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MARQUE NA AGENDA

A NEUROLOGIA 
COMO NUNCA A VIU

“A enxaqueca 
não é uma doença” - 

derrubar o mito
TEMPORADA 1 
EPISÓDIO 1 | 60 MIN 

28 JUNHO | 2021| 19H30 

MARQUE NA AGENDA
ESTA É UMA SÉRIE QUE VAI DAR  
QUE FALAR. MARQUE NA AGENDA  
E NÃO PERCA ESTA ESTREIA 

Sob a moderação atenta do Dr. Filipe Palavra, vamos poder conversar com duas das 
especialistas mais experientes no tratamento de doentes com enxaqueca: a Dra. Isabel 
Luzeiro e a Dra. Elsa Parreira.

Adira a este formato intera�vo e dinâmico para, juntos, descobrirmos novas soluções 
para os doentes e �rar par�do da profunda evolução do conhecimento em torno dos 
mecanismos fisiopatológicos da enxaqueca.

No momento em que chega a Portugal uma terapêu�ca desenvolvida especificamente 
para o tratamento preven�vo da enxaqueca, surge a necessidade de debater temas 
essenciais na abordagem clínica desta doença.

Nesta primeira temporada do Talking Heads, cada episódio será composto por três 
rubricas: 1. Mitos em torno da Enxaqueca; 2. Debate sobre mudanças no paradigma da 
gestão clínica da doença; 3. Par�lha de uma Clinical Pearl.

DR. FILIPE PALAVRA  
Especialista em Neurologia no Hospital Pediátrico 
do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra  
e Secretário-Geral da Direção da Sociedade 
Portuguesa de Neurologia.

DRA. ISABEL LUZEIRO
Neurologista no Centro Hospitalar e Universitário 
de Coimbra e Presidente da Sociedade Portuguesa 
de Neurologia.

DRA. ELSA PARREIRA 
Neurologista no Hospital Professor Doutor 

Fernando Fonseca e Presidente da Sociedade 
Portuguesa de Cefaleias.
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LUZES, CÂMARA…AÇÃO!  
JÁ FALTA MENOS DE 1H, PREPARE-SE.

ASSISTA AQUI

QUAL O VALOR DA 
INOVAÇÃO CIENTÍFICA 

NA ENXAQUECA ?

DR. FILIPE PALAVRA DRA. ISABEL LUZEIRODRA. ELSA PARREIRA

ASSISTA AQUI
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INOVAÇÃO CIENTÍFICA 

NA ENXAQUECA ?

DR. FILIPE PALAVRA DRA. ISABEL LUZEIRODRA. ELSA PARREIRA

LUZES, CÂMARA…AÇÃO!  
JÁ FALTA MENOS DE 1H, PREPARE-SE.
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1ª temporada
No momento em que chega a Portugal uma terapêu�ca 
desenvolvida especificamente para o tratamento preven�vo da 
enxaqueca, surge a necessidade de debater vários temas 
essenciais nesta primeira temporada Talking Heads. 

Cada episódio será composto por três rubricas, uma sobre os mitos que assombram 
esta doença, seguido de uma discussão acerca das mudanças no paradigma da sua 
gestão clínica e por úl�mo será par�lhada uma Clinical Pearl. 

Para este primeiro episódio, moderado pelo Dr. Filipe Palavra, convidámos duas das 
especialistas com mais experiência no tratamento dos doentes com enxaqueca, a 
Dra. Isabel Luzeiro e a Dra. Elsa Parreira. Aproveite este formato intera�vo e 
dinâmico para derrubar connosco o mito de que “a enxaqueca não é uma doença” 
e descobrir de que forma os doentes poderão beneficiar com a evolução da 
compreensão dos mecanismos fisiopatológicos da enxaqueca. 

Qual o valor da inovação cien�fica 
na enxaqueca ? 

Temporada 1 | Episódio 1 | 60m28 junho|19h30 2021
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INFORMAÇÕES ESSENCIAIS COMPATÍVEIS COM O RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO 
MEDICAMENTO 

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 “Notificação de suspeitas de reações adversas”. Nome 
do medicamento Emgality 120 mg solução injetável em caneta pré-cheia. Composição qualitativa e 
quantitativa Cada caneta pré-cheia contém 120 mg de galcanezumab em 1 ml. Galcanezumab é um anticorpo 
monoclonal humanizado produzido em células de ovário de hamster chinês por tecnologia de ADN recombinante. 
Lista completa de excipientes, ver “Lista dos excipientes”. Forma farmacêutica Solução para injeção (injetável). 
A solução é límpida e incolor a ligeiramente amarelada. Indicações terapêuticas Emgality está indicado na 
profilaxia da enxaqueca em adultos que têm enxaqueca, pelo menos, 4 dias por mês. Posologia e modo de 
administração. O tratamento deve ser iniciado por médicos com experiência no diagnóstico e tratamento da 
enxaqueca. Posologia. A dose recomendada é de 120 mg de galcanezumab por injeção subcutânea uma vez por 
mês, com uma dose de carga inicial de 240 mg. Os doentes devem ser instruídos para injetarem qualquer dose 
esquecida logo que possível, retomando depois a administração mensal. O benefício do tratamento deve ser 
avaliado até 3 meses após o seu início. A decisão de continuar o tratamento deverá ser tomada individualmente 
para cada doente. Recomenda-se que daí em diante a necessidade de continuar o tratamento seja regularmente 
avaliada. Idosos (≥ 65 anos): Há informações limitadas em indivíduos com idade ≥ 65 anos. Não é necessário 
ajustar a dose, pois a farmacocinética de galcanezumab não é afetada pela idade. Compromisso renal ou hepático: 
Não é necessário ajustar a dose em doentes com compromisso renal ou hepático ligeiro a moderado (ver secção 
5.2 do RCM). População pediátrica: A segurança e eficácia de galcanezumab em crianças com idades 
compreendidas entre os 6 e os 18 anos ainda não foram estabelecidas. Não existem dados disponíveis. Não existe 
utilização relevante de galcanezumab em crianças com menos de 6 anos para prevenção da enxaqueca. Modo de 
administração Via subcutânea: O doente pode auto-injetar galcanezumab, seguindo as Instruções de Utilização. 
Galcanezumab é administrado por injeção subcutânea no abdómen, na coxa, na parte de trás do braço ou na região 
glútea. Depois de terem recebido treino, os doentes podem auto-injetar galcanezumab, se tal for considerado 
adequado por um profissional de saúde. O Folheto Informativo contém instruções detalhadas quanto à 
administração. Contraindicações Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer um dos excipientes 
mencionados na secção “Lista dos excipientes”. Advertências e precauções especiais de utilização 
Rastreabilidade: De modo a melhorar a rastreabilidade de medicamentos biológicos deve ser registado claramente 
o nome e o número de lote do medicamento administrado. Risco cardiovascular: Os doentes com certas doenças
cardiovasculares major foram excluídos dos estudos clínicos (ver secção 5.1 do RCM). Não existem dados de
segurança disponíveis para estes doentes. Hipersensibilidade grave: Reações graves de hipersensibilidade
incluindo casos de anafilaxia, angioedema e urticaria têm sido reportados. Se ocorrer uma reação de
hipersensibilidade grave, a administração de galcanezumab deve ser imediatamente interrompida e ser iniciada
uma terapêutica adequada. Excipientes: Este medicamento contém menos de 1 mmol de sódio (23 mg) por cada
dose de 120 mg, ou seja, é praticamente “isento de sódio”. Interações medicamentosas e outras formas de
interação Não foram realizados estudos de interação medicamentosa. Com base nas características de
galcanezumab, não são de esperar quaisquer interações medicamentosas farmacocinéticas. Efeitos indesejáveis
Resumo do perfil de segurança: Foram expostos a galcanezumab mais de 2.500 doentes em estudos clínicos de
profilaxia da enxaqueca. Mais de 1.400 doentes foram expostos a galcanezumab durante a fase de dupla ocultação
dos estudos de fase 3 controlados com placebo. 279 doentes foram expostos durante 12 meses. As reações adversas 
medicamentosas notificadas, em estudos clínicos da enxaqueca, com as doses de 120 mg e 240 mg foram dor no
local da injeção (10,1%/11,6%), reações no local da injeção (9,9%/14,5%), vertigens (0,7%/1,2%), obstipação
(1,0%/1,5%), prurido (0,7%/1,2%) e urticária (0,3%/0,1%). As reações foram, na sua maioria, de gravidade ligeira
ou moderada. Menos de 2,5% dos doentes descontinuaram o tratamento devido a acontecimentos adversos. Lista
tabelada de reações adversas: Tabela 1. Lista de reações adversas em estudos clínicos e relatórios pós-
comercialização. Estimativa da frequência: Muito frequentes (≥ 1/10), frequentes (≥ 1/100 a < 1/10), pouco
frequentes (≥ 1/1.000 a < 1/100), raros (≥ 1/10.000 to < 1/1.000).
Classes de sistemas de 
órgãos 

Muito frequentes Frequentes Pouco frequentes Raros 

Doenças do sistema 
imunitário 

Anafilaxia 
Angioedema 
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Afeções do Ouvido e 
do Labirinto 

Vertigens 

Doenças 
gastrointestinais 

Obstipação 

Afeções dos tecidos 
cutâneos e 
subcutâneos 

Prurido 
Rash 

Urticária 

Perturbações gerais e 
alterações no local de 
administração 

Dor no local da 
injeção 
Reações no local da 
injeçãoa

a Os termos notificados com maior frequência (≥ 1%) foram: reação no local da injeção, eritema no local da 
injeção, prurido no local da injeção, hematoma no local da injeção, tumefação no local da injeção. 
Descrição de algumas reações adversas: Dor ou reações no local da injeção: Os acontecimentos relacionados com 
o local da injeção foram, na sua maioria, ligeiros a moderados, e a percentagem de doentes expostos a
galcanezumab durante os estudos de fase 3 que descontinuaram o tratamento devido a uma reação no local da
injeção foi inferior a 0,5%. As reações no local da injeção foram notificadas, na sua maioria, no espaço de 1 dia e,
em média, foram resolvidas no espaço de 5 dias. Em 86% dos doentes que notificaram dor no local da injeção, o
acontecimento ocorreu até 1 hora após a injeção e resolveu, em média, ao fim de 1 dia. Um por cento dos doentes
expostos a galcanezumab durante os estudos de fase 3 tiveram dor intensa no local da injeção. Urticária: Embora
a urticária seja pouco frequente, foram notificados casos graves de urticária nos estudos clínicos de galcanezumab.
Imunogenicidade: Nos estudos clínicos, a incidência de desenvolvimento de anticorpos antifármaco durante a fase
de dupla ocultação foi de 4,8% em doentes tratados com galcanezumab uma vez por mês (sendo que apenas um
tinha anticorpos neutralizantes in vitro). Com 12 meses de tratamento, até 12,5% dos doentes tratados com
galcanezumab desenvolveram anticorpos antifármaco, na sua maioria de baixo título e positivos quanto à atividade
neutralizadora in vitro. No entanto, a presença de anticorpos antifármaco não afetou a farmacocinética, a eficácia
ou a segurança de galcanezumab. 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: Sítio da internet: http://www.infarmed.pt/web/infarmed/submissaoram
(preferencialmente) ou através dos seguintes contactos: Direção de Gestão do Risco de Medicamentos, Parque da
Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53, 1749-004 Lisboa. Tel: +351 21 798 73 73. Linha do Medicamento: 800222444
(gratuita). E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt Lista dos excipientes L-histidina, Monocloridrato de L-
histidina, Polissorbato 80, Cloreto de sódio e Água para preparações injetáveis Data da revisão do texto Março
2020. Está disponível informação pormenorizada sobre este medicamento no sítio da internet da Agência Europeia
de Medicamentos http://www.ema.europa.eu

Medicamento Sujeito a Receita Médica Restrita. Para mais informações deverá contactar o representante do 
Titular de Introdução no mercado, Lilly Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda.

http://www.infarmed.pt/web/infarmed/submissaoram
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