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De Segurança
Importante
Sobre PRILIGY®
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Informação para o médico
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A EP e PRILIGY®

A Ejaculação Precoce e PRILIGY®
PRILIGY® é um medicamento oral aprovado para
o tratamento da Ejaculação Precoce (EP) em homens
com idade compreendida entre os 18 e os 64 anos.1
A eficácia de PRILIGY® no tratamento da ejaculação
precoce foi estabelecida em cinco ensaios clínicos
em dupla ocultação e controlados com placebo, nos quais
foram aleatorizados um total de 6081 indivíduos.1
Apesar dos dados de eficácia demonstrados, PRILIGY®,
como todos os medicamentos, pode causar efeitos
secundários.
Porque todas as questões de segurança merecem a nossa
melhor atenção, gostaríamos de alertá-lo para as seguintes
recomendações relacionadas com a utilização adequada
de PRILIGY®.
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Recomendações Para Tratamento
Com PRILIGY®:
Antes do
tratamento

Obtenha a história clínica do doente focando-se
em acontecimentos ortostáticos passados e realize
um teste ortostático (medição da tensão arterial
e pulso, em supinação e em pé).1
Evite o tratamento com PRILIGY® se existirem
sinais de hipotensão ortostática.
Inicie o tratamento com PRILIGY® 30 mg
(quando necessário) e informe o doente sobre o
que esperar do medicamento.1 Forneça ao doente
toda a informação importante de segurança.
Instrua o doente sobre como evitar a síncope
(reacção adversa pouco frequente) e sobre
a importância de manter-se hidratado.

Seguimento
do doente
após as
primeiras 4
semanas ou
6 doses de
tratamento1

Avalie os riscos e os benefícios mencionados
pelo doente por forma a avaliar a relação
benefício-risco do tratamento e determine
se será apropriado continuar o tratamento.1
Lembre-se de notificar qualquer reacção
adversa como, por exemplo, casos de síncope
(reacção adversa pouco frequente).

Recomendações

Início do
tratamento

Contactos para notificação
de reacções adversas:
Unidade de Farmacovigilância - Janssen Cilag
Farmacêutica, Lda
e-mail: farmacovigilancia@jnjpt.jnj.com
Tel.: 21 436 88 35 | Fax.: 21434 30 28
e/ou
INFARMED
e-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt
Tel.: 21 798 71 40 | Fax.: 21 798 71 55
Tratamento
continuado

Se a dose de 30 mg
foi suficiente e o perfil
de efeitos secundários
aceitável,
o doente deverá manter
a dose de 30 mg.1

Se a dose de 30 mg
não foi suficiente e os
efeitos secundários forem
aceitáveis, a dose poderá
ser aumentada até à dose
máxima recomendada
de 60 mg.1
Se o doente tiver sofrido
hipotensão ortostática
com a dose inicialmente
prescrita, não deverá ser
efectuado o aumento
de dose para 60 mg.1
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• A dose inicial recomendada para todos os doentes
é de 30 mg, tomada conforme necessário,
aproximadamente 1 a 3 horas antes da actividade
sexual.
• A frequência de tomas máxima recomendada é de uma
vez em cada 24 horas.
• Os comprimidos deverão ser tomados com pelo menos
um copo cheio de água.
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Os doentes devem ser cautelosos enquanto
se encontram em tratamento com PRILIGY®,
uma vez que este pode causar desmaios
(pouco frequente):1
• Os doentes devem ser instruídos, para no caso
de sentirem que podem desmaiar (ex., sentirem
tonturas ou sensação de desfalecimento),
se deitarem de imediato de modo a que
a cabeça fique numa posição inferior à do resto
do corpo ou se sentarem com a cabeça
entre os joelhos até que se sintam melhor.
Isto prevenirá que caiam e que se magoem
no caso de desmaiarem.1
• Os doentes devem evitar conduzir ou utilizar
máquinas perigosas se sentirem tonturas
ou sensação de desmaio.1
• A associação de álcool com PRILIGY® pode
aumentar a probabilidade de desmaios
e potenciar os efeitos relacionados com
o álcool. Os doentes deverão evitar o consumo
de álcool enquanto estão em tratamento
com PRILIGY®.1
• Os doentes não devem utilizar substâncias
ilícitas ou medicamentos para fins recreativos
durante o tratamento com PRILIGY®, pois tal
poderá estar associado a riscos graves
e inesperados para a saúde do doente.1
Pouco frequentemente pode ocorrer paragem
sinusal, bradicardia sinusal e hipertensão arterial
sistólica.
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Referências:
1. Resumo das Características do Medicamento - PRILIGY® (cloridrato de dapoxetina).
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PRILIGY® Não Deve Ser Utilizado
Em Doentes Com as Seguintes
Contra-indicações:1
• Hipersensibilidade à substância activa ou a qualquer
um dos excipientes.1
• Situações cardíacas patológicas significativas,
tais como:1
– Insuficiência cardíaca (classe II-IV da Associação
do Coração de Nova Iorque (NYHA)).1
– Anomalias de condução (bloqueio AV de segundo
ou terceiro grau ou síndrome do nódulo sinusal)
não tratadas com um pacemaker permanente.1
– Doença cardíaca isquémica significativa.1
– Doença valvular significativa.1
• Tratamento concomitante com IMAO, tioridazina, ISRSs,
IRSNs, ADTs, ou outros medicamentos/produtos à base
de plantas com efeitos serotoninérgicos e inibidores
potentes da CYP3A4.1
• Compromisso hepático moderado a grave.1
Os homens com sinais e sintomas subjacentes
de depressão deverão ser avaliados antes do tratamento
com PRILIGY® para excluir perturbações depressivas não
diagnosticadas.1
Para mais informações sobre PRILIGY® por favor contacte:

Contra-Indicações

Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda.
Estrada Consiglieri Pedroso nº 69A – Queluz de Baixo
2734-503 Barcarena - Portugal
Telefone: 21 436 88 35 | Fax: 21 434 30 28
Consulte o Resumo das Características do Medicamento
antes de prescrever PRILIGY®.
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