1 Não notificado no PROMISE 1 nem no PROMISE 2, mas notificado noutros estudos e em contexto de pós-

introdução no mercado.

Descrição de reações adversas selecionadas 

Nasofaringite
Aproximadamente 8% dos doentes que tomaram 300 mg, 6% dos doentes que tomaram 100 mg e 6% 
dos doentes que tomaram placebo nos estudos PROMISE 1 e PROMISE 2 apresentaram nasofaringite. 
A nasofaringite foi mais frequente após a primeira dose de VYEPTI em qualquer dose. A incidência 
diminuiu significativamente com as doses subsequentes e manteve-se razoavelmente estável a partir 
daí. 
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Reações de hipersensibilidade e relacionadas com a perfusão
Foram notificadas reações de hipersensibilidade grave, incluindo reações anafiláticas, que podem 
desenvolver-se minutos após a perfusão (ver secção 4.4). As reações anafiláticas notificadas incluíram 
sintomas de hipotensão e dificuldades em respirar, e levaram à descontinuação de VYEPTI.  Outras 
reações de hipersensibilidade, incluindo angioedema, urticária, rubor, erupção cutânea e prurido, 
foram notificadas em aproximadamente 4% dos doentes que tomaram 300 mg, 3% dos doentes que 
tomaram 100 mg e 1% dos doentes que tomaram placebo nos estudos PROMISE 1 e PROMISE 2.
Outros sintomas notificados em associação com a perfusão de eptinezumab incluem sintomas 
respiratórios (congestão nasal, rinorreia, irritação da garganta, tosse, espirros, dispneia) e fadiga (ver
em baixo). A maior parte destes acontecimentos não foram graves e foram de natureza transitória.

Fadiga
Aproximadamente 3% dos doentes que tomaram eptinezumab e 2% dos doentes que tomaram placebo 
nos ensaios clínicos controlados por placebo apresentaram fadiga. A fadiga foi mais frequente no dia 
da primeira perfusão. Após a primeira semana e nas perfusões subsequentes, a fadiga foi notificada em 
incidências menores e estas foram comparáveis ao placebo.

Imunogenicidade 
Nos estudos clínicos, PROMISE 1 (até 56 semanas) e PROMISE 2 (até 32 semanas), a incidência de 
anticorpos anti-eptinezumab em ambos os estudos foi de 18% (105/579) e 20% (115/574) nos doentes 
que receberam 100 mg e 300 mg a cada 12 semanas, respetivamente. Em ambos os estudos, a 
incidência de anticorpos anti-eptinezumab atingiu o valor máximo na semana 24 e, a partir daí, 
apresentou um declínio estável, mesmo após as doses subsequentes, a cada 12 semanas. A incidência 
de anticorpos neutralizantes em ambos os estudos foi de 8,3% (48/579) e 6,1% (35/574) nos grupos de 
tratamento de 100 mg e 300 mg, respetivamente.

Num estudo em regime aberto, PREVAIL (até 96 semanas de tratamento com 300 mg de VYEPTI a 
cada 12 semanas), 18% (23/128) dos doentes desenvolveram anticorpos anti-eptinezumab com uma 
incidência global de anticorpos neutralizantes de 7% (9/128). 5,3% dos doentes eram positivos a ADA
("anti-drug antibodies", anticorpos anti-fármacos) na semana 48, 4% eram positivos a ADA na 
semana 72 e todos os doentes, exceto um doente perdido no seguimento, eram negativos a ADA na 
semana 104 (a última avaliação do estudo).

Nos estudos clínicos, as concentrações plasmáticas mínimas de eptinezumab pareceram menores nos 
doentes que desenvolveram anticorpos anti-eptinezumab. Nos estudos clínicos, não houve evidências 
de impacto do desenvolvimento de anticorpos anti-eptinezumab na eficácia ou na segurança.

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

Foram administradas doses até 1 000 mg por via intravenosa em seres humanos sem problemas de 
tolerabilidade ou reações adversas clinicamente significativas.

Em caso de sobredosagem, o doente deve ser tratado sintomaticamente e devem ser aplicadas medidas 
de suporte conforme necessário.

5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS

5.1 Propriedades farmacodinâmicas

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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Grupo farmacoterapêutico: analgésicos, antagonistas do péptido relacionado com o gene da calcitonina 
(CGRP), código ATC: N02CD05.

Mecanismo de ação

O eptinezumab é um anticorpo da imunoglobulina G1 (IgG1) recombinante humanizado que se liga às 
formas α e β do ligando do péptido relacionado com o gene da calcitonina (CGRP) humano com uma 
baixa afinidade picomolar (4 e 3 pM Kd, respetivamente). O eptinezumab impede a ativação dos 
recetores do CGRP e, consequentemente, a cascata que se segue de acontecimentos fisiológicos 
associados ao início de ataques de enxaqueca.

O eptinezumab inibe a inflamação neurogénica e a vasodilatação mediadas pelo CGRP α e β.

O eptinezumab é altamente seletivo (> 100 000 vezes vs. neuropéptidos relacionados amilina, 
calcitonina, adrenomedulina e intermedina). 

Eficácia e segurança clínicas 

VYEPTI (eptinezumab) foi avaliado para o tratamento preventivo da enxaqueca em dois estudos 
principais controlados por placebo: o PROMISE 1 foi realizado em doentes com enxaqueca episódica 
(n=888) e o PROMISE 2 em doentes com enxaqueca crónica (n=1 072). Os doentes incluídos tinham 
antecedentes de enxaqueca (com ou sem aura) há, pelo menos, 12 meses, de acordo com os critérios de 
diagnóstico da Classificação Internacional de Cefaleias (ICHD-II ou III). 

PROMISE 1: enxaqueca episódica

O PROMISE 1 foi um estudo de grupos paralelos, em dupla ocultação, controlado por placebo para 
avaliar a eficácia e a segurança de VYEPTI para o tratamento preventivo da enxaqueca episódica em 
adultos. 665 doentes foram aleatorizados para receber placebo (N=222), 100 mg de eptinezumab
(N=221) ou 300 mg de eptinezumab (N=222) a cada 12 semanas, durante 48 semanas (4 perfusões). A 
enxaqueca episódica foi definida como ≥ 4 e ≤ 14 dias de cefaleia, dos quais pelo menos 4 tinham de 
ser dias de enxaqueca em cada período de 28 dias nos 3 meses antes da seleção e confirmados durante 
o período de início do estudo. Os doentes tinham permissão para tomar medicação concomitante para 
a cefaleia ou a enxaqueca aguda durante o estudo, incluindo medicação específica para a enxaqueca 
(ou seja, triptanos, derivados da ergotamina). Não era permitida a utilização regular (superior a 7 dias 
por mês) de outros tratamentos para a prevenção da enxaqueca.

O parâmetro de avaliação de eficácia primário foi a alteração desde o início do estudo da média de 
dias de enxaqueca por mês (MMD, monthly migraine days) ao longo das semanas 1-12. Os parâmetros 
de avaliação secundários principais incluíram taxas de resposta da enxaqueca ≥ 50% e ≥ 75% 
definidas como a proporção de doentes que alcançaram, pelo menos, a redução percentual especificada 
nos dias de enxaqueca ao longo das semanas 1-12, taxa de resposta da enxaqueca ≥ 75% ao longo das 
semanas 1-4 e a percentagem de doentes com enxaqueca no dia seguinte à primeira dose (dia 1).

Os doentes tinham uma idade média de 40 anos (intervalo: 18 a 71 anos), 84% eram mulheres e 84% 
eram caucasianos. No início do estudo, o número médio de dias de enxaqueca por mês era de 8,6 e a 
taxa de doentes com enxaqueca num determinado dia era de 31%; ambos foram semelhantes em todos 
os grupos de tratamento.

Foi observada uma redução da média de dias de enxaqueca por mês do placebo para ambas as doses a 
partir do primeiro dia após a administração.
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Figura 1 Alterações médias desde o início do estudo dos dias de enxaqueca por mês no 
PROMISE 1

MQ = mínimos quadrados; VYEPTI = eptinezumab

Em cada ponto temporal, foi utilizada uma ANCOVA que incluiu o tratamento e a utilização de medicação 
profilática como fatores e os dias de enxaqueca no início do estudo como uma covariável contínua para estimar a 
alteração média desde o início do estudo.
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Tabela 2: Resultados dos parâmetros de avaliação de eficácia primários e secundários 
principais no PROMISE 1 (enxaqueca episódica)

VYEPTI

100 mg

N=221

VYEPTI

300 mg

N=222

Placebo
N=222

Dias de enxaqueca por mês (MMD) – Semanas 1-12

Início do estudo 8,7 8,6 8,4

Alteração média -3,9 -4,3 -3,2

Diferença em relação ao placebo -0,7 -1,1

IC de95% (-1,3, -0,1) (-1,7, -0,5)

valor p vs. placebo 0,0182 0,0001

  Respostas de MMD ≥ 75% – Semanas 1-4

Respostas 30,8% 31,5% 20,3%

Diferença em relação ao placebo 10,5% 11,3%

valor p vs. placebo 0,0112 0,0066

  Respostas de MMD ≥ 75% – Semanas 1-12

Respostas 22,2% 29,7% 16,2%

Diferença em relação ao placebo 6,0% 13,5%

valor p vs. placebo 0,1126 0,0007

Respostas de MMD ≥ 50% – Semanas 1-12

Respostas 49,8% 56,3% 37,4%

Diferença em relação ao placebo 12,4% 18,9%

valor p vs. placebo 0,0085 0,0001

PROMISE 2: enxaqueca crónica

O PROMISE 2 foi um estudo global de grupos paralelos, com dupla ocultação, controlado por placebo 
para avaliar a eficácia e a segurança de VYEPTI para o tratamento preventivo da enxaqueca crónica 
em adultos. Um total de 1 072 doentes foram aleatorizados e receberam placebo (N=366), 100 mg de 
eptinezumab (N=356) ou 300 mg de eptinezumab (N=350) a cada 12 semanas, durante 24 semanas 
(2 perfusões). A enxaqueca crónica foi definida como ≥ 15 a ≤ 26 dias de enxaqueca, dos quais ≥ 8 
foram avaliados como dias de enxaqueca nos 3 meses anteriores à seleção e confirmados durante o 
período de seleção de 28 dias. Durante o estudo, os doentes tinham permissão para tomar medicação 
aguda ou preventiva para a enxaqueca ou cefaleia num regime estável estabelecido (exceto 
onabotulinumtoxinA). 

Um total de 431 doentes (40%) com um diagnóstico duplo de enxaqueca crónica e cefaleia por uso 
excessivo de medicamentos (associada à utilização excessiva de triptanos, ergotamina ou analgésicos 
combinados > 10 dias/mês, ou paracetamol, ácido acetilsalicílico ou anti-inflamatórios não esteroides 
≥ 15 dias/mês) confirmado durante o período de seleção foram incluídos na população do estudo.

O parâmetro de avaliação de eficácia primário foi a alteração desde o início do estudo da média de 
MMD ao longo das semanas 1-12. Os parâmetros de avaliação secundários principais incluíram taxas 
de resposta da enxaqueca ≥ 50% e ≥ 75% definidas como a proporção de doentes que alcançaram a 
redução percentual especificada nos dias de enxaqueca ao longo das semanas 1-12, taxa de resposta da 
enxaqueca ≥ 75% ao longo das semanas 1-4, a percentagem de doentes com enxaqueca no dia seguinte 
à administração, a redução na prevalência da enxaqueca desde o início do estudo até à semana 4, a 
alteração desde o início do estudo na pontuação total no Teste de Impacto da Cefaleia (HIT-6) na 
semana 12 (apenas dose de 300 mg) e a alteração desde o início do estudo nos dias de medicação para 
a enxaqueca aguda por mês, média ao longo das semanas 1-12 (apenas dose de 300 mg). 
Os doentes tinham uma idade média de 41 anos (intervalo: 18 a 65 anos), 88% eram mulheres e 91% 
eram caucasianos. Quarenta e um por cento dos doentes estavam a tomar medicação preventiva 
concomitante para a enxaqueca. No início do estudo, o número médio de dias de enxaqueca por mês 
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era de 16,1 e a taxa de doentes com enxaqueca num determinado dia era de 57,6%; ambos foram 
semelhantes em todos os grupos de tratamento.  

Foi observada uma redução da média de dias de enxaqueca por mês do placebo para ambas as doses a 
partir do primeiro dia após a administração.

Figura 2: Alterações médias desde o início do estudo dos dias de enxaqueca por mês no 
PROMISE 2

MQ = mínimos quadrados; VYEPTI = eptinezumab

Em cada ponto temporal, foi utilizada uma ANCOVA que incluiu o tratamento com um fator e os dias de 
enxaqueca no início do estudo como uma covariável contínua para estimar a alteração média desde o início do 
estudo.
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Tabela 3: Resultados dos parâmetros de avaliação de eficácia primários e secundários 
principais no PROMISE 2 (enxaqueca crónica)

VYEPTI

100 mg
N=356

VYEPTI

300 mg
N=350

Placebo
N=366

Dias de enxaqueca por mês (MMD) – Semanas 1-12

Início do estudo 16,1 16,1 16,2

Alteração média -7,7 -8,2 -5,6

Diferença em relação ao placebo -2,0 -2,6

IC de95% (-2,9, -1,2) (-3,5, -1,7)

valor p vs. placebo < 0,0001 < 0,0001

Respostas de MMD ≥ 75% – Semanas 1-4

Respostas 30,9% 36,9% 15,6%

Diferença em relação ao placebo 15,3% 21,3%

valor p vs. placebo < 0,0001 < 0,0001

Respostas de MMD ≥ 75% – Semanas 1-12

Respostas 26,7% 33,1% 15,0%

Diferença em relação ao placebo 11,7% 18,1%

valor p vs. placebo 0,0001 < 0,0001

  Respostas de MMD ≥ 50% – Semanas 1-12

Respostas 57,6% 61,4% 39,3%

Diferença em relação ao placebo 18,2% 22,1%

valor p vs. placebo < 0,0001 < 0,0001

Pontuação HIT-6 – Semana 12a

Início do estudo 65,0 65,1 64,8

Alteração média -6,2 -7,3 -4,5

Diferença em relação ao placebo -1,7 -2,9

IC de95% (-2,8, -0,7) (-3,9, -1,8)

valor p vs. placebo 0,0010 < 0,0001

  Dias por mês com utilização de medicação aguda – Semanas 1-12a,b

Início do estudo 6,6 6,7 6,2

Alteração média -3,3 -3,5 -1,9

Diferença em relação ao placebo -1,2 -1,4

IC de95% (-1,7, -0,7) (-1,9, -0,9)

valor p vs. placebo < 0,0001 < 0,0001
a O parâmetro de avaliação para a dose de 100 mg não era um parâmetro de avaliação secundário pré-
especificado.
b O início do estudo era a média ao longo do período de seleção de 28 dias antes da administração do tratamento

Doentes diagnosticados com cefaleia por uso excessivo de medicamentos

Nos 431 (40%) doentes diagnosticados com cefaleia por uso excessivo de medicamentos (MOH, 
medication-overuse headache) no PROMISE-2, a alteração média desde o início do estudo nos MMD 
(semanas 1-12) foi de -8,4 dias para VYEPTI 100 mg, 8,6 dias para VYEPTI 300 mg e 5,4 dias para 
o placebo (diferença média para o placebo de -3,0 dias e -3,2 dias para 100 mg e 300 mg, 
respetivamente).
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PREVAIL: estudo a longo prazo

VYEPTI 300 mg foi administrado a cada 12 semanas por perfusão IV, durante um máximo de 
96 semanas, a 128 doentes com enxaqueca crónica. O objetivo primário foi avaliar a segurança a longo 
prazo após administrações repetidas de VYEPTI. Os objetivos secundários incluíram a caracterização 
dos perfis PK e de imunogenicidade de VYEPTI (secção 4.8) e a avaliação do efeito terapêutico de 
VYEPTI em vários resultados comunicados pelos doentes relacionados com a enxaqueca e a qualidade 
de vida, incluindo o Teste de Impacto da Cefaleia (HIT-6). Os doentes tinham uma idade média de 
41,5 anos (intervalo: 18 a 65 anos), 85% eram mulheres, 95% eram caucasianos e 36% tomavam 
medicação preventiva concomitante para a enxaqueca. O número médio de dias de enxaqueca por 
período de 28 dias nos 3 meses que antecederam a seleção foi de 14,1 dias. No total, 100 doentes 
(78,1%) concluíram o estudo (semana 104). Os doentes estavam bastante afetados no início do estudo, 
com um total médio no HIT-6 de 65. A alteração média desde o início do estudo até à semana 104 foi 
de -9,7 (p < 0,0001). O perfil de segurança foi coerente com os perfis de segurança observados nos 
estudos aleatorizados e controlados por placebo e foi observado um efeito sustentado nos resultados 
relevantes para os doentes durante 96 semanas.

População pediátrica

A Agência Europeia de Medicamentos diferiu a obrigação de apresentação dos resultados dos estudos 
com VYEPTI em um ou mais subgrupos da população pediátrica no tratamento preventivo da 
enxaqueca (ver secção 4.2 para informação sobre utilização pediátrica)

5.2 Propriedades farmacocinéticas

Dado que VYEPTI é administrado por via intravenosa, a sua biodisponibilidade é de 100%. O 
eptinezumab apresenta uma farmacocinética linear e a exposição aumenta proporcionalmente com 
doses de 10 a 1 000 mg. O estado estacionário é alcançado após a primeira dose, durante um 
calendário posológico de uma vez a cada 12 semanas. O tempo mediano até à concentração máxima (a 
Cmax) é de 30 minutos (fim da perfusão) e a semivida de eliminação terminal média é de 27 dias. As 
razões de acumulação média com base na Cmax e na AUC0-tau são de 1,08 e 1,15, respetivamente.  

Absorção

VYEPTI é administrado por perfusão intravenosa que contorna a absorção extravascular e tem uma 
biodisponibilidade de 100%. O tempo mediano até à concentração máxima foi alcançado no fim da 
perfusão (30 minutos).

Distribuição

O volume de distribuição central (Vc) para o eptinezumab foi de aproximadamente 3,7 litros.

Biotransformação

Prevê-se que o eptinezumab seja degradado por enzimas proteolíticas em pequenos péptidos e 
aminoácidos.

Eliminação

A depuração aparente do eptinezumab foi de 0,15 l/dia, e a semivida de eliminação terminal foi de 
aproximadamente 27 dias.



13

Populações especiais

Uma análise farmacocinética da população que incluiu 2 123 indivíduos explorou o efeito da idade, 
sexo, etnia e peso corporal na farmacocinética do eptinezumab. Relativamente a um indivíduo com 
70 kg, a exposição no estado estável do eptinezumab num indivíduo de 190 kg foi até 52% inferior, 
enquanto que seria até 50% superior num indivíduo com 39 kg. No entanto, na avaliação 
exposição/resposta, não houve qualquer efeito do peso corporal na eficácia clínica. Não é necessário 
ajuste da dose com base no peso corporal. A farmacocinética do eptinezumab não foi afetada pela 
idade (18-71), sexo ou raça com base na farmacocinética da população. Assim, não é necessário ajuste 
da dose.

Compromisso renal ou hepático

Não foram realizados estudos dedicados do compromisso hepático ou renal para avaliar os efeitos do 
compromisso hepático e renal na farmacocinética do eptinezumab. A análise farmacocinética da 
população dos dados integrados dos estudos clínicos de VYEPTI não revelou quaisquer diferenças em 
doentes com compromisso renal ou hepático que exijam ajuste da dose. Não estão disponíveis dados 
para doentes com compromisso renal grave.

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, toxicidade de dose repetida, toxicidade juvenil ou toxicidade 
reprodutiva e do desenvolvimento.

Genotoxicidade e carcinogénese 

Dado que é pouco provável que o eptinezumab interaja diretamente com o ADN ou outro material 
cromossómico, as avaliações de potencial genotoxicidade foram consideradas desnecessárias e não 
foram realizadas. 

Dado que não foi identificado qualquer risco de carcinogenicidade, através de extensas avaliações da 
literatura relacionada com a inibição do CGRP, e dado que não foram observadas conclusões 
proliferativas relacionadas com o eptinezumab em estudos de longo prazo com macacos, os testes de 
carcinogenicidade foram considerados desnecessários e não foram realizados.

6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS

6.1 Lista dos excipientes

Sorbitol (E420)
L-histidina
Cloridrato de L-histidina mono-hidratado
Polissorbato 80
Água para preparações injetáveis

6.2 Incompatibilidades

Na ausência de estudos de compatibilidade, este medicamento não pode ser misturado com outros 
medicamentos, exceto os mencionados na secção 6.6.

6.3 Prazo de validade

3 anos.
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Após a diluição, a solução para perfusão de VYEPTI (VYEPTI e cloreto de sódio 0,9% injetável) deve 
ser administrada no prazo de 8 horas (ver secção 6.6).

6.4 Precauções especiais de conservação

Conservar no frigorífico (2 °C – 8 °C).

Não congelar ou agitar.

Manter o frasco para injetáveis dentro da embalagem exterior para proteger da luz. 

Após a diluição, a solução para perfusão de VYEPTI (VYEPTI e cloreto de sódio 0,9% injetável) pode 
ser conservada à temperatura ambiente (a temperatura inferior a 25 °C) ou refrigerada a 2 °C – 8 °C.  

6.5 Natureza e conteúdo do recipiente 

Frasco para injetáveis de vidro de tipo I de 4 ml com rolha de borracha de clorobutilo. A rolha do 
frasco para injetáveis é fabricada sem látex de borracha natural.

VYEPTI está disponível em embalagens de 1 e 3 frascos para injetáveis de utilização única.

É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.

6.6 Precauções especiais de eliminação e manuseamento

O medicamento requer diluição antes da administração. A diluição deve ser preparada por um 
profissional de saúde utilizando uma técnica assética para garantir a esterilidade da solução para 
perfusão preparada.

O medicamento não contém conservantes e destina-se a uma única utilização e qualquer medicamento 
não utilizado deve ser eliminado.

Antes da diluição, o medicamento (concentrado nos frascos para injetáveis) deve ser inspecionado 
visualmente; não utilize se o concentrado contiver partículas visíveis ou estiver turvo ou descolorado 
(com outra aparência que não seja límpida a ligeiramente opalescente, incolor a amarelo acastanhado).

Tanto para a dose de 100 mg como para a dose de 300 mg, deve ser utilizado um saco de 100 ml de 
solução injetável de cloreto de sódio 9 mg/ml (0,9%) para preparar a solução para perfusão de 
VYEPTI conforme descrito abaixo. Não podem ser utilizados quaisquer outros diluentes intravenosos 
para preparar a solução para perfusão de VYEPTI. 

Inverta suavemente a solução para perfusão de VYEPTI para misturar completamente. Não agite.

Após a diluição, a solução para perfusão de VYEPTI deve ser administrada no prazo de 8 horas. 
Durante este período, a solução para perfusão de VYEPTI pode ser conservada à temperatura 
ambiente (a temperatura inferior a 25 °C) ou refrigerada a 2 °C – 8 °C. Se for conservada a 
2 °C – 8 °C, deixe a solução para perfusão de VYEPTI alcançar a temperatura ambiente antes da 
perfusão. NÃO CONGELE. 

Dose de VYEPTI 100 mg

Para preparar a solução para perfusão de VYEPTI, retire 1,0 ml de VYEPTI de um frasco para 
injetáveis de utilização única com uma agulha e uma seringa estéreis. Injete o conteúdo de 1,0 ml 
(100 mg) num saco de 100 ml de cloreto de sódio 0,9% injetável.
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Dose de VYEPTI 300 mg

Para preparar a solução para perfusão de VYEPTI, retire 1,0 ml de VYEPTI de 3 frascos para 
injetáveis de utilização única com uma agulha e uma seringa estéreis. Injete o conteúdo resultante de 
3,0 ml (300 mg) num saco de 100 ml de cloreto de sódio 0,9% injetável.

Instruções para administração da perfusão 

Os medicamentos parentéricos devem ser inspecionados visualmente quanto à presença de partículas e 
descoloração antes da administração, sempre que a solução e o recipiente o permitam. Não utilize se o 
líquido contiver partículas visíveis ou estiver turvo ou descolorado.

Administre a perfusão da dose de VYEPTI 100 mg ou de VYEPTI 300 mg conforme prescrito, após a 
diluição do conteúdo do frasco para injetáveis num saco de 100 ml de cloreto de sódio 0,9% injetável, 
ao longo de aproximadamente 30 minutos. Utilize um conjunto de perfusão intravenosa com um filtro 
incorporado ou suplementar de 0,2 ou 0,22 μm. Depois de terminada a perfusão, lave a linha com 
20 ml de cloreto de sódio 0,9% injetável.

Não administrar VYEPTI como injeção em bólus. 

Não devem ser administrados através do conjunto de perfusão, nem misturados com VYEPTI,
quaisquer outros medicamentos.

Qualquer medicamento não utilizado ou resíduos devem ser eliminados de acordo com as exigências 
locais.

7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO

H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9
2500 Valby
Dinamarca

8. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 

EU/1/21/1599/001
EU/1/21/1599/002

9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE 
INTRODUÇÃO NO MERCADO

Data da primeira autorização: 24 de janeiro de 2022

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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ANEXO II

A. FABRICANTE(S) DA(S) SUBSTÂNCIA(S) ATIVA(S) DE ORIGEM 
BIOLÓGICA E FABRICANTE(S) RESPONSÁVEL(VEIS) PELA 
LIBERTAÇÃO DO LOTE

B. CONDIÇÕES OU RESTRIÇÕES RELATIVAS AO FORNECIMENTO E 
UTILIZAÇÃO

C. OUTRAS CONDIÇÕES E REQUISITOS DA AUTORIZAÇÃO DE 
INTRODUÇÃO NO MERCADO

D. CONDIÇÕES OU RESTRIÇÕES RELATIVAS À UTILIZAÇÃO SEGURA 
E EFICAZ DO MEDICAMENTO
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A. FABRICANTE(S) DA(S) SUBSTÂNCIA(S) ATIVA(S) DE ORIGEM BIOLÓGICA E 
FABRICANTE(S) RESPONSÁVEL(VEIS) PELA LIBERTAÇÃO DO LOTE

Nome e endereço do(s) fabricante(s) da(s) substância(s) ativa(s) de origem biológica

Sandoz GmbH
Biochemiestrasse 10
6250 Kundl
Áustria

Nome e endereço do(s) fabricante(s) responsável(veis) pela libertação do lote

H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9
2500 Valby
Dinamarca

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

EMBALAGEM EXTERIOR

1. NOME DO MEDICAMENTO

VYEPTI 100 mg concentrado para solução para perfusão
eptinezumab 

2. DESCRIÇÃO DA(S) SUBSTÂNCIA(S) ATIVA(S)

Cada frasco para injetáveis de concentrado contém 100 mg de eptinezumab por ml.

3. LISTA DOS EXCIPIENTES

Excipientes: sorbitol, L-histidina, cloridrato de L-histidina mono-hidratado, polissorbato 80 e água 
para preparações injetáveis

4. FORMA FARMACÊUTICA E CONTEÚDO

Concentrado estéril
1 frasco para injetáveis
3 frascos para injetáveis
1 ml
3x1 ml

5. MODO E VIA(S) DE ADMINISTRAÇÃO

Consultar o folheto informativo antes de utilizar.
Para utilização por via intravenosa após diluição.
Apenas para uma única utilização.

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

VAL

9. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO
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Conservar no frigorífico.
Não congelar ou agitar.
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

H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9
2500 Valby
Dinamarca

12. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 

EU/1/21/1599/001
EU/1/21/1599/002

13. NÚMERO DO LOTE

Lot

14. CLASSIFICAÇÃO QUANTO À DISPENSA AO PÚBLICO

15. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

16. INFORMAÇÃO EM BRAILLE

Foi aceite a justificação para não incluir a informação em Braille.

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

FRASCO PARA INJETÁVEIS

1. NOME DO MEDICAMENTO E VIA(S) DE ADMINISTRAÇÃO

VYEPTI 100 mg concentrado estéril
eptinezumab
Utilização por via intravenosa após diluição

2. MODO DE ADMINISTRAÇÃO

3. PRAZO DE VALIDADE

VAL

4. NÚMERO DO LOTE

Lot

5. CONTEÚDO EM PESO, VOLUME OU UNIDADE

1 ml

6. OUTROS
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B. FOLHETO INFORMATIVO
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Folheto informativo: Informação para o doente

VYEPTI 100 mg concentrado para solução para perfusão
eptinezumab

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.
 Este medicamento foi receitado apenas para si. Não deve dá-lo a outros. O medicamento pode 

ser-lhes prejudicial mesmo que apresentem os mesmos sinais de doença. 
 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 VYEPTI e para que é utilizado 
2. O que precisa de saber antes de lhe ser administrado VYEPTI 
3. Como utilizar VYEPTI 
4. Efeitos indesejáveis possíveis 
5. Como conservar VYEPTI
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que é VYEPTI e para que é utilizado

VYEPTI contém a substância ativa eptinezumab, que bloqueia a atividade do péptido relacionado com 
o gene da calcitonina (CGRP), uma substância que ocorre naturalmente no organismo. As pessoas com 
enxaqueca têm níveis aumentados desta substância.

VYEPTI é utilizado para prevenir a enxaqueca em adultos que tenham enxaqueca, pelo menos, 
4 dias por mês.

VYEPTI pode reduzir o número de dias com enxaqueca e melhorar a sua qualidade de vida. Pode 
sentir o efeito preventivo um dia após receber este medicamento.

2. O que precisa de saber antes de lhe ser administrado VYEPTI 

Não utilize VYEPTI
 se tem alergia ao eptinezumab ou a qualquer outro componente deste medicamento (indicados na 

secção 6).

Advertências e precauções 
Fale com o seu médico ou enfermeiro antes de lhe ser administrado VYEPTI se tiver uma doença que 
afete o seu coração e circulação sanguínea. 

VYEPTI pode causar reações alérgicas graves. Estas reações podem desenvolver-se rapidamente 
enquanto o medicamento está a ser administrado. Informe o seu médico imediatamente se tiver 
quaisquer sintomas de uma reação alérgica, tais como: 
 dificuldade em respirar
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 pulsação acelerada ou fraca ou uma queda repentina da tensão arterial que lhe cause tonturas ou 
vertigens

 inchaço dos lábios ou da língua
 comichão intensa na pele ou erupção cutânea enquanto estiver a receber VYEPTI ou depois

Crianças e adolescentes
VYEPTI não é recomendado para crianças ou adolescentes com menos de 18 anos, pois não foi 
estudado neste grupo etário.

Outros medicamentos e VYEPTI
Informe o seu médico se estiver a utilizar, tiver utilizado recentemente, ou se vier a utilizar outros 
medicamentos.

Gravidez, amamentação e fertilidade
Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o seu médico 
antes de lhe ser administrado este medicamento. 

É preferível evitar a utilização de VYEPTI durante a gravidez, pois o efeito deste medicamento em 
mulheres grávidas é desconhecido.

Desconhece-se se VYEPTI passa para o leite materno. O seu médico irá ajudá-la a decidir se deve 
parar de amamentar ou interromper o tratamento com VYEPTI. Se estiver a amamentar ou planeia 
amamentar, fale com o seu médico antes de receber tratamento com VYEPTI. Deve decidir, em 
conjunto com o seu médico, se deve amamentar e receber tratamento com VYEPTI.

Condução de veículos e utilização de máquinas
Os efeitos de VYEPTI sobre a capacidade de conduzir ou utilizar máquinas são nulos ou desprezáveis.

VYEPTI contém sorbitol
O sorbitol é uma fonte de frutose. Se tiver intolerância hereditária à frutose (IHF), um distúrbio 
genético raro, não pode receber este medicamento. Os doentes com IHF não conseguem decompor a 
frutose, o que pode causar efeitos indesejáveis graves.
Se tiver IHF, tem de informar o seu médico antes de receber este medicamento.

3. Como utilizar VYEPTI

Utilize este medicamento exatamente como indicado pelo seu médico. Fale com o seu médico se tiver 
dúvidas. 

VYEPTI é administrado como uma infusão (perfusão) numa veia. A perfusão dura cerca de 30 
minutos. VYEPTI ser-lhe-á administrado por um profissional de saúde, que prepara a perfusão antes 
de lha administrar. Durante e após a perfusão, o profissional de saúde irá observá-lo de acordo com a 
prática clínica normal para detetar sinais de uma reação alérgica.
  
A dose recomendada é de 100 mg administrados a cada 12 semanas. Alguns doentes podem beneficiar 
de uma dose de 300 mg administrada a cada 12 semanas. O seu médico irá decidir a dose adequada 
para si e durante quanto tempo deverá continuar a receber o tratamento.

Se utilizar mais VYEPTI do que deveria
Dado que o medicamento lhe vai ser administrado por um profissional de saúde, é pouco provável que 
receba demasiado VYEPTI. Informe o seu médico se pensar que isso aconteceu.

Caso se tenha esquecido de utilizar VYEPTI
Se não tomar uma dose, o seu médico irá decidir quando deverá ser administrada a próxima dose.
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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.

Contacte o seu médico ou enfermeiro imediatamente se verificar qualquer um dos seguintes efeitos 
indesejáveis – poderá necessitar de tratamento médico urgente:

Frequentes: podem afetar até 1 em 10 pessoas:
 reações alérgicas e outras reações devido à perfusão

Podem desenvolver-se rapidamente reações durante a perfusão. Os sintomas de reação alérgica 
são:
- dificuldades em respirar
- pulsação acelerada ou fraca
- queda repentina da tensão arterial que lhe causa tonturas ou vertigens
- inchaço dos lábios ou da língua
- comichão intensa na pele, erupção cutânea
As reações alérgicas graves são pouco frequentes (podem afetar até 1 em 100 pessoas).

Outros sintomas que podem ocorrer devido à perfusão incluem sintomas respiratórios (como nariz 
entupido ou corrimento nasal, irritação da garganta, tosse, espirros, falta de ar) e sensação de cansaço. 
Geralmente, estes sintomas não são graves e são de curta duração.

Podem ocorrer outros efeitos indesejáveis com a seguinte frequência:

Frequentes: podem afetar até 1 em 10 pessoas:
 entupimento nasal
 garganta inflamada
 fadiga

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 VYEPTI

Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.

Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso no rótulo e na embalagem após VAL. 
O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

Conservar no frigorífico (2 °C – 8 °C).
Não congelar ou agitar.
Manter o frasco para injetáveis dentro da embalagem exterior para proteger da luz.
Após a diluição, a solução pode ser conservada à temperatura ambiente (a temperatura inferior a 
25 °C) ou refrigerada a 2 °C – 8 °C. A solução para perfusão diluída deve ser administrada no prazo de 
8 horas.

Não utilize este medicamento se verificar que a solução contém partículas visíveis ou está turva ou 
descolorada.

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização. Pergunte ao seu farmacêutico como deitar fora 
os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas ajudarão a proteger o ambiente.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações

Qual a composição de VYEPTI 
- A substância ativa é eptinezumab. Cada frasco para injetáveis de concentrado contém 100 mg de 

eptinezumab por ml.
- Os outros componentes são sorbitol (E420), L-histidina, cloridrato de L-histidina mono-hidratado, 

polissorbato 80 e água para preparações injetáveis.

Qual o aspeto de VYEPTI e conteúdo da embalagem
VYEPTI concentrado para solução para perfusão é límpido a ligeiramente leitoso, incolor a amarelo 
acastanhado. Cada frasco para injetáveis contém um mililitro de concentrado num frasco para 
injetáveis de vidro transparente com uma rolha de borracha, vedação de alumínio e cápsula de fecho 
flip-off de plástico.

VYEPTI está disponível em embalagens de 1 e 3 frascos para injetáveis de utilização única.

É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante
H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9
2500 Valby
Dinamarca

Para quaisquer informações sobre este medicamento, queira contactar o representante local do Titular 
da Autorização de Introdução no Mercado:

België/Belgique/Belgien
Lundbeck S.A./N.V.
Tél/Tel: +32 2 535 7979 

Lietuva
H. Lundbeck A/S
Tel: +45 36301311(Danija) 
lietuva@lundbeck.com

България
Escritório do Representante da Lundbeck Export 
A/S
Tel: +359 2 962 4696

Luxembourg/Luxemburg
Lundbeck S.A.
Tél: +32 2 535 7979

Česká republika
Lundbeck Česká republika s.r.o.
Tel: +420 225 275 600

Magyarország
Lundbeck Hungaria Kft.
Tel: +36 1 4369980

Danmark
Lundbeck Pharma A/S
Tlf: +45 4371 4270

Malta
H. Lundbeck A/S
Tel: + 45 36301311

Deutschland
Lundbeck GmbH
Tel: +49 40 23649 0

Nederland
Lundbeck B.V.
Tel: +31 20 697 1901

Eesti Norge
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Lundbeck Eesti AS
Tel: + 372 605 9350

H. Lundbeck AS 
Tlf: +47 91 300 800

Ελλάδα
Lundbeck Hellas S.A.
Τηλ: +30 210 610 5036

Österreich
Lundbeck Austria GmbH
Tel: +43 1 253 621 6033 

España
Lundbeck España S.A.
Tel: +34 93 494 9620

Polska
Lundbeck Poland Sp. z o. o. 
Tel.: + 48 22 626 93 00

France
Lundbeck SAS
Tél: + 33 1 79 41 29 00

Portugal
Lundbeck Portugal Lda
Tel: +351 21 00 45 900

Hrvatska
Lundbeck Croatia d.o.o.
Tel.: + 385 1 6448263

Ireland
Lundbeck (Ireland) Limited
Tel: +353 1 468 9800

România
Lundbeck Romania SRL 
Tel: +40 21319 88 26

Slovenija
Lundbeck Pharma d.o.o.
Tel.: +386 2 229 4500

Ísland
Vistor hf. 
Tel: +354 535 7000 

Slovenská republika
Lundbeck Slovensko s.r.o.
Tel: +421 2 5341 42 18

Italia
Lundbeck Italia S.p.A.
Tel: +39 02 677 4171

Suomi/Finland
Oy H. Lundbeck Ab
Puh/Tel: +358 2 276 5000

Κύπρος
Lundbeck Hellas A.E
Τηλ.: +357 22490305

Sverige
H. Lundbeck AB
Tel: +46 40 699 8200 

Latvija
H. Lundbeck A/S
Tel: +45 36301311(Dānija)
latvia@lundbeck.com

United Kingdom (Northern Ireland)
Lundbeck Ireland Limited
Tel: ++353 468 9800

Este folheto foi revisto pela última vez em 

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 para a diluição e a administração

O medicamento requer diluição antes da administração. A diluição deve ser preparada por um 
profissional de saúde utilizando uma técnica assética para garantir a esterilidade da solução para 
perfusão preparada.
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O medicamento não contém conservantes e destina-se a uma única utilização e qualquer medicamento 
não utilizado deve ser eliminado.

Antes da diluição, o medicamento (concentrado nos frascos para injetáveis) deve ser inspecionado 
visualmente; não utilize se o concentrado contiver partículas visíveis ou estiver turvo ou descolorado 
(com outra aparência que não seja límpido a ligeiramente opalescente, incolor a amarelo acastanhado).

Tanto para a dose de 100 mg como para a dose de 300 mg, deve ser utilizado um saco de 100 ml de 
solução injetável de cloreto de sódio 9 mg/ml (0,9%) para preparar a solução para perfusão de 
VYEPTI conforme descrito abaixo. Não podem ser utilizados quaisquer outros diluentes intravenosos 
para preparar a solução para perfusão de VYEPTI. 

Inverta suavemente a solução para perfusão de VYEPTI para misturar completamente. Não agite.

Após a diluição, a solução para perfusão de VYEPTI deve ser administrada no prazo de 8 horas. 
Durante este período, a solução para perfusão de VYEPTI pode ser conservada à temperatura 
ambiente (a temperatura inferior a 25 °C) ou refrigerada a 2 °C – 8 °C. Se for conservada a 
2 °C – 8 °C, deixe a solução para perfusão de VYEPTI alcançar a temperatura ambiente antes da 
perfusão. NÃO CONGELE. 

 Dose de VYEPTI 100 mg

Para preparar a solução para perfusão de VYEPTI, retire 1,0 ml de VYEPTI de um frasco para 
injetáveis de utilização única com uma agulha e uma seringa estéreis. Injete o conteúdo de 1,0 ml 
(100 mg) num saco de 100 ml de cloreto de sódio 0,9% injetável.

 Dose de VYEPTI 300 mg

Para preparar a solução para perfusão de VYEPTI, retire 1,0 ml de VYEPTI de 3 frascos para 
injetáveis de utilização única com uma agulha e uma seringa estéreis. Injete o conteúdo resultante 
de 3,0 ml (300 mg) num saco de 100 ml de cloreto de sódio 0,9% injetável.

Instruções para administração da perfusão 

Os medicamentos parentéricos devem ser inspecionados visualmente quanto à presença de partículas e 
descoloração antes da administração, sempre que a solução e o recipiente o permitam. Não utilize se o 
líquido contiver partículas visíveis ou estiver turvo ou descolorado.

Administre a perfusão da dose de VYEPTI 100 mg ou de VYEPTI 300 mg conforme prescrito, após a 
diluição do conteúdo do frasco para injetáveis num saco de 100 ml de cloreto de sódio 0,9% injetável, 
ao longo de aproximadamente 30 minutos. Utilize um conjunto de perfusão intravenosa com um filtro 
incorporado ou suplementar de 0,2 ou 0,22 μm. Depois de terminada a perfusão, lave a linha com 
20 ml de cloreto de sódio 0,9% injetável.

Não administrar VYEPTI como injeção em bólus. 

Não devem ser administrados através do conjunto de perfusão, nem misturados com VYEPTI 
quaisquer outros medicamentos.

Qualquer medicamento não utilizado ou resíduos devem ser eliminados de acordo com as exigências 
locais.
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