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1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
Epidyolex 100 mg/ml solução oral 
 
 
2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
 
Cada ml de solução oral contém 100 mg de canabidiol. 
 
Excipientes com efeito conhecido 
 
Cada ml de solução contém: 
 
79 mg de etanol anidro 
 
736 mg de óleo de sésamo refinado  
 
0,0003 mg de álcool benzílico 
 
Lista completa de excipientes, ver secção 6.1. 
 
 
3. FORMA FARMACÊUTICA 
 
Solução oral 
 
Solução translúcida, incolor a amarela 
 
 
4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS 
 
4.1 Indicações terapêuticas 
 
Epidyolex é indicado para utilização como terapêutica adjuvante de crises associadas à síndrome de 
Lennox-Gastaut (SLG) ou síndrome de Dravet (SD) em associação com clobazam, para doentes a 
partir dos 2 anos. 
 
Epidyolex é indicado para utilização como terapêutica adjuvante de convulsões associadas ao 
complexo de esclerose tuberosa (CET) para doentes a partir dos 2 anos. 
 
4.2 Posologia e modo de administração 
 
O Epidyolex deverá ser iniciado e supervisionado por médicos com experiência no tratamento de 
epilepsia. 
 
Posologia 
 
Para SLG e SD 
 
A dose inicial recomendada de canabidiol é de 2,5 mg/kg duas vezes por dia (5 mg/kg/dia) durante 
uma semana. Depois de uma semana, a dose deve ser aumentada para uma dose de manutenção de 
5 mg/kg duas vezes por dia (10 mg/kg/dia). Com base na resposta clínica e tolerabilidade individuais, 
cada dose poderá ainda ser aumentada em incrementos semanais de 2,5 mg/kg, administrados duas 
vezes por dia (5 mg/kg/dia) até uma dose máxima recomendada de 10 mg/kg duas vezes por dia 
(20 mg/kg/dia).  
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Quaisquer aumentos de dose acima de 10 mg/kg/dia, até à dose máxima recomendada de 
20 mg/kg/dia, deverão ser realizados tendo em consideração o benefício e risco individuais e a adesão 
a todo o calendário de monitorização (ver secção 4.4). 
 
Para CET 
 
A dose inicial recomendada de canabidiol é de 2,5 mg/kg duas vezes por dia (5 mg/kg/dia) durante 
uma semana. Depois de uma semana, a dose deve ser aumentada para uma dose de 5 mg/kg duas vezes 
por dia (10 mg/kg/dia) e a resposta clínica e tolerabilidade devem ser avaliadas. Com base na resposta 
clínica e tolerabilidade individuais, cada dose poderá ainda ser aumentada em incrementos semanais 
de 2,5 mg/kg, administrados duas vezes por dia (5 mg/kg/dia) até uma dose máxima recomendada de 
12,5 mg/kg duas vezes por dia (25 mg/kg/dia).  
 
Quaisquer aumentos de dose acima de 10 mg/kg/dia, até à dose máxima recomendada de 
25 mg/kg/dia, deverão ser realizados tendo em consideração o benefício e risco individuais e a adesão 
a todo o calendário de monitorização (ver secção 4.4). 
 
As recomendações de dose para SLG, SD e CET estão resumidas na seguinte tabela:  
 
Tabela 1: recomendações de dose 

 SLG e SD CET 
Dose inicial – primeira semana 2,5 mg/kg duas vezes por dia (5 mg/kg/dia) 
Segunda semana Dose de manutenção 

5 mg/kg duas vezes por dia 
(10 mg/kg/dia) 

 
5 mg/kg duas vezes por dia 

(10 mg/kg/dia) 
Titulação adicional conforme 
aplicável (passos incrementais) 

Incrementos semanais de 2,5 mg administrados duas vezes 
por dia (5 mg/kg/dia) 

Dose máxima recomendada 10 mg/kg duas vezes por dia 
(20 mg/kg/dia) 

12,5 mg/kg duas vezes por 
dia (25 mg/kg/dia) 

 
Cada embalagem de Epidyolex contém:  
 
- Duas seringas de 1 ml graduadas em incrementos de 0,05 ml (cada incremento de 0,05 ml 

corresponde a 5 mg de canabidiol) 
- Duas seringas de 5 ml graduadas em incrementos de 0,1 ml (cada incremento de 0,1 ml 

corresponde a 10 mg de canabidiol) 
 
Se a dose calculada for de 100 mg (1 ml) ou menos, deverá ser usada a seringa para uso oral mais 
pequena de 1 ml.  
Se a dose calculada for superior a 100 mg (1 ml), deverá ser usada a seringa para uso oral maior de 
5 ml. 
 
A dose calculada deve ser arredondada para o incremento graduado mais próximo. 
 
Descontinuação 
Caso canabidiol tenha de ser descontinuado, a dose deve ser gradualmente diminuída. Em ensaios 
clínicos, a descontinuação de canabidiol foi alcançada através da redução da dose em 
aproximadamente 10% por dia durante 10 dias. Poderá ser necessária uma titulação descendente mais 
lenta ou mais rápida, conforme clinicamente indicado, de acordo com o parecer do médico. 
 
Doses esquecidas 
Em caso de uma ou mais doses em falta, as doses em falta não deverão ser compensadas. A toma da 
dose deverá ser retomada de acordo com o calendário de tratamento existente. Em caso de mais de 
7 dias de doses em falta, deverá ser uma nova titulação para a dose terapêutica. 
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Populações especiais 
 
Idosos 
Os ensaios clínicos de canabidiol no tratamento de SLG, SD e CET não incluíram um número 
suficiente de doentes com mais de 55 anos de idade para determinar se respondem ou não de forma 
diferente dos doentes mais jovens. 
 
De um modo geral, a seleção da dose para um doente idoso deverá ser ponderada, começando 
normalmente no limite inferior do intervalo de dose, refletindo a maior frequência de função hepática, 
renal ou cardíaca diminuídas e a doença concomitante ou outra terapêutica concomitante (ver 
secções 4.4 sob lesão traumática hepatocelular e 5.2). 
 
Compromisso renal 
O canabidiol pode ser administrado a doentes com compromisso renal ligeira, moderada ou grave sem 
ajuste da dose (ver secção 5.2). Não existe experiência em doentes com doença renal terminal. Não é 
conhecido se canabidiol é dialisável.  
 
Compromisso hepático 
O canabidiol não exige ajuste da dose em doentes com compromisso hepático ligeira (Child-Pugh A). 
 
Deverá ter-se em atenção quando usado em doentes com insuficiência hepática moderada (Child-Pugh 
B) ou grave (Child-Pugh C). É recomendada uma dose inicial mais baixa em doentes com 
insuficiência hepática moderada ou grave. A titulação da dose deverá ser realizada conforme detalhado 
na tabela abaixo. 
 
Tabela 2: Ajustes da dose em doentes com insuficiência hepática moderada ou grave 

Compromisso 
hepático 

Dose inicial 
Para SLG, SD e 

CET 

Dose de 
manutenção 

Para SLG, SD 
e CET 

Segunda 
semana 

Para CET 

Dose 
máxima 

recomenda
da 

 
Para SLG, 

SD 

Dose 
máxima 

recomend
ada 

 
Para CET 

Moderado  1,25 mg/kg 
duas vezes por 
dia 
(2,5 mg/kg/dia) 

2,5 mg/kg 
duas vezes por dia 
(5 mg/kg/dia) 

5 mg/kg  
duas vezes 
por dia 
(10 mg/kg
/dia) 

6,25 mg/k
g  
duas vezes 
por dia 
(12,5 mg/k
g/dia) 

Grave  0,5 mg/kg  
duas vezes por 
dia 
(1 mg/kg/dia) 

1 mg/kg  
duas vezes por dia 
(2 mg/kg/dia) 

2 mg/kg  
duas vezes 
por dia 
(4 mg/kg/
dia)* 

2,5 mg/kg  
duas vezes 
por dia 
(5 mg/kg/
dia)* 

*Podem ser consideradas doses mais altas de canabidiol em doentes com insuficiência hepática grave 
quando os possíveis benefícios forem superiores aos riscos. 
 
População pediátrica 
 
Com SLG e SD 
Não existe utilização relevante de canabidiol em crianças com menos de 6 meses. A segurança e a 
eficácia de canabidiol em crianças dos 6 meses aos 2 anos não foram ainda estabelecidas. Não existem 
dados disponíveis. 
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Com CET 
Não existe utilização relevante de canabidiol em crianças com menos de 6 meses. A segurança e a 
eficácia de canabidiol em crianças de 1 mês a 2 anos não foram ainda estabelecidas. Os dados 
atualmente disponíveis em doentes com 1 a 2 anos de idade estão descritos nas secções 5.1, mas não é 
possível fazer uma recomendação sobre a posologia. 
 
Ajustes de doses de outros medicamentos usados em combinação com canabidiol 
Um médico experiente no tratamento de doentes que estejam a tomar medicamentos antiepiléticos 
(MAE) concomitantes deverá avaliar a necessidade de ajustes de dose de canabidiol ou do(s) 
medicamento(s) concomitante(s) para gerir possíveis interações medicamentosas (ver secções 4.4 
e 4.5).  
 
Modo de administração 
 
Via oral 
Os alimentos podem aumentar os níveis de canabidiol e, por isso, este deverá ser tomado de forma 
consistente quer com ou sem alimentos, incluindo a dieta cetogénica. Quando tomado com alimentos, 
deverá ser considerada uma composição semelhante dos alimentos, se possível (ver secção 5.2). 
 
É recomendada administração oral: no entanto, quando necessário, podem ser aceitáveis tubos 
nasogástricos e de gastrostomia para administração entérica. 
 
Para mais informações sobre a utilização de tubos de alimentação, ver secção 6.6. 
 
4.3 Contraindicações 
 
Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer dos excipientes mencionados na secção 6.1. 
 
Doentes com elevações de transaminase superiores a 3 vezes o limite superior do normal (LSN) e 
bilirrubina superior a 2 vezes o LSN (ver secção 4.4). 
 
4.4 Advertências e precauções especiais de utilização 
 
Lesão traumática hepatocelular 
 
O canabidiol pode provocar elevações relacionadas com a dose, de transaminases hepáticas (alanina 
aminotransferase [ALT] e/ou aspartato aminotransferase [AST]) (ver secção 4.8). As elevações 
ocorrem normalmente nos primeiros dois meses de início do tratamento; no entanto, foram observados 
casos até aos 18 meses após o início do tratamento, em especial nos doentes a tomarem valproato 
concomitante. 
 
Em ensaios clínicos, a maioria das elevações de ALT ocorreu em doentes a tomarem valproato 
concomitante. O uso concomitante de clobazam aumentou também a incidência de elevações de 
transaminase, embora numa extensão menor do que o valproato. O ajuste ou descontinuação da dose 
de valproato ou ajuste da dose de clobazam devem ser considerados caso ocorram elevações de 
transaminase 
 
A resolução de elevações de transaminase ocorreu com a descontinuação de canabidiol ou redução de 
canabidiol e/ou valproato concomitante em cerca de dois terços dos casos. Em cerca de um terço dos 
casos, as elevações de transaminase foram resolvidas durante o tratamento continuado com canabidiol, 
sem redução da dose. 
Os doentes com níveis de transaminase na situação basal acima do LSN tiveram taxas mais elevadas 
de elevações de transaminase enquanto tomavam canabidiol. Em alguns doentes, um efeito 
sinergístico do tratamento concomitante com valproato sobre as transaminases elevadas na situação 
basal resultou num risco mais elevado de elevações de transaminase. 
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Num estudo sem controlo em doentes numa indicação diferente, não-epilética, 2 doentes idosos 
observaram elevações dos níveis de fosfatase alcalina 2 vezes acima do LSN em combinação com 
elevações de transaminase. As elevações foram resolvidas após descontinuação de canabidiol.  
 
Monitorização 
De uma forma geral, as elevações de transaminase superiores a 3 vezes o LSN na presença de 
bilirrubina elevada sem explicação alternativa são um importante preditor de lesão hepática grave. A 
identificação antecipada de transaminase elevada pode diminuir o risco de um resultado grave. Os 
doentes com níveis de transaminase elevados na situação basal 3 vezes acima do LSN ou elevações de 
bilirrubina superiores a 2 vezes o LSN, devem ser avaliados antes do início do tratamento com 
canabidiol. 
 
Antes do início do tratamento com canabidiol, obter os níveis séricos de transaminases (ALT e AST) e 
bilirrubina total. 
 
Monitorização de rotina: 
Os níveis séricos de transaminases e bilirrubina totais deverão ser obtidos 1 mês, 3 meses e 6 meses 
após o início do tratamento com canabidiol e depois periodicamente ou conforme clinicamente 
indicado.  
 
Após alterações na dose de canabidiol acima de 10 mg/kg/dia ou alterações nos medicamentos 
(alteração ou adições da dose) que se saiba terem impacto no fígado, este calendário de monitorização 
deve ser reiniciado.  
 
Monitorização intensificada: 
Os doentes com elevações identificadas de ALT ou AST na situação basal e doentes que estejam a 
tomar valproato deverão verificar os níveis de transaminases séricas e de bilirrubina total às 2 
semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses e 6 meses após início do tratamento com canabidiol e depois 
periodicamente ou conforme clinicamente indicado. Após alterações na dose de canabidiol acima de 
10 mg/kg/dia ou alterações nos medicamentos (alteração ou adições da dose) que se saiba terem 
impacto no fígado, este calendário de monitorização deve ser reiniciado. 
 
Se um doente desenvolver sinais ou sintomas clínicos que sugiram disfunção hepática, as 
transaminases séricas e bilirrubina total deverão ser prontamente medidas e o tratamento com 
canabidiol deverá ser interrompido ou descontinuado, conforme adequado. Canabidiol deverá ser 
descontinuado em quaisquer doentes com elevações dos níveis de transaminase superiores a 3 vezes o 
LSN e os níveis de bilirrubina superiores a 2 vezes o LSN. Os doentes, com elevações de transaminase 
sustentadas superiores a mais de 5 vezes o LSN, deverão também ter o tratamento descontinuado. Os 
doentes com elevações prolongadas de transaminases séricas deverão ser avaliados em relação a outras 
causas possíveis. O ajuste da dose de qualquer medicamento coadministrado, que se saiba afetar o 
fígado, deverá ser considerado (por exemplo, valproato e clobazam) (ver secção 4.5). 
 
Sonolência e sedação 
 
O canabidiol pode provocar sonolência e sedação, que podem ocorrer mais frequentemente no início 
do tratamento e diminuir com a continuação do tratamento. A ocorrência foi superior nos doentes a 
tomar clobazam concomitantemente (ver secções 4.5 e 4.8). Outros depressores do SNC, incluindo 
álcool, podem potenciar o efeito de sonolência e sedação. 
 
Aumento da frequência de convulsões 
 
Como em outros MAE, poderá ocorrer um aumento clinicamente relevante na frequência de crises 
durante o tratamento com canabidiol, que poderá exigir um ajuste na dose de canabidiol e/ou MAE 
concomitante(s), ou descontinuação de canabidiol, caso o risco-benefício seja negativo. Nos ensaios 
clínicos de fase 3, que estão a investigar SLG, SD e CET, a frequência observada de status epilepticus 
foi semelhante entre os grupos de canabidiol e placebo. 
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Comportamento e ideação suicidas  
 
O comportamento e ideação suicidas foram notificados em doentes tratados com MAE em várias 
indicações. Uma meta-análise de ensaios aleatorizados controlados por placebo com MAE revelou um 
pequeno aumento de risco de comportamento e ideação suicidas. O mecanismo deste risco é 
desconhecido, e os dados disponíveis não excluem a possibilidade de um risco aumentado para o 
canabidiol. 
 
Os doentes deverão ser monitorizados em relação a sinais de comportamento e ideação suicidas e o 
tratamento adequado deverá ser considerado. Os doentes e prestadores de cuidados de doentes deverão 
ser alertados a procurarem aconselhamento médico caso surjam sinais de comportamento e ideação 
suicidas. 
 
Perda de peso 
 
O canabidiol pode provocar perda de peso ou diminuição no ganho de peso (ver secção 4.8). Nos 
doentes com SLG, SD e CET, parece estar relacionado com a dose. Em alguns casos, a perda de peso 
foi notificada como um acontecimento adverso (ver Tabela 3). A perda de apetite e a perda de peso 
podem resultar numa ligeira redução no crescimento. A contínua perda de peso/ausência de ganho de 
peso deverá ser periodicamente analisada de forma a avaliar se deverá manter-se o tratamento com 
canabidiol. 
 
Óleo de sésamo na formulação 
 
Este medicamento contém óleo de sésamo refinado, que pode, raramente, provocar reações alérgicas 
graves. 
 
Álcool benzílico na formulação 
 
Este medicamento contém 0,0003 mg/ml de álcool benzílico, correspondendo a 0,0026 mg por dose 
máxima de Epidyolex (Epidyolex 12,5 mg/kg por dose [CET] para um adulto que pese 70 kg). O 
álcool benzílico poderá provocar reações alérgicas. 
 
Populações não estudadas 
 
Os doentes com compromisso cardiovascular clinicamente significativo não foram incluídos no 
programa de desenvolvimento clínico de TSC. 
 
4.5 Interações medicamentosas e outras formas de interação 
 
Indutores de CYP3A4 ou CYP2C19 
 
O agente forte indutor de CYP3A4/2C19 rifampicina (600 mg administrado uma vez por dia) diminuiu 
as concentrações plasmáticas de canabidiol e de 7-hidroxi-canabidiol (7-OH-CBD, um metabolito 
ativo de canabidiol) em aproximadamente 30% e 60%, respetivamente. Os outros indutores fortes de 
CYP3A4 e/ou CYP2C19, como carbamazepina, enzalutamina, mitotano, quando administrados 
concomitantemente com canabidiol, podem também provocar uma diminuição nas concentrações 
plasmáticas de canabidiol e diminuir a eficácia de canabidiol e de 7-OH-CBD numa dimensão 
semelhante. Estas alterações podem resultar numa diminuição de canabidiol. Pode ser necessário o 
ajuste da dose. 
 
Inibidores das UGT 
 
Canabidiol é um substrato para UGT1A7, UGT1A9 e UGT2B7. Não foram realizados estudos formais 
de interações medicamentosas com o canabidiol em combinação com inibidores de UGT, logo deverá 
ter-se precaução na coadministração de medicamentos que sejam inibidores conhecidos destas UGT. 



7 

Pode ser necessária a redução da dose do canabidiol e/ou do inibidor quando administrados em 
combinação. 
 
Tratamentos com MAE concomitantes 
 
As farmacocinéticas do canabidiol são complexas e podem provocar interações com os tratamentos 
com MAE concomitantes do doente. O canabidiol e/ou tratamento com MAE concomitante deverá ser 
assim ajustado durante a supervisão médica regular e o doente deverá ser cuidadosamente 
monitorizado em relação a reações adversas ao medicamento. Além disso, a monitorização das 
concentrações plasmáticas deverá ser considerada. 
 
O potencial de interações medicamentosas com outros MAE concomitantes foi avaliado em 
voluntários saudáveis e em doentes com epilepsia para o clobazam, valproato, estiripentol e 
everolímus. Embora não tenham sido realizados estudos de interação medicamentosa formais para 
outros MAE, a fenitoína e lamotrigina são abordadas com base em dados in vitro. 
 
Clobazam 
Quando o canabidiol e clobazam são coadministrados, ocorrem interações de FC bidirecionais. Com 
base num estudo com voluntários saudáveis, os níveis elevados (3 a 4 vezes) de N-desmetilclobazam 
(um metabolito ativo de clobazam) podem ocorrer quando combinado com o canabidiol, 
provavelmente mediados pela inibição de CYP2C19, com nenhuns efeitos nos níveis de clobazam. 
Além disso, houve uma exposição aumentada a 7-OH-CBDpara o qual a área sob a curva (AUC) no 
plasma aumentou em 47% (ver secção 5.2). Os níveis sistémicos aumentados destas substâncias ativas 
poderão levar a efeitos farmacológicos melhorados e a um aumento nas reações adversas ao 
medicamento. O uso concomitante de canabidiol e clobazam aumenta a incidência de sonolência e 
sedação em comparação com placebo (ver secções 4.4 e 4.8). Deverá ser considerada a redução na 
dose de clobazam caso se observe sonolência ou sedação quando o clobazam é coadministrado com 
canabidiol. 
 
Valproato 
O uso concomitante de canabidiol e valproato aumenta a incidência de elevações de enzimas 
transaminase (ver secção 4.4). O mecanismo desta interação mantém-se desconhecido. Se ocorrerem 
aumentos de transaminases clinicamente significativos, o canabidiol e/ou valproato concomitante 
deverão ser reduzidos ou descontinuados em todos os doentes até ser observada uma recuperação das 
elevações de transaminase (ver secção 4.4). Existem dados insuficientes para avaliar o risco de 
administração concomitante de outros medicamentos hepatotóxicos e canabidiol (ver secção 4.4). 
 
O uso concomitante de canabidiol e valproato aumenta a incidência de diarreia e casos de apetite 
diminuído. O mecanismo desta interação é desconhecido. 
 
Estiripentol 
Quando o canabidiol foi combinado com estiripentol num ensaio de voluntários saudáveis, houve um 
aumento nos níveis de estiripentol de 28% para a concentração plasmática máxima medida (Cmáx) e 
aumento de 55% para a AUC. No entanto, em doentes o efeito foi mais pequeno, com um aumento nos 
níveis de estiripentol de 17% na Cmáx e 30% na AUC. A importância clínica destes resultados não foi 
estudada. O doente deverá ser cuidadosamente monitorizado em relação a reações adversas ao 
medicamento. 
 
Fenitoína 
A exposição à fenitoína pode ser aumentada quando coadministrada com canabidiol, pois a fenitoína é 
largamente metabolizada através do CYP2C), que é inibido pelo canabidiol in vitro. Não foram 
realizados quaisquer estudos clínicos formais na investigação desta interação. A fenitoína tem um 
índice terapêutico estreito, por isso a combinação de canabidiol com fenitoína deverá ser iniciada com 
cuidado e, caso surjam problemas de tolerabilidade, deverá considerar-se a redução da dose de 
fenitoína. 
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Lamotrigina 
A lamotrigina é um substrato para enzimas UGT, incluindo UGT2B7, que é inibida pelo canabidiol in 
vitro. Não foram realizados quaisquer estudos clínicos formais na investigação desta interação. Os 
níveis de lamotrigina podem ser elevados quando coadministrada com canabidiol. 
 
Everolímus 
A coadministração de canabidiol (12,5 mg/kg duas vezes por dia) com o substrato da P-gp e CYP3A4 
everolímus (5 mg) num estudo com voluntários saudáveis levou a um aumento na exposição a 
everolímus de aproximadamente 2,5 vezes, tanto para a Cmáx como para a AUC. Acredita-se que o 
mecanismo para esta interação seja a inibição do efluxo intestinal P-gp, levando a uma maior 
biodisponibilidade de everolímus, porque o canabidiol não afetou a exposição ao midazolam noutro 
estudo de interação. A semivida de everolímus não foi afetada, confirmando a ausência de efeitos 
sistémicos de inibição do canabidiol na atividade de P-gp e CYP3A4. Quando iniciar tratamento com 
o canabidiol em doentes a tomar everolímus, monitorize os níveis terapêuticos  de everolímus e ajuste 
a dose em conformidade. Quando iniciar tratamento com everolímus em doentes a receber uma dose 
estável de canabidiol, é recomendada a administração de uma dose inicial mais baixa de everolímus, e 
a monitorização terapêutica do medicamento. 
 
Potencial de canabidiol afetar outros medicamentos 
 
Substratos de CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, UGT1A9 e UGT2B7 
Os dados in vivo da dose estável com canabidiol (750 mg das vez) quando coadministrado com uma 
dose única de cafeína (200 mg), um substrato sensível de CYP1A2, revelou aumento da exposição à 
cafeína em 15% para Cmáx e 95% para AUC, em comparação com quando a cafeína era administrada 
isoladamente. Estes dados indicam que o canabidiol é um inibidor fraco de CYP1A2. Podem ser 
observados aumentos modestos similares na exposição com outros substratos CYP1A2 sensíveis (por 
exemplo, teofilina ou tizanidina). A importância clínica destes achados não foi estudada. O doente 
deve ser atentamente monitorizado em relação a reações adversas ao medicamento. 
 
Os dados in vitro preveem interações medicamentosas com substratos de CYP2B6 (por exemplo, 
bupropiona, efavirenz), uridina 5'-difosfato glucuronosiltransferase 1A9 (UGT1A9) (por exemplo, 
diflunisal, propofol, fenofibrato) e UGT2B7 (por exemplo, gemfibrozil, morfina, lorazepam) quando 
coadministrados com canabidiol. Também se prevê que a coadministração de canabidiol provoque 
interações clinicamente significativas com substratos de CYP2C8 (repaglinida) e CYP2C9 (por 
exemplo, varfarina). 
 
Os dados in vitro demonstraram que o canabidiol inibe o CYP2C19, o que poderá provocar o aumento 
de concentrações plasmáticas de medicamentos que são metabolizados por esta isoenzima, como 
clobazam e omeprazol. A redução da dose deverá ser considerada para os medicamentos 
concomitantes que sejam substratos de CYP2C19 sensíveis ou que tenham um índice terapêutico 
estreito. 
 
Devido ao potencial de inibição de atividade enzimática, a redução da dose de substratos de UGT1A9, 
UGT2B7, CYP2C8, e CYP2C9 deverá ser considerada, conforme clinicamente relevante, caso sejam 
observadas reações adversas quando administrados concomitantemente com canabidiol. Devido ao 
potencial da indução e da inibição de atividade enzimática, deverá considerar-se o ajuste da dose de 
substratos de CYP1A2 e CYP2B6, conforme clinicamente adequado. 
 
Avaliação in vitro de interação com enzimas UGT 
Os dados in vitro sugerem que o canabidiol é um inibidor reversível da atividade por UGT1A9 e 
UGT2B7 em concentrações clinicamente relevantes. O metabolito 7-carboxi-canabidiol 
(7-COOH-CBD) é também um inibidor da atividade mediada por UGT1A1, UGT1A4 e UGT1A6 in 
vitro. Pode ser necessária a redução da dose quando o canabidiol é administrado concomitantemente 
com substratos destas UGT. 
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Substratos da P-gp sensíveis administrados por via oral 
A coadministração de canabidiol com everolímus administrado por via oral, um substrato da P-gp e da 
CYP34A, aumentou a biodisponibilidade do everolímus, provavelmente devido à inibição de efluxo 
intestinal da P-gp de everolímus . Podem ocorrer aumentos na exposição de outros substratos da P-gp 
sensíveis administrados por via oral (por exemplo, sirolímus, tacrolímus, digoxina) quando  
coadministrados com canabidiol. A monitorização terapêutica do medicamento e a redução da dose de 
outros substratos da P-gp deverá ser considerada quando administrados por via oral e 
concomitantemente com canabidiol. 
 
Etanol na formulação 
 
Cada ml de Epidyolex contém 79 mg de etanol, equivalente a 10% v/v de etanol anidro, isto é, até 
691,3 mg de etanol/por dose única máxima de Epidyolex (12,5 mg/kg), para um adulto que pese 70 kg 
(9,9 mg de etanol/kg). Para um adulto que pese 70 kg, isto é equivalente a 17 ml de cerveja ou 7 ml de 
vinho por dose. 
 
4.6 Fertilidade, gravidez e aleitamento 
 
Gravidez 
A quantidade de dados sobre a utilização de canabidiol em mulheres grávidas, é limitada. Os estudos 
em animais revelaram toxicidade reprodutiva (ver secção 5.3). 
 
Como medida de precaução, o canabidiol não deverá ser usado durante a gravidez, exceto quando o 
benefício potencial para a mãe é claramente superior ao risco potencial para o feto. 
 
Amamentação 
 
Não existem dados clínicos sobre a presença de canabidiol ou dos seus metabolitos no leite humano, 
efeitos sobre a criança lactente ou efeitos na produção de leite. 
 
Os estudos em animais revelaram alterações toxicológicas nos animais lactentes, quando a mãe é 
tratada com canabidiol (ver secção 5.3). 
 
Não existem estudos em humanos sobre a excreção de canabidiol no leite materno. Como o canabidiol 
se liga fortemente às proteínas e irá, provavelmente, passar livremente do plasma para o leite, a 
amamentação deve ser descontinuada durante o tratamento, como precaução. 
 
Fertilidade 
 
Não estão disponíveis dados em humanos sobre o efeito do canabidiol na fertilidade. 
 
Não foram observados efeitos sobre a capacidade reprodutiva em ratos do sexo masculino ou feminino 
com uma dose oral de até 150 mg/kg/dia de canabidiol (ver secção 5.3). 
 
4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas 
 
Os efeitos de canabidiol sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas são consideráveis, pois 
pode provocar sonolência e sedação (ver secção 4.4). Os doentes devem ser alertados para não 
conduzirem ou utilizarem máquinas até terem experiência suficiente com o medicamento para que 
avaliem se este afeta adversamente as suas capacidades (secção 4.8). 
 
4.8 Efeitos indesejáveis 
 
Resumo do perfil de segurança 
 
As reações adversas notificadas com canabidiol no intervalo de dose recomendado de 10 a 
25 mg/kg/dia são apresentadas abaixo. 
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As reações adversas mais frequentes são sonolência, apetite diminuído, diarreia, pirexia, fadiga e 
vómito. 
 
A causa mais frequente de descontinuação foi elevação de transaminase. 
 
Tabela de resumo das reações adversas 
 
As reações adversas notificadas com canabidiol em estudos clínicos controlados por placebo são 
indicadas na tabela abaixo por Classe de sistema de órgãos e frequência. 
 
As frequências são definidas como: muito frequentes (≥ 1/10), frequentes (≥ 1/100 a < 1/10), pouco 
frequentes (≥ 1/1000 a < 1/100). Dentro de cada grupo de frequência, os efeitos indesejáveis são 
apresentados por ordem decrescente de gravidade. 
 
Tabela 3: Tabela de resumo das reações adversas 

Classes de sistemas de órgãos Frequência Reações adversas de ensaios clínicos 
Infeções e infestações Frequentes Pneumoniaa, Infeção do trato urinário 
Doenças do metabolismo e da nutrição Muito frequentes 

 
Apetite diminuído 
 

Perturbações do foro psiquiátrico Frequentes Irritabilidade, Agressividade  

Doenças do sistema nervoso Muito frequentes Sonolênciaa 
Frequentes Letargia, Convulsões 

Doenças respiratórias, torácicas e do 
mediastino 

Frequentes Tosse 

Doenças gastrointestinais Muito frequentes Diarreia, vómito  
Frequentes Náuseas 

Afeções hepatobiliares Frequentes AST aumentada, ALT aumentada, 
Gama-GT aumentada 

Afeções dos tecidos cutâneos e 
subcutâneos 

Frequentes Erupção cutânea 

Perturbações gerais e alterações no 
local de administração 

Muito frequentes Pirexia, Fadiga 

Exames complementares de 
diagnóstico 

Frequentes Peso diminuído 

a Termos agrupados: Pneumonia: Pneumonia, Pneumonia RSV, Pneumonia a micoplasma, 
Pneumonia adenovírica, Pneumonia viral, Pneumonia por aspiração; Sonolência: Sonolência, 
Sedação. 
 
Descrição de reações adversas selecionadas 
 
Lesão traumática hepatocelular 
O canabidiol pode provocar elevações de ALT e AST relacionadas com a dose (ver secção 4.4). 
 
Em estudos controlados para SLG, SD (a receber 10 ou 20 mg/kg/dia) e para CET (a receber 
25 mg/kg/dia), a incidência de elevações de ALT mais de 3 vezes o LSN foi de 13% em doentes 
tratados com canabidiol, em comparação com 1% em doentes a tomar placebo. Menos de 1% dos 
doentes tratados com canabidiol teve níveis de ALT ou AST mais de 20 vezes o LSN. Tem havido 
casos de elevações de transaminase associados a hospitalização em doentes a tomar canabidiol. 
 
Fatores de risco para a lesão traumática hepatocelular 
Valproato e clobazam concomitantes, dose de canabidiol e elevações de transaminase na situação 
basal 
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Valproato e clobazam concomitantes 
Em doentes tratados com canabidiol a receberem doses de 10, 20 e 25 mg/kg/dia, a incidência de 
elevações de ALT superiores a 3 vezes o LSN foi de 23% em doentes a tomarem valproato e clobazam 
concomitantemente, 19% em doentes a tomarem valproato concomitante (sem clobazam), 3% em 
doentes a tomarem clobazam concomitante (sem valproato) e 3% em doentes que não estavam a tomar 
nenhum dos medicamentos.  
 
Dose 
As elevações de ALT superiores a 3 vezes o LSN foram notificadas em 15% dos doentes a tomarem 
canabidiol 20 ou 25 mg/kg/dia em comparação com 3% dos doentes a tomar canabidiol 10 mg/kg/dia. 
O risco de elevações de ALT foi superior em doses superiores a 25 mg/kg/dia no estudo controlado em 
CET. 
 
Elevações de transaminase na situação basal 
Nos ensaios controlados (ver secção 5.1) em doentes a tomarem canabidiol 20 ou 25 mg/kg/dia, a 
frequência de elevações de ALT emergentes do tratamento superiores a 3 vezes o LSN foi de 29% 
(80% destes estavam a tomar valproato), quando a ALT estava acima do LSN na situação basal, em 
comparação com 12% (89% destes estavam a tomar valproato) quando a ALT estava dentro do 
intervalo normal na situação basal. Um total de 5% dos doentes (todos a tomarem valproato) a tomar 
canabidiol 10 mg/kg/dia observaram elevações de ALT superiores a 3 vezes o LSN, quando a ALT 
estava acima do LSN na situação basal, em comparação com 3% dos doentes (todos a tomarem 
valproato) nos quais a ALT estava dentro do intervalo normal na situação basal. 
 
Sonolência e sedação 
Foram observados acontecimentos de sonolência e sedação (incluindo letargia) em ensaios controlados 
(ver secção 4.4) com canabidiol na SLG, SD e CET, incluindo 29% de doentes tratados com 
canabidiol (30% dos doentes a tomar canabidiol 20 ou 25 mg/kg/dia e 27% dos doentes a tomar 
canabidiol 10 mg/kg/dia). Estas reações adversas foram observadas em incidências mais elevadas nas 
doses superiores a 25 mg/kg/dia no estudo controlado em CET. A incidência de sonolência e sedação 
(incluindo letargia) foi superior em doentes a tomar concomitantemente clobazam (43% nos doentes 
tratados com canabidiol a tomar clobazam, em comparação com 14% de doentes tratados com 
canabidiol que não estavam a tomar clobazam). 
 
Convulsões 
No ensaio controlado em doentes com CET, foi observado um aumento na frequência de 
acontecimentos adversos associados ao agravamento das convulsões em doses superiores a 
25 mg/kg/dia. Embora não tenha sido estabelecido um padrão evidente, os acontecimentos adversos 
refletiram a maior frequência ou intensidade de convulsões ou novos tipos de convulsões. A 
frequência de acontecimentos adversos associados a agravamento de convulsões foi de 11% para 
doentes a tomarem canabidiol 25 mg/kg/dia e 18% para doentes a tomarem doses de canabidiol 
superiores a 25 mg/kg/dia, em comparação com 9% nos doentes a tomarem placebo. 
 
Peso diminuído 
O canabidiol pode provocar perda de peso ou diminuição do ganho de peso (ver secção 4.4). Em 
doentes com SLG, SD e CET, a diminuição no peso pareceu estar relacionada com a dose, com 21% 
dos doentes a tomarem canabidiol 20 ou 25 mg/kg/dia a observarem uma diminuição do peso de ≥ 5%, 
em comparação com 7% nos doentes a tomarem canabidiol 10 mg/kg/dia. Em alguns casos, a perda de 
peso foi notificada como um acontecimento adverso (ver tabela 3 acima). A perda de apetite e perda 
de peso podem resultar numa ligeira redução no crescimento. 
 
Diarreia 
O canabidiol pode provocar diarreia relacionada com a dose. Em ensaios controlados de SLG e SD, a 
frequência de diarreia foi de 13% em doentes a receberem canabidiol 10 mg/kg/dia e 21% de doentes a 
receberem canabidiol 20 mg/kg/dia, em comparação com 10% nos doentes a receberem placebo. Num 
ensaio controlado em CET, a frequência de diarreia foi de 31% nos doentes a receberem canabidiol 
25 mg/kg/dia e 56% dos doentes a receberem doses superiores a canabidiol 25 mg/kg/dia, em 
comparação com 25% dos doentes a receberem placebo. 
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Em ensaios clínicos, o início de diarreia ocorreu normalmente nas primeiras 6 semanas de tratamento 
com canabidiol. A duração mediana de diarreia foi de 8 dias. A diarreia levou à redução da dose de 
canabidiol em 10% dos doentes, à interrupção temporária da dose em 1% dos doentes e à 
descontinuação permanente em 2% dos doentes. 
 
Anomalias hematológicas 
O canabidiol pode provocar diminuições na hemoglobina e hematócrito. Em doentes com SLG, SD e 
CET, a diminuição média na hemoglobina desde a situação basal até ao fim do tratamento foi 
de -0,36 g/dl nos doentes tratados com canabidiol a receberem 10, 20 ou 25 mg/kg/dia. Foi também 
observada uma diminuição correspondente nos hematócritos, com uma alteração média de -1,3% nos 
doentes tratados com canabidiol. 
 
Vinte e sete por cento (27%) dos doentes tratados com canabidiol com SLG e SD e 38% dos doentes 
tratados com canabidiol (25 mg/kg/dia) com CET desenvolveram uma nova anemia definida pelo 
laboratório durante o curso do estudo (definida como uma concentração de hemoglobina normal na 
situação basal, com um valor notificado inferior ao limite inferior do normal num ponto temporal 
subsequente. 
 
Aumentos na creatinina 
O canabidiol pode provocar elevações na creatinina sérica. O mecanismo não foi ainda determinado. 
Em estudos controlados em adultos saudáveis e em doentes com SLG, SD e CET, foi observado um 
aumento na creatinina sérica de aproximadamente 10% nas 2 semanas após o início de canabidiol. O 
aumento foi reversível em adultos saudáveis. A reversibilidade não foi avaliada em estudos na SLG, 
SD ou CET. 
 
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 
 
Sintomas 
 
A experiência em doses mais elevadas do que a dose terapêutica recomendada é limitada. Foram 
notificados casos de diarreia e sonolência ligeiras em participantes adultos saudáveis a tomarem uma 
dose única de 6000 mg; o que iguala uma dose de mais de 85 mg/kg para um adulto de 70 kg. Estas 
reações adversas foram resolvidas após conclusão do estudo. 
 
Procedimento em caso de sobredosagem 
 
Em caso de uma sobredosagem, o doente deverá ser observado e o tratamento sintomático adequado 
deverá ser administrado, incluindo a monitorização de sinais vitais. 
 
 
5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1 Propriedades farmacodinâmicas 
 
Grupo farmacoterapêutico: antiepiléticos, outros antiepiléticos; código ATC: N03AX24  
 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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Mecanismo de ação 
 
Os mecanismos precisos pelos quais o canabidiol exerce os seus efeitos anticonvulsivantes em 
humanos são desconhecidos. O canabidiol não exerce o seu efeito anticonvulsivo através da interação 
com recetores de canabinoides. O canabidiol reduz a hiperexcitabilidade neuronal através da 
modulação do cálcio intracelular através de canais do recetor 55 acoplado à proteína G (GPR55) e do 
recetor de potencial transitório do tipo vanilóide 1 (TRPV1), bem como modulação de sinalização 
mediada por adenosina através da inibição da captação da adenosina através do transportador de 
nucleosídeos 1 equilibrativos (ENT-1). 
 
Efeitos farmacodinâmicos 
 
Nos doentes, existe um potencial de efeito anticonvulsivante aditivo da interação farmacocinética 
bidirecional entre o canabidiol e o clobazam, que leva a aumentos nos níveis dos metabolitos ativos 
respetivos na circulação, 7-OH-CBD (aproximadamente 1,5 vezes) e N-CLB (aproximadamente 3 
vezes) (ver secções 4.5, 5.1 e 5.2). 
 
Eficácia clínica 
 
Terapêutica adjuvante em doentes com síndrome de Lennox-Gastaut (SLG) 
A eficácia de canabidiol para a terapêutica adjuvante de crises associadas à síndrome de 
Lennox-Gastaut (SLG) foi avaliada em dois estudos aleatorizados, em dupla ocultação, controlados 
por placebo, de grupos paralelos (GWPCARE3 e GWPCARE4). Cada estudo consistiu num período 
de 4 semanas de situação basal, um período de titulação de 2 semanas e um período de manutenção de 
12 semanas. A idade média da população do estudo era de 15 anos e 94% estavam a tomar 2 ou mais 
MAE concomitantes (MAEc) durante o ensaio. Os MAEc usados mais frequentemente (> 25% dos 
doentes) em ambos os ensaios foram valproato, clobazam, lamotrigina, levetiracetam e rufinamida. 
Aproximadamente 50% dos doentes estavam a tomar clobazam concomitante. Dos doentes que não 
estavam a tomar clobazam, a maioria tinha tomado anteriormente, e posteriormente descontinuado, o 
tratamento com clobazam. 
 
O parâmetro primário de avaliação foi a alteração percentual desde a situação basal nas crises atónicas 
por 28 dias ao longo do período de tratamento para o grupo de canabidiol em comparação com 
placebo. As crises atónicas foram definidas como crises atónicas, tónicas ou tónicas-clónicas que 
levaram ou poderiam ter levado a uma queda ou lesão. Os parâmetros de avaliação secundários foram 
a proporção de doentes com redução de pelo menos 50% na frequência de crises atónicas, a alteração 
percentual desde a situação basal na frequência total de crises e a Impressão de alteração global do 
participante/prestador de cuidados na última consulta.  
 
Foram realizadas análises de subgrupos em vários fatores, incluindo MAEc. Os resultados da análise 
de subgrupo dos doentes tratados com clobazam, em comparação com os doentes tratados sem 
clobazam, indicaram que existe incerteza estatística residual em relação ao efeito do tratamento de 
canabidiol nos doentes que não estão a tomar clobazam. Não foi estabelecida eficácia nesta população. 
 
A Tabela 4 resume o parâmetro de avaliação principal da redução percentual desde a situação basal 
nas crises atónicas e a medida secundária principal da proporção de doentes com pelo menos uma 
redução de 50% na frequência de crises atónicas, assim como os resultados da análise de subgrupo 
para estas medidas de resultados nos doentes tratados com clobazam concomitante. 
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Tabela 4: Medidas de resultados primários e secundários com resposta de ≥ 50% principais e 
análises de subgrupo em estudos de SLG 

  Geral N 
Subgrupo  

com  
Clobazam 

N 

CRISES ATÓNICAS POR 28 DIAS 
Redução percentual desde a situação basala 
GWPCARE3 Placebo 17,2% 76 22,7% 37 
 10 mg/kg/dia 37,2% 73 45,6% 37 
 20 mg/kg/dia 41,9% 76 64,3% 36 
GWPCARE4 Placebo 21,8% 85 30,7% 42 
 20 mg/kg/dia 43,9% 86 62,4% 42 
Diferença ou redução percentual em comparação com placebo (IC de 95%), valor-pb 
GWPCARE3 10 mg/kg/dia 19,2  29,6%  
  (7,7, 31,2)  (2,4%, 49,2%)  
  p = 0,0016  p = 0,0355c  
 20 mg/kg/dia 21,6  53,8%  
  (6,7, 34,8)  (35,7%, 66,8%)  
  p = 0,0047  p < 0,0001c  
GWPCARE4 20 mg/kg/dia 17,2  45,7%  
  (4,1, 30,3)  (27,0%, 59,6%)  
  p = 0,0135  p < 0,0001c  
≥ 50% REDUÇÃO NAS CRISES ATÓNICAS (ANÁLISE DE RESPOSTA) 
Percentagem de ≥ 50% de resposta, valor-pd 
GWPCARE3 Placebo 14,5% 76 21,6% 37 
 10 mg/kg/dia 35,6% 73 40,5% 37 
  p = 0,0030  p = 0,0584c  
 20 mg/kg/dia 39,5% 76 55,6% 36 
  p = 0,0006  p = 0,0021c  
GWPCARE4 Placebo 23,5% 85 28,6% 42 
 20 mg/kg/dia 44,2% 86 54,8% 42 
  p = 0,0043  p = 0,0140c  

IC = intervalo de confiança de 95%. 
a Os dados para a população geral são apresentados como mediana de redução percentual desde a 
situação basal. Os dados para o subgrupo com clobazam são apresentados com redução percentual 
desde a situação basal, estimados a partir de uma análise de regressão binomial negativa. 
b Os dados gerais são apresentados como diferença mediana estimada e valor-p de um teste da soma 
dos números de ordem de Wilcoxon. Os dados para o subgrupo com clobazam são estimados a partir 
de uma análise de regressão binomial negativa. 
c Valor-p nominal. 
d.O valor-p geral baseia-se num teste Cochran-Mantel-Haenszel; os valores-p nominais para o 
subgrupo com clobazam são baseados na análise de regressão logística 
 
Medidas de resultados secundários adicionais no subgrupo de doentes tratados com clobazam 
concomitante 
O canabidiol esteve associado a um aumento na percentagem de participantes a observarem uma 
redução superior a ou igual a 75% na frequência de crises atónicas durante o período de tratamento em 
cada ensaio (11% 10 mg/kg/dia de canabidiol, 31% a 36% 20 mg/kg/dia, 3% a 7% placebo). 
 
Em cada ensaio, os doentes a receberem canabidiol observaram uma redução percentual mediana 
superior nas crises totais em comparação com placebo (53% 10 mg/kg/dia, 64% a 66% 20 mg/kg/dia, 
25% para cada grupo de placebo; p = 0,0025 para 10 mg/kg/dia e p < 0,0001 para cada grupo de 
20 mg/kg/dia vs. placebo). 
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Maiores melhorias na condição geral, conforme medido pelas classificações de Impressão Global de 
Alteração na última consulta, foram notificadas pelos prestadores de cuidados e doentes em ambas as 
doses de canabidiol (76% a 10 mg/kg/dia, 80% para cada grupo de 20 mg/kg/dia, 31% a 46% com 
placebo; p = 0,0005 para 10 mg/kg/dia e p < 0,0001 e 0,0003 para 20 mg/kg/dia vs. placebo). 
 
Em comparação com o placebo, o canabidiol foi associado a um aumento no número de dias sem 
crises atónicas durante o período de tratamento em cada ensaio; equivalente a 3,3 dias por 28 dias 
(10 mg/kg/dia) e 5,5 a 7,6 dias por 28 dias (20 mg/kg/dia). 
 
Terapêutica adjuvante nos doentes com síndrome de Dravet 
A eficácia de canabidiol para a terapêutica adjuvante de crises associadas à síndrome de Dravet (SD) 
foi avaliada em dois estudos aleatorizados, em dupla ocultação, controlados por placebo, de grupos 
paralelos (GWPCARE2 e GWPCARE1). Cada estudo consistiu num período de 4 semanas de situação 
basal, um período de titulação de 2 semanas e um período de manutenção de 12 semanas. A idade 
média da população do estudo era de 9 anos e 94% estavam a tomar 2 ou mais MAEc durante o 
ensaio. Os MAEc usados mais frequentemente (> 25% dos doentes) em ambos os ensaios foram 
valproato, clobazam, estiripentol e levetiracetam. Aproximadamente 65% dos doentes estavam a tomar 
clobazam concomitante. Dos doentes que não estavam a tomar clobazam, a maioria tinha tomado 
anteriormente e descontinuado posteriormente o tratamento com clobazam. 
 
O parâmetro primário de avaliação foi a alteração na frequência de crises atónicas durante o período 
de tratamento (Dia 1 até ao final do período avaliável) em comparação com a situação basal 
(GWPCARE2) e a alteração percentual mediana desde a situação basal nas crises convulsivas por 
28 dias (GWPCARE1) ao longo do período de tratamento para os grupos de canabidiol em 
comparação com o placebo. As crises convulsivas foram definidas como todas as crises atónicas, 
tónicas, clónicas e tónica-clónicas contáveis. Os parâmetros de avaliação secundários para o 
GWPCARE2 foram a proporção de doentes com uma redução de pelo menos 50% na frequência de 
crises convulsivas, alteração na frequência total de crises e Impressão de alteração global do prestador 
de cuidados na última consulta. O parâmetro de avaliação secundário principal para o GWPCARE1 foi 
a proporção de doentes com uma redução de pelo menos 50% na frequência de crises convulsivas.  
 
As análises de subgrupo foram realizadas sobre vários fatores, incluindo MAEc. Os resultados da 
análise de subgrupo dos doentes tratados com clobazam, em comparação com os doentes tratados sem 
clobazam, indicaram que existe incerteza estatística residual em relação ao efeito do tratamento de 
canabidiol nos doentes que não estão a tomar clobazam. Não foi estabelecida eficácia nesta população. 
 
A Tabela 5 resume o parâmetro de avaliação primário da redução percentual desde a situação basal nas 
crises convulsivas, e a medida secundária principal de doentes com pelo menos 50% de redução na 
frequência de crises atónicas, bem como os resultados da análise de subgrupo para estas medidas de 
resultados em doentes tratados com clobazam concomitante e doentes tratados sem clobazam 
concomitante. 
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Tabela 5: Medidas de resultados primários e secundários principais com resposta de ≥ 50% 
principais e análises de subgrupo em estudos de SD 

  Geral N 
Subgrupo 

Com 
Clobazam 

N 

CRISES CONVULSIVAS POR 28 DIAS 
Redução percentual desde a situação basala 
GWPCARE2 Placebo 26,9% 65 37,6% 41 
 10 mg/kg/dia 48,7% 66 60,9% 45 
 20 mg/kg/dia 45,7% 67 56,8% 40 
GWPCARE1 Placebo 13,3% 59 18,9% 38 
 20 mg/kg/dia 38,9% 61 53,6% 40 
Diferença ou redução percentual em comparação com placebo (IC de 95%), valor-pb 
GWPCARE2 10 mg/kg/dia 29,8%  37,4%  
  (8,4%, 46,2%)  (13,9%, 54,5%)  
  p = 0,0095  p = 0,0042c  
 20 mg/kg/dia 25,7%  30,8%  
  (2,9%, 43,2%)  (3,6%, 50,4%)  
  p = 0,0299  p = 0,0297c  
GWPCARE1 20 mg/kg/dia 22,8  42,8%  
  (5,4, 41,1)  (17,4%, 60,4%)  
  p = 0,0123  p = 0,0032c  
≥ 50% REDUÇÃO NAS CRISES CONVULSIVAS (ANÁLISE DE RESPOSTA) 
Percentagem de ≥ 50% de resposta, valor-pd 
GWPCARE2 Placebo 26,2% 65 36,6% 41 
 10 mg/kg/dia 43,9% 66 55,6% 45 
  p = 0,0332  p = 0,0623c  
 20 mg/kg/dia 49,3% 67 62,5% 40 
  p = 0,0069  p = 0,0130c  
GWPCARE1 Placebo 27,1% 59 23,7% 38 
 20 mg/kg/dia 42,6% 61 47,5% 40 
  p = 0,0784  p = 0,0382c  

IC = intervalo de confiança de 95%. 
a Para o estudo GWPCARE1, os dados gerais são apresentados como mediana de redução percentual 
desde a situação basal. Os dados para o estudo GWPCARE2 e o subgrupo com clobazam são 
apresentados com redução percentual desde a situação basal, estimados a partir de uma análise de 
regressão binomial negativa. 
b Para o estudo GWPCARE1, os dados gerais são apresentados como diferença mediana estimada e 
valor-p de um teste da soma dos números de ordem de Wilcoxon. Os dados para o estudo 
GWPCARE2 e o subgrupo com clobazam são estimados a partir de uma análise de regressão binomial 
negativa. 
c Valor-p nominal. 
d.O valor-p geral baseia-se num teste Cochran-Mantel-Haenszel; o valor-p nominal para o subgrupo 
com clobazam é baseado na análise de regressão logística. 
 
Medidas de resultados secundários adicionais no subgrupo de doentes tratados com clobazam 
concomitante 
O canabidiol esteve associado a um aumento na percentagem de participantes a observarem uma 
redução superior a ou igual a 75% na frequência de crises convulsivas durante o período de tratamento 
em cada ensaio (36% 10 mg/kg/dia de canabidiol, 25% para cada grupo de canabidiol 20 mg/kg/dia de 
canabidiol, 10% a 13% a placebo). 
 
Em cada ensaio, os doentes a receberem canabidiol observaram uma maior redução percentual nas 
crises totais em comparação com placebo (66% 10 mg/kg/dia, 54% a 58% 20 mg/kg/dia, 27% a 41% 
para placebo; p = 0,0003 para 10 mg/kg/dia e p = 0,0341 e 0,0211 para 20 mg/kg/dia vs. placebo). 
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Maiores melhorias na condição geral, conforme medido pelas classificações de Impressão Global de 
Alteração na última consulta, foram notificadas pelos prestadores de cuidados e doentes em ambas as 
doses de canabidiol (73% a 10 mg/kg/dia, 62% a 77% a 20 mg/kg/dia, 30% a 41% com placebo; 
p = 0,0009 para 10 mg/kg/dia e p = 0,0018 e 0,0136 para 20 mg/kg/dia vs. placebo). 
 
Em comparação com o placebo, o canabidiol foi associado a um aumento no número de dias sem 
crises convulsivas durante o período de tratamento em cada ensaio; equivalente a 2,7 dias por 28 dias 
(10 mg/kg/dia) e 1,3 a 2,2 dias por 28 dias (20 mg/kg/dia). 
 
População adulta 
A população com SD nos estudos GWPCARE2 e GWPCARE1 foi predominantemente doentes 
pediátricos, com apenas 5 doentes adultos que tinham 18 anos de idade (1,6%) e, desta forma, foram 
obtidos dados de eficácia e segurança limitados na população adulta com SD. 
 
Resposta à dose 
Como não houve resposta consistente à dose entre 10 mg/kg/dia e 20 mg/kg/dia nos estudos da LGS e 
SD, o canabidiol deverá ser inicialmente titulado para a dose de manutenção recomendada de 
10 mg/kg/dia (ver Secção 4.2). Em doentes individuais, pode ser considerada a titulação até uma dose 
máxima de 20 mg/kg/dia, com base no benefício-risco (ver Secção 4.2). 
 
Dados em regime aberto 
 
Entre ambos os estudos SLG aleatorizados, 99,5% dos doentes (N = 366) que concluíram os estudos 
estiveram incluídos no estudo de extensão em regime aberto de longo prazo (OLE) (GWPCARE5). No 
subgrupo de doentes com SLG tratados com clobazam concomitante durante 37 a 48 semanas 
(N = 168), a redução percentual mediana desde a situação basal na frequência de crises atónicas foi de 
71% durante a Semana 1-12 (N = 168), que foi mantida até à Semana 37-48, com uma redução 
percentual mediana desde a situação basal na frequência de crises atónicas de 62%.  
 
Em ambos os estudos aleatorizados de SD, 97,7% dos doentes (N = 315) que concluíam os estudos 
estiveram incluídos no GWPCARE5. No subgrupo de doentes com SD tratados com clobazam 
concomitante durante 37 a 48 semanas (N = 148), a redução percentual mediana desde a situação basal 
na frequência de crises convulsivas foi de 64% durante a Semana 1-12 (N = 148), que foi mantida até 
à Semana 37-48, com uma redução percentual mediana desde a situação basal na frequência de crises 
atónicas de 58%. 
 
Terapêutica adjuvante em doentes com complexo de esclerose tuberosa (CET) 
A eficácia de canabidiol (25 e 50 mg/kg/dia) para a terapêutica adjuvante de convulsões associadas ao 
CET foi avaliada num estudo aleatorizado, em dupla ocultação, controlado por placebo, de grupos 
paralelos (GWPCARE6). O estudo consistiu num período de situação basal de 4 semanas, um período 
de titulação de 4 semanas e um período de manutenção de 12 semanas (período de tratamento de 
16 semanas e período de avaliação primária). 
 
A idade média da população do estudo foi de 14 anos e todos os doentes, exceto um, estavam a tomar 
uma ou mais MAE concomitantes (MAEc) durante o estudo. As MAEc mais frequentemente usadas 
(> 25% dos doentes) foram valproato (45%), vigabatrina (33%), levetiracetam (29%) e clobazam 
(27%). 
 
O parâmetro primário de avaliação foi a alteração no número de convulsões associadas a CET durante 
o período de tratamento (manutenção e titulação) em comparação com a situação basal para o grupo de 
canabidiol em comparação com o placebo. As convulsões associadas a CET foram definidas como 
convulsões motoras focais sem compromisso do estado de consciência ou atenção; convulsões focais 
com compromisso do estado de consciência ou atenção; convulsões focais que evoluem para crises 
convulsivas generalizadas bilaterais e convulsões generalizadas (convulsões tónico-clónicas, tónicas, 
clínicas ou atónicas). Os parâmetros de avaliação secundários principais foram a proporção de doentes 
com uma redução de pelo menos 50% na frequência de convulsões associadas a CET, Impressão de 
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Alteração global do participante/prestador de cuidados na última consulta e a alteração percentual 
desde a situação basal na frequência total de convulsões.  
 
O canabidiol 50 mg/kg/dia revelou também ter um nível semelhante na redução de convulsões do que 
25 mg/kg/dia. No entanto, esta dose foi associada a um aumento na incidência de reações adversas em 
comparação com 25 mg/kg/dia e, por isso, a dose máxima recomendada é de 25 mg/kg/dia. 
 
A Tabela 6 resume o parâmetro de avaliação primário da redução percentual desde a situação basal nas 
convulsões associadas a CET, e a medida secundária principal de doentes com pelo menos 50% de 
redução na frequência de convulsões associadas a CET para a dose máxima recomendada de 
25 mg/kg/dia. 
 
Tabela 6: Medidas de resultados primários e secundários principais com resposta de ≥ 50% no 
estudo CET (população global de doentes) 

 Estudo GWPCARE6 
 
Canabidiol 25 mg/kg/dia 
(n = 75) 

Placebo 
(n = 76) 

Parâmetro primário de avaliação – Redução percentual na frequência de convulsões associadas 
a CET 
Convulsões associadas a CET 
Redução % desde a situação 
basal 
 
Redução percentual em 
comparação com placebo 

 
48,6% 

 
26,5% 
 

 
IC de 95% 
Valor-p 

30,1% 
13,9%, 43,3% 
0,0009 

 

Parâmetro de avaliação secundário principal - ≥ 50% REDUÇÃO nas convulsões associadas a 
CET (ANÁLISE DE RESPOSTA) 
Percentagem de doentes com uma 
redução de ≥ 50% 
 
 
Valor-p b 

36% 
 
 
 
0,0692 

22,4% 

IC = intervalo de confiança de 95%. 
a Os dados para o estudo GWPCARE6 são apresentados como uma redução percentual desde a 
situação basal estimada de uma análise de regressão binomial negativa. 
b O valor-p geral baseia-se num teste Cochran-Mantel. 
 
Análises de subgrupo com e sem tratamento de clobazam  
 
No estudo GWPCARE6, 22,7% dos doentes com CET no grupo de 25 mg/kg/dia e 32,9% no grupo de 
placebo estavam a tomar clobazam concomitante. Os resultados da análise de subgrupo por utilização 
de clobazam indicaram efeitos anticonvulsivos aditivos de canabidiol na presença de clobazam. 
 
No subgrupo de doentes tratados com clobazam concomitante, os doentes a receberem canabidiol 
25 mg/kg/dia tiveram uma redução de 61,1% desde a situação basal na frequência de convulsões 
associadas a CET em comparação com 27,1% no grupo de placebo, com base numa análise de 
regressão binomial. Em comparação com o placebo, o canabidiol foi associado a uma redução de 
46,6% (p nominal = 0,0025) em convulsões associadas a CET (CI 95%: 20,0%, 64,4%). 
 
No subgrupo de doentes tratados sem clobazam concomitante, os doentes a receberem canabidiol 
25 mg/kg/dia tiveram uma redução de 44,4% desde a situação basal na frequência de convulsões 
associadas a CET em comparação com 26,2% no grupo de placebo, com base numa análise de 
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regressão binomial. Em comparação com o placebo, o canabidiol foi associado a uma redução de 
24,7% (p nominal = 0,0242) em convulsões associadas a CET (CI 95%: 3,7%, 41,1%). 
 
Medidas de resultados secundários adicionais para canabidiol 25 mg/kg/dia (população de doentes 
geral) 
 
O canabidiol foi associado a um aumento na percentagem de participantes (16,0%) que teve uma 
redução superior ou igual a 75% na frequência de convulsões associada a CET durante o período de 
tratamento em comparação com o grupo de placebo (0%). 
 
Os doentes a receberem canabidiol tiveram uma redução percentual superior nas convulsões totais 
(48,1%) em comparação com o placebo (26,9%). 
 
Impressão de alteração global na última consulta, conforme relatado pelos doentes e cuidadores. 
68,6% dos doentes no grupo de canabidiol em comparação com 39,5% no grupo de placebo tiveram 
uma melhoria. 
 
Em comparação com o placebo, o canabidiol esteve associado a um aumento no número de dias sem 
convulsões associadas a CET durante o período de tratamento, equivalente a 2,82 dias por 28 dias.  
 
O efeito de canabidiol nos espasmos infantis/epiléticos associados com CET não foi totalmente 
avaliado. 
 
Dados em regime aberto 
 
Dos 201 doentes que concluíram o estudo GWPCARE6, 99,0% (199 doentes) foram incluídos no 
estudo OLE. No OLE, a redução percentual mediana desde a situação basal na frequência de 
convulsões associada a CET foi de 61% durante a Semana 1-12 (N = 199), que foi mantida até às 
Semanas 37-48 com uma redução percentual mediana desde a situação basal na frequência de 
convulsões associada a CET de 68%. 
 
Abuso 
 
Num estudo de potencial de abuso humano, a administração aguda de canabidiol a utilizadores de 
estupefacientes adultos não dependentes em doses terapêuticas ou supraterapêuticas produziu 
pequenas respostas nas medidas subjetivas positivas como gosto pelo consumo da substância ou 
vontade de consumir novamente a substância. Em comparação com dronabinol (THC sintético) e de 
alprazolam, o canabidiol tem um baixo potencial de abuso. 
 
População pediátrica 
 
A Agência Europeia de Medicamentos diferiu a obrigação de submeter os resultados dos estudos com 
canabidiol num ou mais subconjuntos da população pediátrica no tratamento de crises associadas à 
SD, SLG e CET. (Ver secção 4.2 para informação sobre utilização pediátrica). 
 
O estudo GWPCARE6, realizado em doentes com CET, incluíram 8 crianças entre 1 e 2 anos de idade 
entre todos os grupos de tratamento. Embora os dados sejam limitados, o efeito de tratamento 
observado e tolerabilidade foram semelhantes aos observados em doentes com 2 anos de idade e mais, 
no entanto, a eficácia, segurança e farmacocinética em crianças < 2 anos de idade não foram 
estabelecidas (ver secção 4.2). 
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5.2 Propriedades farmacocinéticas 
 
Absorção 
 
O canabidiol aparece rapidamente no plasma com um período até à concentração plasmática máxima 
de 2,5-5 horas em estado de equilíbrio. 
 
As concentrações plasmáticas em estado de equilíbrio são alcançadas no período de 2-4 dias de dose 
duas vezes por dia, com base nas concentrações pré-dose (Cmínima). O rápido alcance do estado de 
equilíbrio está relacionado com o perfil de eliminação multifásico do medicamento, no qual a 
eliminação terminal representa apenas uma pequena parte da depuração do medicamento. 
 
Nos estudos de voluntários saudáveis, a coadministração de canabidiol (750 ou 1500 mg) com uma 
refeição rica em gordura/rica em calorias aumentou a taxa e extensão de absorção (aumento de 5 vezes 
na Cmáx e aumento de 4 vezes na AUC) e reduziu a variabilidade total da exposição em comparação 
com o estado em jejum nos voluntários saudáveis. Embora o efeito seja ligeiramente mais baixo com 
uma refeição com baixo teor de gordura/pobre em calorias, a elevação na exposição é ainda assim 
assinalada (Cmáx em 4 vezes, AUC em 3 vezes). Além disso, a toma de canabidiol com leite de vaca 
melhorou a exposição em aproximadamente 3 vezes para a Cmáx e 2,5 vezes para a AUC. A toma de 
canabidiol com álcool também provocou uma melhor exposição a canabidiol, com uma AUC 63% 
maior.  
 
Nos ensaios controlados aleatorizados, o tempo da dose de canabidiol em relação às horas de refeição 
não foi restrito. Em doentes, uma refeição com elevado teor em gordura também revelou aumentar a 
biodisponibilidade de canabidiol (3 vezes). Este aumento foi moderado quando o estado prandial não 
era totalmente conhecido, isto é, aumento de 2,2 vezes da biodisponibilidade relativa. 
 
Para minimizar a variabilidade na biodisponibilidade de canabidiol no doente individual, a 
administração de canabidiol deverá ser normalizada em relação à ingestão de alimentos, incluindo uma 
dieta cetogénica (refeição com elevado teor em gordura), isto é, o Epidyolex deverá ser tomado 
consistentemente com ou sem alimentos. Quando tomado com alimentos, deverá ser considerada uma 
composição semelhante de alimentos, se possível. 
 
Distribuição 
 
In vitro, > 94% de canabidiol e os seus metabolitos de fase I foram ligados às proteínas do plasma com 
ligação preferencial à albumina sérica humana. 
O volume de distribuição aparente após administração da dose oral foi elevado em voluntários 
saudáveis em 20.963 l a 42.849 l e superior à água total no corpo, sugerindo uma distribuição alargada 
de canabidiol. 
 
Biotransformação e eliminação 
 
A semivida de canabidiol no plasma foi 56-61 horas após dose de duas vezes por dia durante 7 dias em 
voluntários saudáveis. 
 
Metabolismo 
O canabidiol é extensamente metabolizado pelo fígado, através das enzimas CYP450 e enzimas UGT. 
As isoformas CYP450 principais responsáveis pelo metabolismo de fase I de canabidiol são CYP2C19 
e CYP3A4. As isoformas de UGT responsáveis pela conjugação de fase II de canabidiol são UGT1A7, 
UGT1A9 e UGT2B7. 
Os estudos em participantes saudáveis revelaram não haver diferenças de maior na exposição 
plasmática ao canabidiol nos metabolizadores intermédios e ultrarrápidos de CYP2C19 quando 
comparados com metabolizadores extensivos. 
Os metabolitos de fase I identificados em ensaios standard in vitro foram 7-COOH-CBD, 7-OH-CBD, 
e 6-OH-CBD (um metabolito circulante menor). 
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Após dose múltipla com canabidiol, o metabolito 7-OH-CBD (ativo no modelo de convulsão 
pré-clínico) circula no plasma humano em concentrações mais baixas do que o canabidiol do 
medicamento precursor (~ 40% da exposição ao CBD) com base na área sob a curva. 
 
Excreção 
A depuração plasmática de canabidiol após uma dose única de 1.500 mg de canabidiol é de cerca 
1.111 l/h. O canabidiol é predominantemente depurado pelo metabolismo no fígado e intestinos e 
excretado nas fezes, com a depuração renal do medicamento precursor a ser uma via menor. 
O canabidiol não interage com os principais transportadores renais e hepáticos de forma a que seja 
provável resultar em interações medicamentosas relevantes. 
 
Linearidade 
 
A Cmáx e AUC do canabidiol são quase proporcionais à dose ao longo do intervalo de dose terapêutica 
(10-25 mg/kg/dia). Após dose única, a exposição no intervalo de 750-6.000 mg aumenta de forma 
inferior à proporcional à dose, indicado que a absorção de canabidiol pode ser saturável. A dose 
múltipla nos doentes com CET também indicou que a absorção é saturável em doses acima de 
25 mg/kg/dia. 
 
Farmacocinética em grupos especiais de doentes  
 
Efeito na idade, peso, sexo, raça 
As análises de farmacocinética da população demonstraram que não houve efeitos clinicamente 
relevantes da idade, peso corporal, sexo ou raça na exposição ao canabidiol. 
 
Idosos 
A farmacocinética do canabidiol não foi estudada em participantes com > 74 anos de idade. 
 
Doentes pediátricos 
A farmacocinética do canabidiol não foi estudada em doentes pediátricos com < 2 anos de idade. 
 
Um número reduzido de doentes com < 2 anos de idade com epilepsia resistente ao tratamento 
(incluindo SLG, DS, CET) foi exposto ao canabidiol em ensaios clínicos e num programa de acesso 
alargado. 
 
Compromisso renal 
Não foram observados efeitos na Cmáx ou AUC de canabidiol após administração de uma dose única de 
canabidiol 200 mg em participantes com compromisso renal ligeira, moderada ou grave, quando 
comparado com doentes com função renal normal. Os doentes com doença renal terminal não foram 
estudados.  
 
Compromisso hepático 
Não foram observados efeitos nas exposições ao canabidiol ou metabolitos após administração de uma 
dose única de canabidiol 200 mg em participantes com compromisso hepático ligeira. 
 
Os participantes com insuficiência hepática moderada e grave revelaram concentrações plasmáticas 
mais altas de canabidiol (aproximadamente AUC aproximadamente 2,5-5,2 vezes mais alta em 
comparação com participantes saudáveis com função hepática normal). Canabidiol deve ser utilizado 
com precaução em doentes com insuficiência hepática ligeira ou moderada. É recomendada uma dose 
inicial mais baixa em doentes com insuficiência hepática moderada ou grave. A titulação da dose 
deverá ser realizada conforme descrito na secção 4.2. 
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Relação(ões) farmacocinética/farmacodinâmica 
 
Na SLG 
 
Em participantes com SLG, as análises farmacocinéticas e farmacodinâmicas (FC/FD) modelantes da 
população indicaram a presença de uma relação de eficácia da exposição para a probabilidade de 
alcançar uma redução de ≥ 50% na frequência de crises atónicas entre o intervalo de dose de 
canabidiol testado (0 [placebo], 10 e 20 mg/kg/dia). Houve uma correlação positiva significativa entre 
a AUC derivada de canabidiol e a probabilidade de uma resposta de ≥ 50%. A análise da taxa de 
resposta também revelou uma correlação na relação exposição-resposta para o metabolito ativo de 
canabidiol (7-OH-CBD). A análise FC/FD também demonstrou que as exposições sistémicas ao 
canabidiol foram também correlacionadas com alguns acontecimentos adversos, nomeadamente ALT 
elevado, AST, diarreia, fadiga, Gama-GT, perda de apetite, erupção cutânea e sonolência (ver secção 
4.8). O clobazam (análise separada) foi um covariante significativo que levou à probabilidade de a 
Gama-GT aumentar, à diminuição da perda de apetite e ao aumento da sonolência. 
 
No CET 
 
Nos doentes com CET, não existe uma relação de eficácia da exposição com base em parâmetros de 
avaliação de eficácia, pois as doses avaliadas estão no máximo da relação de resposta à dose. No 
entanto, foi determinada uma relação de resposta à exposição para o metabolito 7-OH-CBD em 
relação à elevação de AST. Não foram identificadas quaisquer outras relações de FC/FD com 
parâmetros de avaliação de segurança para o CBD ou seus metabolitos. 
 
Estudos de interação medicamentosa 
 
Avaliação in vitro de interações medicamentosas 
O canabidiol é um substrato para CYP3A4, CYP2C19, UGT1A7, UGT1A9 e UGT2B7. 
Os dados in vitro sugerem que o canabidiol é um inibidor da atividade mediada por CYP1A2, 
CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, UGT1A9 e UGT2B7 em concentrações clinicamente 
relevantes. O metabolito 7-carboxi-canabidiol (7-COOH-CBD) é um inibidor da atividade por 
UGT1A1, UGT1A4 e UGT1A6 in vitro em concentrações clinicamente relevantes (ver também a 
secção 4.5). 
 
O canabidiol induz a expressão ARNm do CYP1A2 e CYP2B6 em concentrações in vitro 
clinicamente relevantes. Um estudo in vivo com cafeína demonstrou que o canabidiol não induziu a 
CYP1A2 in vivo. 
 
O canabidiol e o metabolito 7-OH-CBD não interagem com os transportadores principais de captação 
renal ou hepática e, por isso, não é provável que resultem em interações medicamentosas relevantes: 
OAT1, OAT3, OCT1, OCT2, MATE1, MATE2-K, OATP1B1 e OATP1B3. O canabidiol não é um 
substrato para ou um inibidor dos transportadores de captação do cérebro OATP1A2 e OATP2B1. In 
vitro, o canabidiol e 7-OH-CBD não são substratos para ou inibidores de transportadores de efluxo da 
P-gp/MDR1, BCRP ou BSEP. Os dados in vivo com everolímus mostram que o canabidiol pode afetar 
o efluxo mediado pela P-gp de um substrato da P-gp no intestino (ver secção 4.5), mas o canabidiol 
não inibiu ou induziu a CYP3A4 com base no estudo de midazolam in vivo. O metabolito 
7-COOH-CBD é um substrato da P-gp/MDR1 e tem também o potencial de inibir a BCRP, OATP1B3 
e OAT3.  
 
Avaliação in vitro de interações medicamentosas 
Estudos de interação medicamentosa com MAE 
As interações potenciais entre canabidiol (750 mg duas vezes por dia em voluntários saudáveis e 
20 mg/kg/dia em doentes) e outros MAE foram investigadas em estudos de interação medicamentosa 
em voluntários saudáveis e em doentes, e numa análise de farmacocinética de concentrações 
plasmáticas do medicamento de estudos controlados por placebo no tratamento de doentes com SLG. 
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A combinação de canabidiol com clobazam provocou uma elevação na exposição ao metabolito ativo 
N-desmetilclobazam, sem efeito nos níveis de clobazam. Embora a exposição ao canabidiol não tenha 
sido notavelmente afetada pela utilização de clobazam, os níveis de um metabolito ativo, 7-OH-CBD, 
foram elevados por esta combinação. Logo, poderão ser necessários ajustes da dose de canabidiol ou 
clobazam.  
 
A coadministração de canabidiol e everolímus levou a um aumento na exposição a everolímus. Logo, 
poderão ser necessários ajustes da dose e monitorização terapêutica de everolímus quando o 
everolímus e o canabidiol são usados concomitantemente. 
 
As interações in vivo de clobazam, everolímus e outros MAE estão resumidas na tabela abaixo. 
 
Tabela 7: Interações medicamentosas entre canabidiol e medicamentos antiepiléticos 
concomitantes 

MAE 
concomitante 

Influência de MAE no canabidiol Influência de canabidiol no MAE 

Clobazam Sem efeito nos níveis de canabidiol. 
Interação resultando num aumento 
na exposição do metabolito ativo 
7-OH-CBD em estudos com VS*. a 

Sem efeito nos níveis de clobazam. 
Interação resultando em aumento 
aproximadamente 3 vezes na exposição 
do metabolito N-desmetilclobazam. b 

Valproato Sem efeito no CBD ou nos seus 
metabolitos 

Sem efeito na exposição ao ácido 
valpróico ou exposição ao putativo 
metabolito hepatotóxico 2-propil-4-ácido 
pentenóico (4-ene-VPA). 

Estiripentol  Sem efeito nos níveis de canabidiol.  
Interação resultando numa 
diminuição (aproximadamente 
30%) na Cmáx e AUC do metabolito 
ativo 7-OH-CBD em estudos 
realizados com VS* e doentes com 
epilepsia. 

Interação resultante num aumento 
aproximado de 28% na Cmáx e aumento de 
55% na AUC num estudo com VS e 
aumentos de 17% na Cmáx e aumentos de 
30% na AUC em doentes. 

Everolímus O efeito de everolímus no 
canabidiol não foi avaliado. 

A coadministração de canabidiol 
(12,5 mg/kg duas vezes por dia) com 
everolímus (5 mg) resultando num 
aumento aproximado de 2,5 vezes na 
exposição a everolímus tanto para a Cmáx 
como para a AUC num estudo com VS*. 

a aumentos médios de 47% na AUC e 73% na Cmáx  
b com base na Cmáx e AUC  
* VS = Voluntário saudável 
 
5.3 Dados de segurança pré-clínica 
 
Mutagenicidade e carcinogenicidade 
 
Num estudo de carcinogenidade em ratinhos, a administração oral de Epidyolex (0 [água], 0 [veículo], 
30, 100 ou 300 mg/kg/dia) durante 2 anos, aumentou a incidência de adenomas hepatocelulares 
benignos em ratinhos do sexo masculino em todas as doses testadas e em ratinhos do sexo feminino na 
dose mais elevada testada. Na dose mais elevada avaliada, as exposições do plasma (AUC) em 
ratinhos foram aproximadamente 7 vezes superior do que a exposição prevista em seres humanos 
numa dose de 25 mg/kg/dia. 
 
Não foi realizado um estudo de potencial carcinogénico de canabidiol em ratos. 
 
Os estudos de genotoxicidade não detetaram qualquer atividade mutagénica ou clastogénica. 
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Toxicidade reprodutiva  
 
Não foram observadas reações adversas na fertilidade masculina ou feminina nem no desempenho 
reprodutivo em ratos em doses até 250 mg/kg/dia (aproximadamente 34 vezes as exposições em 
humanos na dose máxima recomendada para humanos a 25 mg/kg/dia). 
 
O estudo de desenvolvimento embriofetal (EDE) realizado em coelhos avaliou doses de 50, 80 ou 
125 mg/kg/dia. O nível de dose de 125 mg/kg/dia induziu à diminuição de pesos corporais fetais e 
aumento das variações estruturais fetais associadas à toxicidade materna. As exposições de canabidiol 
no plasma materno ao nível sem efeitos adversos observados (NOAEL) para a toxicidade de 
desenvolvimento embriofetal em coelhos foram inferiores às de humanos numa dose de 25 mg/kg/dia. 
 
Em ratos, o estudo EFD avaliou doses de 75, 150 ou 250 mg/kg/dia. Foi observada mortalidade 
embriofetal numa dose elevada, sem efeitos relacionados com o tratamento na perda de implantação 
em doses baixas ou médias. O NOAEL foi associado a exposições plasmáticas maternas (AUC) 
aproximadamente 9 vezes superior à exposição prevista em humanos numa dose de 25 mg/kg/dia. 
 
Foi realizado um estudo de desenvolvimento pré- e pós-natal em ratos em doses de 75, 150 ou 
250 mg/kg/dia. Foram observados crescimento diminuído, maturação sexual retardada, alterações 
comportamentais (diminuição da atividade), acontecimentos adversos no desenvolvimento dos órgãos 
reprodutivos masculinos (testículos pequenos nas crias adultas) e fertilidade nas crias em doses 
de ≥ 150 mg/kg/dia. O NOAEL foi associado a exposições de canabidiol no plasma materno 
aproximadamente 5 vezes a exposição em humanos numa dose de 25 mg/kg/dia. 
 
Toxicidade juvenil 
 
Em ratos juvenis, a administração de canabidiol durante 10 semanas (doses subcutâneas de 0 ou 
15 mg/kg nos dias pós-natais [DPN] 4-6 seguida de administração oral de 0, 100, 150 ou 250 mg/kg 
nos DPN 7-77) resultou num aumento do peso corporal, maturação sexual masculina retardada, efeitos 
neurocomportamentais, aumento da densidade mineral óssea e vacuolização dos hepatócitos hepáticos. 
Não foi estabelecida uma dose sem efeito. A dose mais baixa que provocou toxicidade no 
desenvolvimento em ratos juvenis (15 mg/kg subcutâneo/100 mg/kg oral) foi associada a exposições 
de canabidiol (AUC) aproximadamente 8 vezes a exposição em humanos de 25 mg/kg/dia. Noutro 
estudo, o canabidiol foi administrado a ratos juvenis nos DPN 4-21 (como injeção subcutânea) e nos 
PND 22-50 (como injeção intravenosa). Foi estabelecido de 15 mg/kg/dia. 
 
Abuso 
 
Os estudos relacionados com abuso em animais revelaram que o canabidiol não produz respostas 
comportamentais do tipo canabinóide, incluindo generalização para o delta-9-tetrahidrocanabinol 
(THC) num estudo de discriminação de medicamento. O canabidiol também não produz 
autoadministração animal, sugerindo que não produz efeitos de recompensa. 
 
 
6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS 
 
6.1 Lista dos excipientes 
 
Óleo de sésamo refinado 
Etanol anidro  
Sucralose (E955) 
Aroma de morango (incluindo álcool benzílico) 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
Não aplicável. 
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6.3 Prazo de validade 
 
2 anos. 
 
Usar no período de 12 semanas após a primeira abertura do frasco.  
 
6.4 Precauções especiais de conservação 
 
Este medicamento não necessita de quaisquer precauções especiais de conservação.  
 
6.5 Natureza e conteúdo do recipiente 
 
Frasco em vidro âmbar (tipo III) com fecho com rosca resistente à abertura por crianças e hermética 
(polipropileno). O frasco é embalado numa embalagem com duas seringas calibradas de dose oral de 
5 ml e duas de 1 ml (êmbolo HDPE e corpo em polipropileno) e dois adaptadores do frasco (LDPE). 
As seringas de 5 ml são graduadas em incrementos de 0,1 ml e as seringas de 1 ml são graduadas em 
incrementos de 0,05 ml. 
 
6.6 Precauções especiais de eliminação e manuseamento 
 
Podem ser usados tubos nasogástricos compostos por silicone, com um comprimento de mais de 
50 cm, um máximo de 125 cm e um diâmetro superior a 5 FR e máximo de 12 FR. Devem evitar-se 
tubos nasogástricos compostos por silicone, com 50 cm ou menos e 5 FR ou menos de diâmetro. Os 
tubos gástricos feitos de silicone, com um comprimento de 0,8 a 4 cm e um diâmetro de 12 FR a 
24 FR podem ser usados. Os tubos de cloreto de polivinilo e poliuretano não devem ser utilizados. 
Após a administração, o tubo de alimentação entérico deverá ser enxaguado pelo menos uma vez com 
água à temperatura ambiente.-Se estiver a ser administrado mais do que um medicamento, o tubo 
deverá ser enxaguado entre cada medicamento. É recomendado que o volume de enxaguamento seja 
aproximadamente 5 vezes o volume de enchimento do tubo (com um mínimo de 3 ml para os tubos 
mais curtos/estreitos a um máximo de 20 ml para os tubos mais longos/largos). O volume de 
enxaguamento pode ter de ser alterado em doentes com restrições de líquidos. 
Os tubos entéricos com ligações ENFit® necessitam da utilização de seringas compatíveis com ENFit e 
adaptadores de frasco. Para maximizar a precisão da dose, devem ser usadas seringas de 1 ml para as 
doses ≤ 1 ml.  
 
Qualquer medicamento não utilizado ou resíduos devem ser eliminados de acordo com as exigências 
locais. 
 
 
7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
GW Pharma (International) B.V.,  
Databankweg 26 
3821AL Amersfoort,  
Países Baixos  
 
 
8. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO  
 
EU/1/19/1389/001 
 
 
9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE 

INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Data da primeira autorização: 19 de setembro de 2019 
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10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO 
 
01/2022 
 
Está disponível informação pormenorizada sobre este medicamento no sítio da internet da Agência 
Europeia de Medicamentos, http://www.ema.europa.eu. 
 
 


