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PSORÍASE (AFEÇÃO 
EXCLUSIVAMENTE CUTÂNEA)

Dados de vida real1 mostram que 34,2%                

dos doentes com psoríase apresentam manifestações 

exclusivamente na pele

 Benefícios de Cosentyx® na vida real  
demonstrados em 43 estudos2*

• 60% dos doentes alcançaram PASI 90 
no primeiro ano de tratamento2*

• 80% dos doentes que iniciaram Cosentyx®  permanecem           
em tratamento ao fim de um ano2* PSORÍASE COM ARTRITE 

PSORIÁTICA

De acordo com dados de vida real1, 38,4% 

dos doentes com psoríase sofrem de artrite 

psoriática

   Cosentyx® ajuda a prevenir danos irreversíveis nas 
articulações: ~90% dos doentes com artrite psoriática 
não apresentaram progressão radiográfica ao longo        
de dois anos3,4**

PSORÍASE NO COURO 
CABELUDO

38,1% dos doentes com psoríase tem 

manifestações no couro cabeludo, segundo dados 

de vida real1

  Couro cabeludo limpo com Cosentyx®:                       
53% dos doentes atingiram pele limpa à semana 125

PSORÍASE UNGUEAL

A evidência de vida real1 revela que  16,0%        
dos doentes têm psoríase ungueal

   Cosentyx® permite melhoria na psoríase ungueal:        
45% de melhoria no NAPSI à semana 16 e 73% à semana 
1326,7

PSORÍASE PALMOPLANTAR

Segundo dados de vida real1, 10,9% dos 

doentes padecem de psoríase palmoplantar

 Resolução da psoríase palmoplantar com Cosentyx®:
~40% dos doentes atingiram pele limpa à semana 168

PASI=Psoriasis Area and Severity Index | NAPSI=Índice de Gravidade da Psoríase Ungueal.

2/3 
dos doentes 
com psoríase 
sofrem de 
uma ou mais 
manifestações 
da doença 
psoriática para 
além da pele 
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Cosentyx 150 mg solução injetável em caneta pré-cheia 
Cosentyx 300 mg solução injetável em caneta pré-cheia 

 
Secucinumab 

 
Nota Importante: Antes de prescrever consulte o Resumo das Características do Medicamento. 
APRESENTACÃO: 150 mg: Solução injetável em caneta pré-cheia (caneta SensoReady), contendo 150 mg de 
secucinumab em 1 ml de solução. 300 mg: Solução injetável em caneta pré-cheia (caneta UnoReady), contendo 
300 mg de secucinumab em 2 ml de solução. A solução é límpida e incolor a ligeiramente amarela.  
INDICAÇÕES:  
Psoríase em placas em adultos: Cosentyx é indicado para o tratamento da psoríase em placas, moderada a grave, 
em adultos que são elegíveis para terapêutica sistémica. Psoríase pediátrica em placas: Cosentyx está indicado 
para o tratamento da psoríase em placas, moderada a grave, em adolescentes e crianças a partir dos 6 anos de 
idade que são elegíveis para terapêutica sistémica. Artrite psoriática: Cosentyx, isoladamente ou em associação 
com metotrexato (MTX), é indicado para o tratamento da artrite psoriática ativa em doentes adultos quando a 
resposta à terapêutica anterior com medicamentos anti-reumáticos modificadores da doença (DMARD) tenha 
sido inadequada. Espondiloartrite axial (EAx) Espondilite anquilosante (EA, espondiloartrite axial 
radiográfica): Cosentyx é indicado para o tratamento da espondilite anquilosante ativa em adultos que 
responderam inadequadamente à terapêutica convencional. Espondiloartrite axial não-radiográfica (EAx-nr): 
Cosentyx é indicado para o tratamento da espondiloartrite axial não-radiográfica ativa em adultos com sinais 
objetivos de inflamação evidenciada pelo aumento da proteína C-reativa (PCR) e/ou por evidência na 
Ressonância Magnética (RM), que tiveram uma resposta inadequada a medicamentos anti-inflamatórios não 
esteroides (AINEs). 
POSOLOGIA: Cosentyx deverá ser utilizado sob a orientação e supervisão de um médico com experiência no 
diagnóstico e tratamento das condições para as quais Cosentyx está indicado. Psoríase em placas em adultos: A 
dose recomendada é de 300 mg de secucinumab por injeção subcutânea com dose inicial nas semanas 0, 1, 2, 3 e 
4, seguida de uma dose de manutenção mensal. Cada dose de 300 mg é administrada em uma injeção subcutânea 
de 300 mg ou em duas injeções subcutâneas de 150 mg. Psoríase pediátrica em placas (em adolescentes e 
crianças a partir dos 6 anos de idade): A dose recomendada é baseada no peso corporal e administrada por 
injeção subcutânea com dose inicial nas semanas 0, 1, 2, 3 e 4, seguida de uma dose de manutenção mensal. 
Cada dose de 75 mg é administrada em uma injeção subcutânea de 75 mg. Cada dose de 150 mg é administrada 
em uma injeção subcutânea de 150 mg. Cada dose de 300 mg é administrada em uma injeção subcutânea de 300 
mg ou em duas injeções subcutâneas de 150 mg. 

Peso corporal no momento da administração Dose recomendada 
<25 kg 75 mg 
25 a <50 kg 75 mg 
≥50 kg 150 mg (*pode ser aumentada para 300 mg) 

*Alguns doentes podem obter benefícios adicionais com a dose mais alta. 
A solução injetável de 150 mg em caneta pré-cheia não está indicada para administração em doentes pediátricos 
com peso corporal <50 kg. O pó para a solução injetável de 150 mg é adequado para administração nesta 
população. Artrite psoriática: Para doentes com psoríase em placas moderada a grave concomitante ou que são 
respondedores inadequados a anti-TNFα, a dose recomendada é de 300 mg por injeção subcutânea, com dose 
inicial nas semanas 0, 1, 2, 3 e 4, seguida de dose mensal de manutenção. Cada dose de 300 mg é administrada 
em uma injeção subcutânea de 300 mg ou em duas injeções subcutâneas de 150 mg. Para outros doentes, a dose 
recomendada é de 150 mg por injeção subcutânea, com dose inicial nas semanas 0, 1, 2, 3 e 4, seguida de dose 
mensal de manutenção. Com base na resposta clínica, a dose pode ser aumentada para 300 mg. Espondiloartrite 
axial (EAx) Espondilite anquilosante (EA, espondiloartrite axial radiográfica): A dose recomendada é de 
150 mg por injeção subcutânea, com dose inicial nas semanas 0, 1, 2, 3 e 4, seguida de dose mensal de 
manutenção. Com base na resposta clínica, a dose pode ser aumentada para 300 mg. Cada dose de 300 mg é 
administrada em uma injeção subcutânea de 300 mg ou em duas injeções subcutâneas de 150 mg. 
Espondiloartrite axial não-radiográfica (EAx-nr): A dose recomendada é de 150 mg por injeção subcutânea 
com dose inicial nas semanas 0, 1, 2, 3 e 4, seguida de uma dose mensal de manutenção.  
Para todas as indicações acima descritas, os dados disponíveis sugerem que uma resposta clínica é usualmente 
atingida dentro de 16 semanas de tratamento. Deve ser considerada a interrupção do tratamento em doentes que 
não tenham demonstrado resposta até às 16 semanas de tratamento. Alguns doentes com resposta parcial inicial 
podem melhorar posteriormente com a continuação do tratamento para além das 16 semanas. 
MODO DE ADMINISTRAÇÃO: Cosentyx deve ser administrado por injeção subcutânea. Se possível, as áreas 
da pele com lesões de psoríase devem ser evitadas como locais de injeção. 
Após formação adequada sobre a técnica de injeção subcutânea, os doentes podem autoinjetar Cosentyx ou ser 
injetados por um cuidador se o médico considerar apropriado. 
CONTRAINDICAÇÕES: Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer um dos excipientes. Infeção 
ativa, clinicamente relevante (p. ex. tuberculose ativa) 
ADVERTÊNCIAS/PRECAUÇÕES: 
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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. Infeções: O secucinumab tem o 
potencial de aumentar o risco de infeções. Foram observadas infeções graves em doentes tratados com 
secucinumab no período pós-comercialização. Recomenda-se precaução sempre que for considerada a utilização 
de secucinumab em doentes com infeção crónica ou história de infeção recorrente. Os doentes devem ser 
instruídos a procurar aconselhamento médico se surgirem sinais ou sintomas sugestivos de uma infeção. Se um 
doente desenvolver uma infeção grave, este deverá ser cuidadosamente monitorizado e não deverá ser 
administrado secucinumab até resolução da infeção. Em estudos clínicos, foram observadas infeções em doentes 
tratados com secucinumab. A maioria destas eram infeções respiratórias leves ou moderadas tais como 
nasofaringite e não foi necessário interromper o tratamento. O secucinumab não deve ser administrado em 
doentes com tuberculose ativa. Em doentes com tuberculose latente a terapêutica antituberculosa deve ser 
considerada antes do início da administração de secucinumab. Doença inflamatória intestinal (incluindo 
doença de Crohn e colite ulcerosa): Foram notificados casos novos ou exacerbações de doença de doença 
inflamatória intestinal com secucinumab. O secucinumab não é recomendado em doentes com doença 
inflamatória intestinal. Se um doente desenvolver sinais e sintomas de doença inflamatória intestinal ou se tiver 
uma exacerbação de doença inflamatória intestinal pré-existente, o secucinumab deve ser descontinuado e deve 
ser iniciado o tratamento médico apropriado. Reações de hipersensibilidade: Em ensaios clínicos, foram 
observados casos raros de reações anafiláticas em doentes tratados com secucinumab. Se ocorrer uma reação 
anafilática ou outras reações de hipersensibilidade grave, a administração de secucinumab deve ser interrompida 
imediatamente e iniciada uma terapêutica apropriada. Indivíduos sensíveis ao látex (Cosentyx 150 mg solução 
injetável em caneta pré-cheia): A tampa removível da agulha da caneta pré-cheia de Cosentyx contém um 
derivado do látex de borracha natural. O uso de Cosentyx caneta pré-cheia em indivíduos sensíveis ao látex não 
foi estudado e há portanto um risco potencial de reações de hipersensibilidade que não pode ser completamente 
descartado. Vacinações: Vacinas de vírus vivos atenuados não devem ser administradas simultaneamente com 
secucinumab. Antes de iniciar o tratamento com Cosentyx, recomenda-se que os doentes pediátricos recebam 
todas as imunizações apropriadas à idade, de acordo com as diretrizes atuais de vacinação. Terapêutica 
imunossupressora concomitante: Em estudos na psoríase, a segurança e a eficácia de secucinumab em 
associação com imunossupressores, incluindo medicamentos biológicos, ou fototerapia, não foram avaliadas. O 
secucinumab foi administrado concomitantemente com metotrexato (MTX), sulfasalazina e/ou corticosteroides 
nos estudos na artrite (incluindo em doentes com artrite psoriática e espondilite anquilosante). Deve ter-se 
precaução quando se considera a utilização concomitante de outros imunosupressores e secucinumab. 
INTERAÇÕES: 
Vacinas de vírus vivos atenuados não devem ser administradas simultaneamente com secucinumab.  Num estudo 
com indivíduos adultos com psoríase em placas, não foi observada interação entre secucinumab e midazolam 
(substrato do CYP3A4). Não foi observada interação quando secucinumab foi administrado concomitantemente 
com metotrexato (MTX) e/ou corticosteroides nos estudos na artrite (incluindo em doentes com artrite psoriática 
e espondiloartrite axial). 
FERTILIDADE, GRAVIDEZ E ALEITAMENTO: 
Mulheres com potencial para engravidar devem usar um método contracetivo eficaz durante o tratamento e 
durante pelo menos 20 semanas após o tratamento. Gravidez: Como medida de precaução, é preferível evitar a 
utilização de Cosentyx durante a gravidez. Amamentação: Devido ao potencial de reações adversas em lactentes 
devido a secucinumab, a decisão sobre a possibilidade de interromper a amamentação durante o tratamento e 
durante pelo menos 20 semanas após o tratamento ou interromper a terapêutica com Cosentyx, deve ser feita 
tendo em conta o benefício da amamentação para a criança e o benefício da terapêutica para a mulher. 
EFEITOS INDESEJÁVEIS 
Muito frequentes (≥10%): infeções do trato respiratório superior 
Frequentes (1 a 10%): herpes oral, tinha do pé, cefaleia, rinorreia, diarreia, náuseas e fadiga. 
Pouco frequentes (0,1 a 1%): candidíase oral, otite externa, neutropenia, conjuntivite, urticária, infeções do trato 
respiratório inferior, doença inflamatória intestinal 
Raros (0,01% a 0,1%): reações anafiláticas, dermatite exfoliativa 
Frequência desconhecida (experiência pós-comercialização): candidíase cutânea e das mucosas (incluindo 
candidíase esofágica). 
TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
Novartis Europharm Limited 
REPRESENTANTE LOCAL 
Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos S.A. 
Sede social: Avenida Professor Doutor Cavaco Silva, n.º 10E, Taguspark, 2740-255 Porto Salvo 
Contribuinte PT Nº 500 063 524 
Sociedade Anónima Capital Social: EUR 2.400.000; C. R. C. S. N.º 11910/970429 
www.novartis.pt 
Medicamento de receita médica restrita, de utilização reservada a certos meios especializados. 
Para mais informações deverá contactar o titular da AIM/representante local do titular da AIM. 
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