
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 

RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO 
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1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
Elonva 100 microgramas solução injetável 
Elonva 150 microgramas solução injetável 
 
 
2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
 
Elonva 100 microgramas solução injetável 
Cada seringa pré-cheia contém 100 microgramas de corifolitropina alfa* em 0,5 ml de solução 
injetável. 
 
Elonva 150 microgramas solução injetável 
Cada seringa pré-cheia contém 150 microgramas de corifolitropina alfa* em 0,5 ml de solução 
injetável. 
 
*a corifolitropina alfa é uma glicoproteína produzida em células de ovário de hamsters chineses 
(CHO) pela tecnologia do ADN recombinante.  
 
Excipiente(s) com efeito conhecido 
Este medicamento contém menos de 1 mmol (23 mg) de sódio por injeção, ou seja, é praticamente 
“isento de sódio”.  
 
Lista completa de excipientes, ver secção 6.1. 
 
 
3. FORMA FARMACÊUTICA 
 
Solução injetável (injetável). 
 
Solução aquosa límpida e incolor. 
 
 
4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS 
 
4.1 Indicações terapêuticas 
 
Elonva é indicado para a Estimulação Ovárica Controlada (EOC) em associação com um antagonista 
da Hormona Libertadora de Gonadotropinas (GnRH) para o desenvolvimento multifolicular em 
mulheres a participar em programas de Procriação Medicamente Assistida (PMA). 
 
Elonva é indicado para o tratamento de adolescentes do sexo masculino (14 ou mais anos de idade) 
com hipogonadismo hipogonadotrópico, em combinação com Gonadotropina Coriónica humana 
(hCG). 
4.2 Posologia e modo de administração 
 
O tratamento com Elonva para EOC deve ser iniciado sob a supervisão de um médico com experiência 
no tratamento de problemas de fertilidade. 
 
O tratamento com Elonva para hipogonadismo hipogonadotrópico deve ser iniciado e monitorizado 
por um médico com experiência no tratamento de hipogonadismo hipogonadotrópico. 
 
Posologia 
 
No tratamento de mulheres em idade reprodutiva, a dose de Elonva é baseada no peso e idade: 
 



3 

- É recomendada uma dose única de 100-microgramas em mulheres com um peso corporal igual 
ou inferior a 60 quilogramas e com idade igual ou inferior a 36 anos. 

 
- É recomendada uma dose única de 150-microgramas em mulheres: 

- que pesem mais de 60 quilogramas, independentemente da idade. 
- que pesem 50 quilogramas ou mais e que tenham mais de 36 anos de idade. 

 
Não foram estudadas mulheres com mais de 36 anos de idade e menos de 50 quilogramas de peso 
corporal. 
 

 Peso corporal 
Menos de 50 kg 50 – 60 kg Mais de 60 kg 

 
Idade 

igual ou inferior a 
36 anos 

100 microgramas 
 

100 microgramas 150 microgramas 

superior a 36 anos Não foi estudado 150 microgramas 150 microgramas 
 
As doses recomendadas de Elonva foram estabelecidas apenas em ciclos de tratamento com um 
antagonista da GnRH administrado a partir dos dias 5 ou 6 de estimulação (ver secções 4.1, 4.4 e 5.1). 
 
Dia 1 da estimulação: 
Elonva deve ser administrado numa injeção única subcutânea, de preferência na parede abdominal, 
durante o início da fase folicular do ciclo menstrual. 
 
Dia 5 ou 6 da estimulação: 
O tratamento com um antagonista da GnRH deve ser iniciado nos dias 5 ou 6 da estimulação, 
dependendo da resposta ovárica, ou seja, do número e dimensão dos folículos em crescimento. A 
determinação simultânea dos níveis séricos de estradiol também pode ser útil. O antagonista da GnRH 
é utilizado para prevenir picos prematuros de Hormona Luteinizante (LH). 
 
Dia 8 da estimulação: 
Sete dias após a injeção de Elonva no dia 1 da estimulação, o tratamento de EOC pode ser continuado 
com injeções diárias de Hormona Folículo Estimulante (recombinante) [FSH(rec)] até que o critério de 
estimulação da maturação final dos oócitos (3 folículos ≥ 17 mm) seja alcançado. A dose diária de 
FSH(rec) pode depender da resposta ovárica. Em respondedoras normais aconselha-se uma dose diária 
de 150 UI de FSH(rec). Dependendo da resposta ovárica, a administração de FSH(rec) no dia da 
administração da Gonadotropina Coriónica humana (hCG) pode ser omitida. Em geral, o 
desenvolvimento folicular adequado é alcançado, em média, no 9º dia do tratamento (intervalo de 6 a 
18 dias). 
 
Assim que forem observados três folículos ≥ 17 mm, é administrada uma injeção única de 5.000 até 
10.000 UI de hCG no próprio dia ou no dia seguinte para induzir a maturação final dos oócitos. Em 
caso de resposta ovárica excessiva, ver as recomendações dadas na secção 4.4 para reduzir o risco de 
desenvolvimento de síndrome de hiperestimulação ovárica (SHO). 
 
Populações especiais 
 
Compromisso renal 
Não foram realizados estudos em doentes com insuficiência renal. Uma vez que a taxa de eliminação 
de corifolitropina alfa pode estar reduzida em doentes com insuficiência renal, a utilização de Elonva 
não é recomentada nestes doentes (ver secções 4.4 e 5.2). 
 
Compromisso hepático 
Embora não estejam disponíveis dados sobre doentes com compromisso hepático, é improvável que o 
compromisso hepático afete a eliminação de corifolitropina alfa (ver secção 5.2). 
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População pediátrica 
 
No tratamento de adolescentes do sexo masculino (14 anos ou mais de idade) com hipogonadismo 
hipogonadotrópico, a dose de Elonva é baseada no peso corporal. 
 
Para adolescentes do sexo masculino com peso corporal igual ou inferior a 60 kg 
 100 microgramas de Elonva uma a cada 2 semanas durante 12 semanas, seguido de 
administração concomitante de Elonva (uma a cada 2 semanas) com hCG. Para doentes a iniciar a 
terapêutica com 100 microgramas, considerar aumentar a dose se o peso corporal aumentar para mais 
de 60 kg durante o decorrer do tratamento. 
 
Para adolescentes do sexo masculino com peso superior a 60 kg 
 150 microgramas de Elonva uma a cada 2 semanas durante 12 semanas, seguido de 
administração concomitante de Elonva (uma a cada 2 semanas) com hCG. 
 
Pode ser necessária terapêutica de combinação com hCG (500 – 5000 UI) duas vezes por semana, 
durante 52 semanas ou mais para atingir o desenvolvimento gonadal adulto. 
 
Não há dados que suportem a segurança e eficácia quando o tratamento é usado por mais de 52 
semanas e/ou é iniciado após os 17 anos de idade. 
Modo de administração 
 
Em mulheres 
A injeção subcutânea de Elonva pode ser administrada pela própria mulher ou pelo seu parceiro, desde 
que tenham sido dadas as instruções adequadas pelo médico. A autoadministração de Elonva deve ser 
apenas realizada por mulheres bem motivadas, adequadamente treinadas e com acesso a 
aconselhamento especializado. 
 
População pediátrica 
Em adolescentes do sexo masculino (14 ou mais anos de idade) 
A injeção subcutânea na parede abdominal pode ser administrada pelo doente ou um cuidador, desde 
que tenham sido devidamente treinados. Elonva deve ser administrado uma a cada 2 semanas, de 
manhã, no mesmo dia da semana em combinação com hCG duas vezes por semana (500-5000 UI).  
 
4.3 Contraindicações 
 
• Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer um dos excipientes mencionados na 

secção 6.1. 
• Tumores do ovário, mama, útero, hipófise ou hipotálamo. 
• Hemorragia (sangramento) vaginal anómala (não menstrual) sem causa 

conhecida/diagnosticada. 
• Falência ovárica primária. 
• Quistos dos ovários ou ovários aumentados. 
• Fibromiomas do útero incompatíveis com gravidez. 
• Malformações dos órgãos reprodutivos incompatíveis com gravidez. 
• Fatores de risco para SHO: 

o Antecedentes de Síndrome de Hiperestimulação Ovárica (SHO). 
o Um ciclo prévio de EOC que resultou em mais do que 30 folículos ≥ 11 mm medidos por 

ecografia. 
o Contagem inicial de folículos antrais > 20. 
o Síndrome do ovário poliquístico (SOP). 
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4.4 Advertências e precauções especiais de utilização 
 
Rastreabilidade 
 
De modo a melhorar a rastreabilidade dos medicamentos biológicos, o nome e o número de lote do 
medicamento administrado devem ser registados de forma clara. 
 
Avaliação da infertilidade antes de iniciar o tratamento 
 
Antes de iniciar o tratamento, a infertilidade do casal deve ser adequadamente avaliada. Em particular, 
as mulheres devem ser avaliadas em relação a hipotiroidismo, insuficiência supra-renal, 
hiperprolactinemia e tumores da hipófise ou hipotálamo e deve ser feito o tratamento específico 
apropriado. Devem também ser avaliadas, antes do início do tratamento com Elonva, condições 
médicas em que a gravidez esteja contraindicada.  
 
Dosagem durante o ciclo de estimulação 
 
Elonva está indicado apenas como injeção subcutânea única. Não devem ser administradas injeções 
adicionais de Elonva no mesmo ciclo de tratamento (ver também secção 4.2). 
 
Após a administração de Elonva, não deve ser administrado nenhum medicamento adicional contendo 
FSH antes do dia 8 da estimulação (ver também secção 4.2). 
 
Insuficiência Renal 
 
Em doentes com insuficiência renal ligeira, moderada ou grave a taxa de eliminação de corifolitropina 
alfa pode estar reduzida (ver secções 4.2 e 5.2). Consequentemente, não se recomenda a utilização de 
Elonva nestes doentes. 

 
Não recomendado num protocolo com agonistas da GnRH em mulheres submetidas a PMA 
 
A informação sobre a utilização de Elonva em associação com um agonista da GnRH é limitada. Os 
resultados de um pequeno estudo não controlado sugerem uma maior resposta ovárica do que a 
observada em combinação com um antagonista da GnRH. Consequentemente, não é recomendada a 
utilização de Elonva em associação com um agonista da GnRH (ver também a secção 4.2). 
 
Não recomendado em adolescentes do sexo masculino previamente tratados com GnRH, 
gonadotropinas ou testosterona. 
 
Não há dados disponíveis em doentes previamente tratados com GnRH, gonadotropinas (ex, hCG, 
FSH) e androgénios (ex, testosterona, etc.) exceto para exames de diagnóstico. 
 
Síndrome de Hiperestimulação Ovárica (SHO) 
 
A SHO é uma situação clínica distinta do aumento não complicado dos ovários. Os sinais e sintomas 
clínicos de SHO ligeira e moderada são dor abdominal, náuseas, diarreia, aumento ligeiro a moderado 
do volume dos ovários e quistos ováricos. A SHO grave pode ser fatal. Os sinais e os sintomas clínicos 
de SHO grave são o aparecimento de quistos ováricos de grandes dimensões, dor abdominal aguda, 
ascite, derrame pleural, hidrotórax, dispneia, oligúria, alterações hematológicas e aumento de peso. 
Em situações raras, pode ocorrer tromboembolismo venoso ou arterial associado à SHO. Foram 
também notificadas alterações transitórias das provas de função hepática associadas à SHO, sugestivas 
de disfunção hepática com ou sem alterações morfológicas em biópsia hepática. 
 
A SHO pode ser causada pela administração de hCG e pela gravidez (hCG endógena). A SHO 
prematura ocorre habitualmente nos 10 dias após a administração de hCG e pode estar associada a 
uma resposta ovárica excessiva à estimulação gonadotrófica. A SHO tardia ocorre mais de 10 dias 
após a administração da hCG como consequência das alterações hormonais associadas à gravidez. 
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Devido ao risco de desenvolvimento de SHO, as doentes devem ser monitorizadas durante pelo menos 
2 semanas após a administração de hCG. 
 
As mulheres com fatores de risco conhecidos para uma resposta ovárica elevada podem ter maior 
propensão para desenvolver SHO após o tratamento com Elonva. Em mulheres a fazer o seu primeiro 
ciclo de estimulação ovárica e cujos fatores de risco são apenas parcialmente conhecidos, recomenda-
se uma vigilância apertada quanto ao aparecimento de sinais e sintomas precoces de SHO. 
 
Siga as recomendações clínicas atuais para reduzir o risco de SHO durante a Procriação Medicamente 
Assistida (PMA). A adesão à dose recomendada de Elonva e ao regime de tratamento e a 
monitorização cuidadosa da resposta ovárica são importantes para reduzir o risco de SHO. Para 
monitorizar o risco de SHO, devem ser efetuadas avaliações ecográficas do desenvolvimento folicular 
antes do início do tratamento e a intervalos regulares durante o tratamento; a determinação simultânea 
dos níveis séricos de estradiol também poderá ser útil. Nas técnicas de PMA existe um risco 
aumentado de SHO se forem observados 18 ou mais folículos com um diâmetro igual ou superior a 
11 mm.  
 
Se se desenvolver SHO, deve ser implementado e seguido o tratamento convencional e apropriado da 
SHO. 
 
Torção ovárica 
 
Têm sido notificados casos de torção ovárica após o tratamento com gonadotropinas, incluindo 
Elonva. A torção ovárica pode estar relacionada com outras condições, como SHO, gravidez, cirurgia 
abdominal prévia, história de torção ovárica e quistos do ovário, prévios ou atuais. A lesão ovárica 
causada pela redução do aporte sanguíneo pode ser limitada através do diagnóstico precoce e da 
destorção imediata. 
 
Gravidez múltipla 
 
Foram notificadas gravidezes e nascimentos múltiplos em todos os tratamentos com gonadotropinas, 
incluindo Elonva. Antes do início do tratamento, a mulher e o seu parceiro devem ser aconselhados 
sobre os potenciais riscos para a mãe (complicações durante a gravidez e parto) e para o recém-
nascido (baixo peso neonatal). Nas mulheres submetidas a técnicas de PMA, o risco de gravidez 
múltipla está principalmente relacionado com o número de embriões transferidos. 
 
Gravidez ectópica 
 
As mulheres inférteis submetidas a PMA, têm maior incidência de gravidez ectópica. É importante ter 
uma confirmação ecográfica precoce de que a gravidez é intrauterina e excluir a possibilidade de 
gravidez extrauterina. 
 
Malformações congénitas 
 
A incidência de malformações congénitas após técnicas de PMA pode ser ligeiramente mais elevada 
do que após conceções espontâneas. Pensa-se que esta situação se deva a diferenças nas características 
parentais (p. ex., idade da mãe, características do esperma) e à maior incidência de gravidezes 
múltiplas. 
 
Neoplasias do ovário e outras neoplasias do sistema reprodutivo  
 
Foram notificadas neoplasias do ovário e de outros órgãos do sistema reprodutivo, benignos e 
malignos, em mulheres submetidas a regimes terapêuticos múltiplos para o tratamento da infertilidade. 
Não está estabelecido se o tratamento com gonadotropinas aumenta o risco destes tumores em 
mulheres inférteis. 
 
Complicações vasculares 
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Têm sido notificados eventos tromboembólicos, tanto em associação como sem relação com a SHO, 
após o tratamento com gonadotropinas, incluindo Elonva. A trombose intravascular, que pode ter 
origem em veias ou artérias, pode resultar numa redução do fluxo sanguíneo para os órgãos vitais ou 
extremidades. Em mulheres com fatores de risco geralmente conhecidos para acontecimentos 
tromboembólicos, como antecedentes pessoais ou familiares, obesidade grave ou trombofília, o 
tratamento com gonadotropinas pode aumentar ainda mais este risco. Nestas mulheres, os benefícios 
da administração das gonadotropinas têm de ser ponderados contra os riscos. Deve salientar-se, no 
entanto, que a gravidez só por si também acarreta um risco aumentado de trombose. 
 
População pediátrica 
 
Níveis elevados de FSH endógeno são indicativos de insuficiência testicular primária. Esses doentes 
não respondem à terapêutica Elonva/hCG. 
 
Após a conclusão da transição pubertal com o tratamento combinado com Elonva e hCG, é necessário 
o tratamento a longo prazo com testosterona em doentes HH para manter as características sexuais 
secundárias. Contudo, protocolos de tratamento de seguimento para suporte hormonal não foram 
avaliados. 
 
Sódio 
 
Este medicamento contém menos de 1 mmol (23 mg) de sódio por injeção ou seja, é praticamente 
“isento de sódio”.  
 
4.5 Interações medicamentosas e outras formas de interação 
 
Não foram realizados estudos de interação com Elonva e outros medicamentos. Uma vez que a 
corifolitropina alfa não é um substrato das enzimas do citocromo P450, não se preveem interações 
metabólicas com outros medicamentos. 
 
Elonva pode originar um teste de gravidez hCG falsamente positivo caso o teste seja realizado durante 
a fase de estimulação ovárica do ciclo PMA. Isto pode dever-se à reatividade cruzada de alguns testes 
de gravidez hCG com o péptido terminal-carboxi da subunidade beta de Elonva. 
 
4.6 Fertilidade, gravidez e aleitamento 
 
Gravidez 
 
Em caso de exposição inadvertida a Elonva durante a gravidez, os dados clínicos não são suficientes 
para excluir um resultado adverso da gravidez. Em estudos animais foi observada toxicidade 
reprodutiva (ver secção 5.3). Não é indicada a utilização de Elonva durante a gravidez. 
 
Amamentação 
 
Não é indicada a utilização de Elonva durante a amamentação. 
 
Fertilidade 
 
Elonva é indicado para uso na infertilidade em mulheres: 
Em mulheres, Elonva é utilizado no tratamento de Estimulação Ovárica Controlada (EOC) em 
combinação com GnRH em programas PMA (ver secção 4.1). 
 
Elonva é indicado para tratamento de HH em adolescentes do sexo masculino: 
Em adolescentes do sexo masculino (14 ou mais anos de idade), Elonva é usado no tratamento de 
hipogonadismo hipogonadotrópico em combinação com hCG (ver secção 4.1). Contudo, se este 
tratamento tem efeito sobre a fertilidade é desconhecido. 
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4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas 
 
Não foram realizados estudos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas. 
Elonva pode causar tonturas. Os doentes devem ser aconselhados a não conduzir ou utilizar máquinas 
caso sintam tonturas. 
 
4.8 Efeitos indesejáveis 
 
Resumo do perfil de segurança 
As reações adversas mais frequentemente notificadas nos ensaios clínicos em mulheres (N=2.397) 
durante o tratamento com Elonva são o mal-estar pélvico (6,0 %), SHO (4,3 %, ver também 
secção 4.4), cefaleia (4,0 %), dor pélvica (2,9 %), náuseas (2,3 %), fadiga (1,5 %), e hipersensibilidade 
dolorosa da mama (1,3 %).  
 
Lista tabelada de reações adversas 
 
A tabela abaixo mostra as principais reações adversas em adultos tratados com Elonva em ensaios 
clínicos e vigilância pós-comercialização de acordo com as classes de sistemas de órgãos e frequência; 
muito frequentes (≥ 1/10), frequentes (≥ 1/100, < 1/10), pouco frequentes (≥ 1/1.000, < 1/100), raros 
(≥ 1/10.000, < 1/1.000), muito raros (< 1/10.000) e desconhecido (não pode ser calculado a partir dos 
dados disponíveis). As reações adversas são apresentadas por ordem decrescente de gravidade dentro 
de cada classe de frequência. 
 
Classe de sistemas de órgãos Frequência Reações adversas 
Doenças do sistema 
imunitário 

Desconhecido Reações de hipersensibilidade, 
tanto locais como 
generalizadas, incluindo 
erupção cutânea* 

Perturbações do foro 
psiquiátrico 

Pouco frequentes Oscilações do humor 

Doenças do sistema nervoso Frequentes 
Pouco frequentes 

Cefaleias 
Tonturas 

Vasculopatias Pouco frequentes Rubor quente 
Doenças gastrointestinais Frequentes 

Pouco frequentes 
Náuseas 
Distensão abdominal, vómitos, 
diarreia, obstipação 

Afeções musculosqueléticas e 
dos tecidos conjuntivos 

Pouco frequentes Dorsalgia 

Situações na gravidez, no 
puerpério e perinatais 

Pouco frequentes Aborto espontâneo 

Doenças dos órgãos genitais e 
da mama 

Frequentes 
 
 
 
Pouco frequentes 

SHO, dor pélvica, mal-estar 
pélvico, hipersensibilidade 
dolorosa da mama 
Torção do ovário, dor anexa 
uterina, ovulação prematura, 
dor mamária  

Perturbações gerais e 
alterações no local de 
administração 

Frequentes 
Pouco frequentes 

Fadiga 
Hematoma no local de injeção, 
dor no local de injeção, 
irritabilidade 

Exames complementares de 
diagnóstico 

Pouco frequentes Alaninaminotransferase 
aumentada, 
aspartataminotransferase 
aumentada 
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Complicações de intervenções 
relacionadas com lesões e 
intoxicações 

Pouco frequentes Dor relacionada com 
intervenção 

*As reações adversas foram identificadas durante a vigilância pós-comercialização. 
 
Descrição de reações adversas selecionadas 
 
Adicionalmente, foram notificados casos de gravidez ectópica e gestações múltiplas. Estas 
consideram-se como estando relacionadas com a PMA ou gravidez subsequente. 
 
Em casos raros, verificou-se uma associação da terapêutica com Elonva e tromboembolismo, como 
verificado com outras gonadotropinas. 
 
População pediátrica (14 ou mais anos de idade) 
 
A tabela abaixo mostra as reações adversas com Elonva num ensaio clínico em adolescentes do sexo 
masculino (17 doentes incluídos) de acordo com as classes de sistemas de órgãos e frequência; 
frequentes (≥ 1/100, < 1/10). 
 

CSO Frequência1 Reação adversa 
Doenças gastrointestinais Frequentes Vómito 
Vasculopatias Frequentes Rubor quente 
Perturbações gerais e alterações no 
local de administração 

Frequentes Dor no local de injeção 

1 Reações adversas que foram notificadas apenas uma vez estão listadas como frequentes porque uma única 
notificação atinge a frequência acima de 1%. 

 
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 do sistema nacional de 
notificação mencionado no Apêndice V. 
 
4.9 Sobredosagem 
 
Em mulheres 
A administração de mais do que uma injeção de Elonva num ciclo de tratamento ou uma dose 
demasiado alta de Elonva e/ou FSH(rec) pode aumentar o risco de SHO (ver SHO na secção 4.4).  
 
População pediátrica 
Os efeitos de uma sobredosagem de Elonva na população de adolescentes do sexo masculino são 
desconhecidos. 
 
 
5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1 Propriedades farmacodinâmicas 
 
Grupo farmacoterapêutico: hormonas sexuais e moduladores do sistema genital, gonadotropinas, 
código ATC: G03GA09 
 
Mecanismo de ação 
 
A corifolitropina alfa foi concebida como um estimulante folicular mantido com o mesmo perfil 
farmacodinâmico da FSH(rec) mas com uma duração de atividade FSH marcadamente prolongada. A 
longa duração da atividade da FSH foi alcançada pela adição do péptido terminal-carboxi da 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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subunidade-β da gonadotropina coriónica humana (hCG) à cadeia-β da FSH humana. A corifolitropina 
alfa não apresenta nenhuma atividade LH/hCG intrínseca. 
 
Em mulheres 
Devido à capacidade da corifolitropina alfa de iniciar e manter o crescimento folicular múltiplo 
durante uma semana inteira, uma injeção única subcutânea da dose recomendada de Elonva pode 
substituir as primeiras sete injeções de qualquer preparação diária de FSH(rec) no ciclo de tratamento 
de EOC.  
 
População pediátrica de adolescentes do sexo masculino (14 ou mais anos de idade) 
A atividade sustentada de FSH da corifolitropina alfa estimula as células de Sertoli imaturas nos 
testículos para iniciar o desenvolvimento gonadal em apoio à futura espermatogenese. A combinação 
de FSH com hCG inicia a puberdade com estimulação da função das células de Leydig e aumenta a 
produção de testosterona até que os volumes testiculares atinjam o tamanho adulto. 
Eficácia e segurança clínicas 
 
Em três ensaios clínicos aleatorizados, em dupla ocultação, o tratamento com uma injeção única 
subcutânea de Elonva, 100 microgramas (estudo ENSURE) ou 150 microgramas (estudos ENGAGE e 
PURSUE), durante os sete primeiros dias de EOC foi comparado com o tratamento com uma dose 
diária de 150, 200 ou 300 UI de FSHrec, respetivamente. A supressão hipofisária com um antagonista 
da GnRH (acetato de ganirelix injetável na dose diária de 0,25 mg) foi usada em cada um dos três 
ensaios clínicos. 
 
No estudo ENSURE, 396 mulheres saudáveis com função ovulatória normal, com idades entre os 18 e 
os 36 anos com um peso corporal inferior ou igual a 60 kg, foram tratadas durante um ciclo com 
100 microgramas de Elonva e um antagonista da GnRH para supressão hipofisária como parte de um 
programa de PMA. O objetivo primário de eficácia foi o número de oócitos obtidos. A duração 
mediana da estimulação total foi de 9 dias em ambos os grupos, indicando que foram necessários dois 
dias de FSHrec para completar a estimulação ovárica a partir do dia 8 da estimulação (neste estudo a 
FSHrec foi administrada no dia da hCG). 
 
No estudo ENGAGE, 1.506 mulheres saudáveis com função ovulatória normal, com idades entre os 
18 e os 36 anos com um peso corporal superior a 60 kg e inferior ou igual a 90 kg, foram tratadas 
durante 1 ciclo com 150 microgramas de Elonva e um antagonista da GnRH para supressão hipofisária 
como parte de um programa de PMA. Os co-objetivos de eficácia primários foram a taxa de gravidez 
evolutiva e o número de oócitos obtidos. A duração mediana de estimulação total foi de 9 dias em 
ambos os grupos, indicando que foram necessários dois dias de FSHrec para completar a estimulação 
ovárica a partir do dia 8 da estimulação (neste estudo a FSHrec foi administrada no dia da hCG). 
 
No estudo PURSUE, 1.390 mulheres saudáveis com função ovulatória normal, com idades entre os 35 
e os 42 anos com um peso corporal superior ou igual a 50 kg, foram tratadas durante 1 ciclo com 
150 microgramas de Elonva e um antagonista da GnRH para supressão hipofisária como parte de um 
programa de PMA. O objetivo primário de eficácia foi a taxa de gravidez viável. O número de oócitos 
obtidos foi um objetivo secundário de eficácia chave. A duração mediana da estimulação total foi de 
9 dias em ambos os grupos, indicando que foi necessário um dia de FSHrec para completar a 
estimulação ovárica a partir do dia 8 da estimulação (neste estudo a FSHrec foi administrada no dia da 
hCG). 
 
Número de oócitos obtidos 
Nos três estudos, o tratamento com uma injeção única de Elonva, 100 microgramas ou 
150 microgramas, durante os sete primeiros dias de EOC resultou na obtenção de um número mais 
elevado de oócitos obtidos comparativamente ao tratamento com uma dose diária de FSHrec. 
Contudo, as diferenças encontram-se dentro das margens pré-definidas de equivalência (ENGAGE e 
ENSURE) ou não-inferioridade (PURSUE). Ver Tabela 1 abaixo. 
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Tabela 1: Número médio de oócitos obtidos no ENSURE, ENGAGE e PURSUE 
População com Intenção de Tratar (ITT) 

 

Parâmetro 
ENSURE 

(18-36 anos de idade) 
(peso corporal inferior ou 

igual a 60 kg) 

ENGAGE 
(18-36 anos de idade) 

(peso corporal superior a 
60 kg e inferior ou igual a 

90 kg) 
 

PURSUE 
(35-42 anos de idade) 

(peso corporal superior ou 
igual a 50 kg) 

 

 Elonva 
100 µg 

FSHrec 
150 UI 

Elonva 
150 µg 

FSHrec 
200 UI 

Elonva 
150 µg 

FSHrec 
300 UI 

 N=268 N=128 N=756 N=750 N=694 N=696 
Número 
médio de 
oócitos 

13,3 10,6 13,8 12,6 10,7 10,3 

Diferença 
[95% IC] 

 
2,5 [1,2; 3,9] 1,2 [0.5, 1,9] 0,5 [-0,2, 1,2] 

 
Gravidez em ciclos de transferência a fresco nos estudos ENGAGE e PURSUE 
 
No estudo ENGAGE, foi demonstrada não-inferioridade em taxas de gravidez evolutiva entre Elonva 
e FSHrec, sendo a taxa de gravidez evolutiva definida como a presença de pelo menos um feto com 
atividade cardíaca avaliada, pelo menos, 10 semanas após a transferência de embriões. 
 
No estudo PURSUE, foi demonstrada não-inferioridade em taxas de gravidez viáveis entre Elonva e 
FSHrec, sendo a taxa de gravidez viável definida como a percentagem de mulheres com pelo menos 
um feto com atividade cardíaca avaliada 5 a 6 semanas após a transferência de embriões. 
 
Os resultados d gravidez relativa aos ciclos com transferência a fresco nos estudos ENGAGE e 
PURSUE estão sumarizados na Tabela 2 abaixo. 
 
Tabela 2: Resultados de gravidez nos Ciclos com transferência a fresco nos estudos ENGAGE e 

PURSUE 
População com Intenção de Tratar (ITT) 

 
Parâmetro Ciclos com transferência a fresco no 

estudo ENGAGE† 
(18-36 anos de idade) 

(peso corporal superior a 60 kg e 
inferior ou igual a 90 kg) 

Ciclos com transferência a fresco no 
estudo PURSUE‡ 

(35-42 anos de idade) 
(peso corporal superior ou igual a 50 kg) 

 Elonva 
150 µg 

FSHrec 
200 UI 

Diferença 
[95% IC] 

Elonva 
150 µg 

FSHrec 
300 UI 

Diferença 
[95% IC] 

 N=756 N=750  N=694 N=696  
Taxa de 
gravidez 
viável 

39,9% 39,1% 1,1 [-3,8, 5,9] 23,9% 26,9% -3,0 [-7,3; 
1,4] 

Taxa de 
gravidez 
evolutiva 

39,0% 38,1% 1,1 [-3,8; 5,9] 22,2% 24,0% -1,9 [-6,1; 
2,3] 

Taxa de 
nados-vivos* 

35,6% 34,4% 1,3 [-3,5; 6,1] 21,3% 23,4% 
 

-2,3 [-6,5; 
1,9] 

†O objetivo primário de eficácia no estudo ENGAGE foi a gravidez evolutiva (avaliada pelo menos 10 semanas 
após a transferência de embriões embrião). 

‡ O objetivo de eficácia primário no estudo PURSUE foi a taxa de gravidez viável definida como a percentagem 
de mulheres com pelo menos um feto com atividade cardíaca avaliada 5 a 6 semanas após a transferência de 
embriões. 
*A taxa de nados-vivos foi um objetivo de eficácia secundário nos estudos ENGAGE e PURSUE. 
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Nestes ensaios clínicos o perfil de segurança de uma injeção única de Elonva foi comparável às 
injeções diárias de FSHrec. 
 
Gravidez após ciclos com Transferência de Embriões Congelados (TEC) nos estudos ENGAGE e 
PURSUE 
 
O estudo de seguimento com TEC do estudo ENGAGE incluiu mulheres que tinham pelo menos um 
embrião congelado para utilização até, pelo menos, um ano após a criopreservação. O número médio 
de embriões transferidos nos ciclos TEC do ENGAGE foi 1,7 em ambos os grupos de tratamento. 
 
O estudo de seguimento com TEC do estudo PURSUE incluiu mulheres que tinham pelo menos um 
embrião congelado para utilização até, pelo menos, dois anos após a última criopreservação para este 
ensaio. O número médio de embriões transferidos nos ciclos TEC do PURSUE foi 2,4 em ambos os 
grupos de tratamento. Este ensaio forneceu também dados de segurança sobre as crianças nascidas a 
partir de embriões criopreservados. 
 
O número máximo de ciclos com TEC foi 5 e 4 no estudo de seguimento com TEC dos estudos 
ENGAGE e PURSUE respetivamente. Os resultados de gravidez dos primeiros dois ciclos TEC dos 
estudos ENGAGE e PURSUE estão sumarizados na Tabela 3 abaixo. 
 

Tabela 3: Resultados de Gravidez nos ciclos TEC do ENGAGE e PURSUE 
População com Intenção de Tratar (ITT) 

 
 Ciclos TEC do ENGAGE 

(18-36 anos de idade) 
(peso corporal superior a 60 kg e 

inferior ou igual a 90 kg) 

Ciclos TEC do PURSUE 
(35-42 anos de idade) 

(peso corporal superior ou igual a 
50 kg) 

 Elonva 
150 µg 

FSHrec 
200 UI 

Elonva 
150 µg 

FSHrec 
300 UI 

 n N % n N % n N % n N % 
Ciclo TEC 1 a             
Gravidez 

evolutiva  
55 148 37,2 45 147 30,6 43 152 28,3 42 145 29,0 

 Nados-vivos - - - - - - 43 152 28,3 41 145 28,3 
Ciclo TEC 2 a             
Gravidez 

evolutiva 
9 38 23,7 9 31 29,0 8 23 34,8 6 14 42,9 

Nados-vivos - - - - - - 8 23 34,8 6 14 42,9 
n = número de mulheres com o evento; N = número total de mulheres 
a Por transferência de embriões. 

 
Malformações congénitas notificadas em crianças nascidas após ciclos de transferência de embriões 
congelados (TEC) 
No seguimento da utilização de Elonva, 61 crianças nasceram após um ciclo TEC no estudo de 
seguimento PURSUE, e 607 crianças nasceram após ciclos com transferência a fresco de PMA nos 
estudos  ENSURE, ENGAGE e PURSUE combinados. As taxas de malformações congénitas (grave e 
ligeira combinada) reportadas em crianças nascidas após um ciclo TEC no estudo de seguimento 
PURSUE (16,4%) foram similares às reportadas para crianças nascidas após ciclos com transferência a 
fresco de PMA nos estudos ENSURE, ENGAGE e PURSUE combinados (16,8 %). 
 
Imunogenicidade 
Das 2.511 mulheres tratadas com Elonva que foram avaliadas relativamente à formação de anticorpos 
pós-tratamento, quatro (0,16%) tinham evidência de formação de anticorpos, incluindo três que 
estiveram expostas uma vez ao Elonva e uma que esteve exposta duas vezes ao Elonva. Em cada um 
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dos casos, estes anticorpos eram não-neutralizantes e não interferiram com a resposta à estimulação ou 
à resposta fisiológica normal do eixo Hipotálamo-Hipófise-Ovário (HHO). Duas destas quatro 
mulheres ficaram grávidas durante o mesmo ciclo de tratamento em que foram detetados os 
anticorpos, o que sugere que a presença de anticorpos não-neutralizantes após a estimulação com 
Elonva não é clinicamente relevante. 
 
População pediátrica 
 
Um estudo aberto, de grupo único, de eficácia e segurança foi realizado para avaliar o tratamento com 
Elonva em combinação com hCG para induzir e/ou restaurar a puberdade e para induzir e/ou restaurar 
a espermatogenese em 17 adolescentes do sexo masculino com 14 ou mais anos de idade para o 
tratamento do hipogonadismo hipogonadotrópico. Foi incluído um período de indução com Elonva em 
vez de hCG em adolescentes com HH para imitar o padrão de gonadotropina da puberdade normal, 
estimulando os recetores FSH nas células de Sertoli com corifolitropina alfa antes da estimulação de 
recetores de LH em células de Leydig com hCG. O estudo excluiu rapazes que tinham recebido 
previamente tratamento com GnRH, gonadotropinas ou testosterona. Elonva foi administrado uma a 
cada 2 semanas durante 64 semanas, isoladamente durante as primeiras 12 semanas (período de 
indução), seguido de 52 semanas em combinação com doses duas vezes por semana de hCG (500 a 
5000 UI) (período de tratamento combinado). 
O endpoint principal para a eficácia foi demonstrado pelo aumento do volume testicular, medido como 
o soma dos volumes dos testículos esquerdo e direito por ultrasom. Durante todo o período de 
tratamento, o aumento observado no volume testicular na Semana 64 alterou de uma média geométrica 
de 1,4 ml para 12,9 ml, aumento médio de 9,43 (95% IC: 7,44; 11,97). O endpoint principal para a 
segurança mostrou que a corifolitropina alfa foi geralmente bem tolerada, sem casos confirmados de 
anticorpos anti-corifolitropina alfa, sem valores inesperados ou alterações nos dados clínicos 
laboratoriais ou avaliações dos sinais vitais (ver também secção 4.8). 
 
Foram incluídos resultados adicionais na Semana 64, níveis aumentados de testosterona, velocidade de 
crescimento e progressão da puberdade (Tanner III, IV e V) indicaram respostas apropriadas ao hCG. 
A diminuição dos níveis de hormona anti-müllerian e aumento dos níveis de inibina B foram 
sugestivos de iniciação de espermatogénese. 
 
5.2 Propriedades farmacocinéticas 
 
Os parâmetros farmacocinéticos da corifolitropina alfa foram avaliados após a administração 
subcutânea em mulheres submetidas a ciclo de tratamento EOC. 
 
Devido ao tempo de semivida de eliminação prolongado, após administração da dose recomendada, as 
concentrações séricas de corifolitropina alfa são suficientes para manter o crescimento folicular 
múltiplo durante uma semana inteira. Esta situação justifica a substituição das primeiras sete injeções 
diárias de FSH(rec) por uma injeção única subcutânea de Elonva na EOC para o desenvolvimento de 
folículos múltiplos e gravidez num programa de PMA (ver secção 4.2). 
 
O peso corporal é um determinante da exposição à corifolitropina alfa. A exposição à corifolitropina 
alfa após injeção única subcutânea é 665 horas*ng/ml (AUC, 426-1.037 horas*ng/ml1) e é similar 
após a administração de 100 microgramas de corifolitropina alfa a mulheres com um peso corporal 
inferior ou igual a 60 quilogramas e de 150 microgramas de corifolitropina alfa a mulheres com um 
peso corporal superior a 60 quilogramas. 
 

 
1 Intervalo preditivo para 90% dos indivíduos. 
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Absorção 
 
Após uma injeção única subcutânea de Elonva, a concentração sérica máxima de corifolitropina alfa é 
4,24 ng/ml (2,49-7,21 ng/ml1) e é alcançada 44 horas (35-57 horas1) pós-dose. A biodisponibilidade 
absoluta é de 58% (48-70%1).  
 
Distribuição 
 
A distribuição, metabolismo e eliminação da corifolitropina alfa são muito semelhantes às outras 
gonadotropinas, tais como a FSH, hCG e LH. Após absorção sanguínea, a corifolitropina alfa é 
distribuída maioritariamente nos ovários e rins. O volume de distribuição no estado estacionário é de 
9,2 l (6,5 -13,1 l1). A exposição à corifolitropina alfa aumenta proporcionalmente com a dose dentro 
do intervalo de 60 microgramas a 240 microgramas. 
 
Eliminação 
 
A corifolitropina alfa tem uma semivida de eliminação de 70 horas (59-82 horas1) e uma depuração de 
0,13 l/h (0,10 -0,18 l/h1) A eliminação da corifolitropina alfa ocorre predominantemente por via 
urinária e a velocidade de eliminação pode estar reduzida em doentes com insuficiência renal (ver 
secções 4.2 e 4.4). O metabolismo hepático contribui em menor extensão para a eliminação da 
corifolitropina alfa. 
 
Outras populações especiais 
 
Compromisso hepático 
Embora não estejam disponíveis dados em doentes com compromisso hepático, é improvável que a 
disfunção hepática afete o perfil farmacocinético da corifolitropina alfa. 
 
População pediátrica 
Num estudo de adolescentes do sexo masculino com 14 a menos de 18 anos de idade com 
hipogonadismo hipogonadotrópico  (n=17) que receberam 100 microgramas  (peso corporal menor ou 
igual a 60 kg) ou 150 microgramas (peso corporal superior a 60 kg) de Elonva uma a cada duas 
semanas, as concentrações séricas médias de Elonva (duas semanas após dose) foram 591 ng/ml 
quando Elonva foi administrado isoladamente e 600 ng/ml quando Elonva foi coadministrado com 
hCG (administrado duas vezes por semana). As concentrações séricas de Elonva foram comparáveis 
em participantes que receberam doses de 100 microgramas e 150 microgramas de Elonva. 
5.3 Dados de segurança pré-clínica 
 
Os dados pré-clínicos não revelam riscos especiais para o ser humano, segundo estudos convencionais 
de toxicidade de dose única e repetida e de farmacologia de segurança. 
 
Os estudos de toxicologia de reprodução em ratos e coelhos indicam que a corifolitropina alfa não 
afeta adversamente a fertilidade. A administração de corifolitropina alfa em ratos e coelhos, antes ou 
imediatamente após o acasalamento, e durante a fase inicial da gravidez, resultou em 
embriotoxicidade. Em coelhos, quando administrada antes do acasalamento, foi observada 
teratogenicidade. Tanto a embriotoxicidade como a teratogenicidade são consideradas uma 
consequência do estado superovulatório do animal que não está apto a suportar um número de 
embriões acima do limite fisiológico. A relevância destes resultados para o uso clínico de Elonva é 
limitada. 
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6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS 
 
6.1. Lista dos excipientes 
 
Citrato de sódio 
Sacarose 
Polissorbato 20 
Metionina 
Hidróxido de sódio (para ajuste do pH) 
Ácido clorídrico (para ajuste do pH). 
Água para preparações injetáveis 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
Na ausência de estudos de compatibilidade, este medicamento não pode ser misturado com outros 
medicamentos. 
 
6.3 Prazo de validade 
 
3 anos 
 
6.4 Precauções especiais de conservação 
 
Conservar no frigorífico (2ºC – 8ºC).  
Não congelar. 
Para comodidade, a doente pode conservar o produto a temperaturas até 25ºC por um período não 
superior a 1 mês. 
 
Manter a seringa dentro da embalagem exterior para proteger da luz. 
 
6.5 Natureza e conteúdo do recipiente 
 
Elonva é fornecido numa seringa pré-cheia luerlock de 1 ml (vidro tipo I hidrolítico), fechada com um 
êmbolo de borracha de bromobutilo e uma tampa. A seringa está equipada com um sistema automático 
de segurança para prevenir as lesões com a agulha após a utilização e é acondicionada em conjunto 
com uma agulha estéril para injeções. Cada seringa pré-cheia contém 0,5 ml de solução injetável. 
 
Elonva está disponível em embalagens de 1 seringa pré-cheia. 
 
6.6 Precauções especiais de eliminação e manuseamento 
 
Não utilizar Elonva se a solução não estiver límpida. 
 
Qualquer medicamento não utilizado ou resíduos devem ser eliminados de acordo com as exigências 
locais. 
 
 
7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
N.V. Organon 
Kloosterstraat 6 
5349 AB Oss 
Países Baixos 
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8. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
EU/1/09/609/001 
EU/1/09/609/002 
 
 
9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE 

INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Data da primeira autorização: 25 de janeiro de 2010 
Data da última renovação: 22 de agosto de 2014 
 
 
10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO 
 
DD de mês de AAAA 
 
Está disponível informação pormenorizada sobre este medicamento no sítio da Internet da Agência 
Europeia de Medicamentos: http://www.ema.europa.eu.  
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ANEXO II 

 
A. FABRICANTE(S) DA(S) SUBSTÂNCIA(S) ATIVA(S) DE 

ORIGEM BIOLÓGICA E FABRICANTE(S) 
RESPONSÁVEL(VEIS) PELA LIBERTAÇÃO DO LOTE 

 
B. CONDIÇÕES OU RESTRIÇÕES RELATIVAS AO 

FORNECIMENTO E UTILIZAÇÃO 
 
C.  OUTRAS CONDIÇÕES E REQUISITOS DA 

AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
D.  CONDIÇÕES OU RESTRIÇÕES RELATIVAS À 

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

 
Nome e endereço dos fabricantes da substância ativa de origem biológica 
 
MSD Biotech B.V. 
Kloosterstraat 6  
5349 AB Oss 
Países Baixos 
 
MSD Biotech B.V. 
Vollenhovermeer 2 
5347 JV Oss 
Países Baixos 
 
Nome e endereço do fabricante responsável pela libertação do lote  
 
N.V. Organon 
Kloosterstraat 6  
5349 AB Oss  
Países Baixos 
 
 
B. CONDIÇÕES OU RESTRIÇÕES RELATIVAS AO FORNECIMENTO E UTILIZAÇÃO 
 
Medicamento de receita médica restrita, de utilização reservada a certos meios especializados (ver 
anexo I: Resumo das Características do Medicamento, secção 4.2). 
 
 
C. OUTRAS CONDIÇÕES E REQUISITOS DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO 

MERCADO  
 
• Relatórios periódicos de segurança (RPS) 
 
Os requisitos para a apresentação de RPS para este medicamento estão estabelecidos na lista Europeia 
de datas de referência (lista EURD), tal como previsto nos termos do n.º 7 do artigo 107.º-C da 
Diretiva 2001/83/CE e quaisquer atualizações subsequentes publicadas no portal europeu de 
medicamentos. 
 
 
D. CONDIÇÕES OU RESTRIÇÕES RELATIVAS À UTILIZAÇÃO SEGURA E EFICAZ 

DO MEDICAMENTO  
 
• Plano de gestão do risco (PGR) 
 
O Titular da AIM deve efetuar as atividades e as intervenções de farmacovigilância requeridas e 
detalhadas no PGR apresentado no Módulo 1.8.2. da autorização de introdução no mercado, e 
quaisquer atualizações subsequentes do PGR acordadas. 
 
Deve ser apresentado um PGR atualizado: 

• A pedido da Agência Europeia de Medicamentos 
• Sempre que o sistema de gestão do risco for modificado, especialmente como resultado da 

receção de nova informação que possa levar a alterações significativas no perfil benefício-risco 
ou como resultado de ter sido atingido um objetivo importante (farmacovigilância ou 
minimização do risco). 

 
  



19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO III 
 

ROTULAGEM E FOLHETO INFORMATIVO 
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A. ROTULAGEM 
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INDICAÇÕES A INCLUIR NO ACONDICIONAMENTO SECUNDÁRIO 
 
CARTONAGEM 
 
 
1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
Elonva 100 microgramas solução injetável 
corifolitropina alfa 
 
 
2. DESCRIÇÃO DA(S) SUBSTÂNCIA(S) ATIVA(S) 
 
Cada seringa pré-cheia contém 100 microgramas de corifolitropina alfa em 0,5 ml de solução 
injetável. 
 
 
3. LISTA DOS EXCIPIENTES 
 
Outros componentes: citrato de sódio, sacarose, polissorbato 20, metionina, hidróxido de sódio (para 
ajuste do pH), ácido clorídrico (para ajuste do pH), água para preparações injetáveis. 
 
 
4. FORMA FARMACÊUTICA E CONTEÚDO 
 
Solução injetável 
1 seringa pré-cheia com um sistema automático de segurança (prevenção de lesões causadas pela 
agulha) e uma agulha estéril para injeção. 0,5 ml. 
 
 
5. MODO E VIA(S) DE ADMINISTRAÇÃO 
 
Apenas para uso único. 
Consultar o folheto informativo antes de utilizar. 
Via subcutânea (SC) 
 
 
6. ADVERTÊNCIA ESPECIAL DE QUE O MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO 

FORA DA VISTA E DO ALCANCE DAS CRIANÇAS 
 
Manter fora da vista e do alcance das crianças. 
 
 
7. OUTRAS ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS, SE NECESSÁRIO 
 
 
8. PRAZO DE VALIDADE 
 
EXP 
 
 
9. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO 
 
Conservação na farmácia 
Conservar no frigorífico. Não congelar. 
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Conservação pela doente 
Existem duas opções: 
1. Conservar no frigorífico. Não congelar. 
2. Não conservar acima de 25ºC durante um período não superior a 1 mês. 
 
Manter a seringa na embalagem para proteger da luz. 
 
 
10. CUIDADOS ESPECIAIS QUANTO À ELIMINAÇÃO DO MEDICAMENTO NÃO 

UTILIZADO OU DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DESSE MEDICAMENTO, SE 
APLICÁVEL 

 
 
11. NOME E ENDEREÇO DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO 

MERCADO 
 
N.V. Organon 
Kloosterstraat 6 
5349 AB Oss  
Países Baixos  
 
 
12. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
EU/1/09/609/001 
 
 
13. NÚMERO DO LOTE  
 
Lot 
 
 
14. CLASSIFICAÇÃO QUANTO À DISPENSA AO PÚBLICO 
 
 
15. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
 
 
16. INFORMAÇÃO EM BRAILLE 
 
<Foi aceite a justificação para não incluir a informação em Braille> 
 
 
17. IDENTIFICADOR ÚNICO – CÓDIGO DE BARRAS 2D 
 
<Código de barras 2D com identificador único incluído.> 
 
 
18. IDENTIFICADOR ÚNICO – DADOS PARA LEITURA HUMANA 
 
PC  
SN  
NN  
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INDICAÇÕES MÍNIMAS A INCLUIR EM PEQUENAS UNIDADES DE 
ACONDICIONAMENTO PRIMÁRIO 
 
RÓTULO SERINGA PRÉ-CHEIA 
 
 
1. NOME DO MEDICAMENTO E VIA(S) DE ADMINISTRAÇÃO 
 
Elonva 100 microgramas injetável 
corifolitropina alfa 
SC 
 
 
2. MODO DE ADMINISTRAÇÃO 
 
 
3. PRAZO DE VALIDADE 
 
EXP 
 
 
4. NÚMERO DO LOTE 
 
Lot 
 
 
5. CONTEÚDO EM PESO, VOLUME OU UNIDADE 
 
0,5 ml 
 
 
6. OUTRAS 
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INDICAÇÕES A INCLUIR NO ACONDICIONAMENTO SECUNDÁRIO 
 
CARTONAGEM 
 
 
1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
Elonva 150 microgramas solução injetável 
corifolitropina alfa 
 
 
2. DESCRIÇÃO DA(S) SUBSTÂNCIA(S) ATIVA(S) 
 
Cada seringa pré-cheia contém 150 microgramas de corifolitropina alfa em 0,5 ml de solução 
injetável. 
 
 
3. LISTA DOS EXCIPIENTES 
 
Outros componentes: citrato de sódio, sacarose, polissorbato 20, metionina, hidróxido de sódio (para 
ajuste do pH), ácido clorídrico (para ajuste do pH), água para preparações injetáveis 
 
 
4. FORMA FARMACÊUTICA E CONTEÚDO 
 
Solução injetável 
1 seringa pré-cheia com um sistema automático de segurança (prevenção de lesões causadas pela 
agulha) e uma agulha estéril para injeção. 0,5 ml. 
 
 
5. MODO E VIA(S) DE ADMINISTRAÇÃO 
 
Apenas para uso único. 
Consultar o folheto informativo antes de utilizar. 
Via subcutânea (SC) 
 
 
6. ADVERTÊNCIA ESPECIAL DE QUE O MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO 

FORA DA VISTA E DO ALCANCE DAS CRIANÇAS 
 
Manter fora da vista e do alcance das crianças. 
 
 
7. OUTRAS ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS, SE NECESSÁRIO 
 
 
8. PRAZO DE VALIDADE 
 
EXP 
 
 
9. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO 
 
Conservação na farmácia 
Conservar no frigorífico. Não congelar. 
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Conservação pela doente 
Existem duas opções: 
1. Conservar no frigorífico. Não congelar. 
2. Não conservar acima de 25ºC durante um período não superior a 1 mês. 
 
Manter a seringa na embalagem para proteger da luz. 
 
 
10. CUIDADOS ESPECIAIS QUANTO À ELIMINAÇÃO DO MEDICAMENTO NÃO 

UTILIZADO OU DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DESSE MEDICAMENTO, SE 
APLICÁVEL 

 
 
11. NOME E ENDEREÇO DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO 

MERCADO 
 
N.V. Organon 
Kloosterstraat 6 
5349 AB Oss  
Países Baixos  
 
 
12. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
EU/1/09/609/002 
 
 
13. NÚMERO DO LOTE  
 
Lot 
 
 
14. CLASSIFICAÇÃO QUANTO À DISPENSA AO PÚBLICO 
 
 
15. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
 
 
16. INFORMAÇÃO EM BRAILLE 
 
<Foi aceite a justificação para não incluir a informação em Braille> 
 
 
17. IDENTIFICADOR ÚNICO – CÓDIGO DE BARRAS 2D 
 
<Código de barras 2D com identificador único incluído.> 
 
 
18. IDENTIFICADOR ÚNICO – DADOS PARA LEITURA HUMANA 
 
PC  
SN  
NN  
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INDICAÇÕES MÍNIMAS A INCLUIR EM PEQUENAS UNIDADES DE 
ACONDICIONAMENTO PRIMÁRIO 
 
RÓTULO SERINGA PRÉ-CHEIA 
 
 
1. NOME DO MEDICAMENTO E VIA(S) DE ADMINISTRAÇÃO 
 
Elonva 150 microgramas injetável 
corifolitropina alfa 
SC 
 
 
2. MODO DE ADMINISTRAÇÃO 
 
 
3. PRAZO DE VALIDADE 
 
EXP 
 
 
4. NÚMERO DO LOTE 
 
Lot 
 
 
5. CONTEÚDO EM PESO, VOLUME OU UNIDADE 
 
0,5 ml 
 
 
6. OUTRAS 
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B. FOLHETO INFORMATIVO 
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Folheto informativo: Informação para o utilizador 
 

Elonva 100 microgramas solução injetável 
Elonva 150 microgramas solução injetável 

corifolitropina alfa 
 

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a utilizar este medicamento pois contém 
informação importante para si. 
- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente. 
- Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico. 
- Este medicamento foi receitado apenas para si. Não deve dá-lo a outros. O medicamento pode 

ser-lhes prejudicial mesmo que apresentem os mesmos sinais de doença. 
- Se tiver quaisquer efeitos indesejáveis, incluindo possíveis efeitos indesejáveis não indicados 

neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Ver secção 4. 
 
O que contém este folheto: 
1. O que é Elonva e para que é utilizado 
2. O que precisa de saber antes de utilizar Elonva 
3. Como utilizar Elonva 
4. Efeitos indesejáveis possíveis 
5. Como conservar Elonva 
6. Conteúdo da embalagem e outras informações 
 
 
1. O que é Elonva e para que é utilizado 
 
Elonva contém a substância ativa corifolitropina alfa e pertence ao grupo de medicamentos 
denominados, hormonas gonadotróficas. As hormonas gonadotróficas têm um papel importante na 
fertilidade e reprodução humanas. Uma destas hormonas gonadotróficas é a Hormona Folículo 
Estimulante (FSH), que é necessária na mulher para o crescimento e desenvolvimento dos folículos 
(pequenos sacos redondos nos seus ovários que contêm óvulos) e em adolescentes do sexo masculino 
(14 ou mais anos de idade) para o tratamento da puberdade tardia devido a hipogonadismo 
hipogonadotrópico (HH), em combinação com um medicamento designado Gonadotropina Coriónica 
humana (hCG). 
 
Em mulheres 
Elonva é utilizado para ajudar mulheres submetidas a tratamento de infertilidade, tal como a 
fertilização in vitro (FIV), a engravidar. A FIV envolve a colheita de óvulos nos ovários, a sua 
fertilização em laboratório e a transferência dos embriões para o útero alguns dias mais tarde. 
Elonva causa o crescimento e desenvolvimento de vários folículos ao mesmo tempo através da 
estimulação controlada dos ovários. 
 
Em adolescentes do sexo masculino (14 ou mais anos de idade) 
Elonva é utilizado para promover o desenvolvimento e função dos testículos e induzir o 
desenvolvimento de características sexuais masculinas em adolescentes do sexo masculino com 
puberdade tardia devido a HH. 
 
 
2. O que precisa de saber antes de utilizar Elonva 
 
Não utilize Elonva 
- se tem alergia (hipersensibilidade) à corifolitropina alfa ou a qualquer outro componente deste 

medicamento (indicados na secção 6) 
- se tem cancro dos ovários, mama, útero ou cérebro (hipófise ou hipotálamo) 
- se teve recentemente uma hemorragia (sangramento) vaginal inesperada, que não a 

menstruação, sem uma causa diagnosticada 
- se tem ovários que não funcionam porque tem um problema chamado falência ovárica primária 
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- se tem quistos nos ovários ou os ovários aumentados 
- se tem malformações dos órgãos sexuais que tornam impossível uma gravidez normal 
- se tem miomas no útero que tornam impossível uma gravidez normal  
- se tem fator de risco para SHO (SHO é um problema médico grave que pode acontecer quando 

os ovários são excessivamente estimulados. Ver abaixo para explicação adicional.): 
o se tem síndrome do ovário poliquístico (SOP) 
o se teve síndrome de hiperestimulação ovárica (SHO) 
o se foi submetida anteriormente a um ciclo de tratamento de hiperestimulação controlada 

dos ovários que resultou no crescimento de mais de 30 folículos com um tamanho igual 
ou superior a 11 mm 

o se tem uma contagem inicial de folículos antrais (número de pequenos folículos que se 
encontram nos seus ovários no início do ciclo menstrual) superior a 20 

 
Advertências e precauções 
 
Fale com o seu médico antes de utilizar Elonva. 
 
Síndrome de hiperestimulação ovárica (SHO) 
O tratamento com hormonas gonadotróficas como Elonva pode causar síndrome de hiperestimulação 
ovárica (SHO). Esta é uma condição clínica grave que ocorre quando os ovários são excessivamente 
estimulados e o crescimento de folículos se torna maior do que o normal. Em casos raros, a SHO grave 
poderá colocar a vida em risco. Portanto, uma supervisão cuidadosa por parte do seu médico é muito 
importante. Para verificar os efeitos do tratamento, o seu médico irá fazer ecografias aos seus ovários. 
O seu médico poderá também verificar os seus níveis de hormonas no sangue. (Ver também secção 4.)  
 
A SHO causa a acumulação repentina de líquido no estômago e na zona do peito e pode causar a 
formação de coágulos sanguíneos. Consulte o seu médico imediatamente se: 
− tiver inchaço abdominal grave e dor na zona do estômago (abdómen) 
− se sentir doente (náuseas) 
− tiver vómitos 
− tiver um aumento súbito de peso devido à acumulação de líquido 
− tiver diarreia 
− tiver diminuição da produção de urina 
− tiver dificuldade em respirar 
 
Apenas poderá utilizar Elonva uma vez durante o mesmo ciclo de tratamento; caso contrário, a 
possibilidade de ter SHO pode aumentar. 
 
Antes de iniciar o tratamento com este medicamento, informe o seu médico se alguma vez teve 
síndrome de hiperestimulação ovárica (SHO) 
 
Torção do ovário 
A torção do ovário é quando este se enrola sobre si mesmo. A torção do ovário pode causar o corte de 
fluxo de sanguíneo para o ovário. 
 
Antes de iniciar o tratamento com este medicamento, informe o seu médico se: 
- já teve síndrome de hiperestimulação ovárica (SHO). 
- está grávida ou pensa que pode estar grávida. 
- já fez uma cirurgia ao estômago (abdominal). 
- já teve uma torção de um ovário 
- teve ou tem quistos num ovário ou nos ovários. 
 
Coágulo sanguíneo (Trombose) 
O tratamento com hormonas gonadotróficas como Elonva pode (tal como a gravidez) aumentar o risco 
de ter um coágulo sanguíneo (trombose). A trombose é a formação de um coágulo de sangue num vaso 
sanguíneo. 
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Os coágulos sanguíneos podem causar condições médicas graves, tais como: 
- bloqueio nos seus pulmões (embolia pulmonar) 
- acidente vascular cerebral (AVC) 
- ataque cardíaco 
- problemas nos vasos sanguíneos (tromboflebite) 
- falta de fluxo sanguíneo (trombose venosa profunda) que pode resultar na perda de uma perna 

ou braço. 
 
Fale com o seu médico antes de iniciar o tratamento, especialmente se: 
- sabe que tem uma probabilidade aumentada de ter uma trombose 
- você ou algum familiar próximo, teve uma trombose 
- sofrer de obesidade grave. 
 
Nascimentos múltiplos ou malformações 
Existe uma grande probabilidade de ter gémeos ou ter mais do que dois bebés, mesmo quando apenas 
um embrião é transferido para o seu útero. As gravidezes múltiplas acarretam um risco aumentado 
para a saúde, tanto da mãe como dos bebés. As gravidezes múltiplas e as características específicas 
dos casais com problemas de fertilidade (p. ex., a idade da mulher, certos problemas nos 
espermatozoides, antecedentes genéticos de ambos os pais) podem também estar associadas a um 
aumento da probabilidade de ter malformações. 
 
Complicações durante a gravidez 
Se o tratamento com Elonva resultar em gravidez, existe um aumento da probabilidade de ter uma 
gravidez fora do útero (uma gravidez ectópica). Assim, o seu médico deverá realizar precocemente 
uma ecografia para excluir a possibilidade de gravidez fora do útero. 
 
Tumores dos ovários e outros tumores do sistema reprodutor 
Foram notificados casos de tumores dos ovários e outros tumores do sistema reprodutor em mulheres 
que foram submetidas a tratamento para a infertilidade. Não é conhecido se o tratamento com 
medicamentos de fertilidade aumenta o risco destes tumores em mulheres inférteis.  
 
Outras condições médicas 
Adicionalmente, antes de iniciar a utilização deste medicamento, informe o seu médico se: 
- tem doença renal. 
- tem problemas não controlados da glândula pituitária ou hipotalâmica. 
- tem hipoatividade da tiroide (hipotiroidismo). 
- tem glândulas adrenais que não estão a funcionar corretamente (insuficiência adrenocortical). 
- tem níveis elevados de prolactina no sangue (hiperprolactinemia) . 
- tem qualquer outra condição clínica (por exemplo, diabetes, doença cardíaca, ou qualquer outra 

doença crónica). 
- algum médico lhe disse que a gravidez poderia ser perigosa para si. 
 
Outros medicamentos e Elonva  
Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar, tiver tomado recentemente, ou se vier a 
tomar outros medicamentos, incluindo medicamentos obtidos sem receita médica. 
 
Se fizer um teste de gravidez durante seu tratamento de infertilidade com Elonva, o teste pode sugerir 
incorretamente que está grávida. O seu médico irá aconselhá-la sobre o momento em que pode 
começar a realizar testes de gravidez. Em caso de teste de gravidez positivo, contacte o seu médico. 
 
Gravidez e amamentação 
Não deve utilizar Elonva se já estiver grávida, ou pensa que possa estar grávida ou se estiver a 
amamentar. 
 
Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento. 
 
Condução de veículos e utilização de máquinas 
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Elonva pode causar tonturas. Se sentir tonturas, não deve conduzir ou utilizar máquinas. 
 
Elonva contém sódio 
Este medicamento contém menos de 1 mmol de sódio (23 mg) por injeção ou seja, é praticamente 
“isento de sódio”. 
 
 
3. Como utilizar Elonva 
 
Utilize este medicamento exatamente como indicado pelo seu médico. Fale com o seu médico ou 
farmacêutico se tiver dúvidas. 
 
Em mulheres 
Elonva é utilizado em mulheres submetidas a tratamento da infertilidade como a fertilização in vitro 
(FIV). Durante este tratamento, Elonva é utilizado em associação com um medicamento (chamado 
antagonista da GnRH) para prevenir que os seus ovários libertem um óvulo demasiado precocemente. 
O tratamento com o antagonista da GnRH é iniciado habitualmente 5 a 6 dias após a injeção de 
Elonva. 
 
Não é recomendada a utilização de Elonva em associação com um agonista da GnRH (outro 
medicamento para prevenir que os seu ovários libertem um óvulo demasiado precocemente).  
 
Em adolescentes do sexo masculino (14 ou mais de idade) 
Elonva em combinação com um medicamento chamado hCG, é utilizado para o tratamento da 
puberdade tardia devido a HH. Elonva deve ser administrado uma a cada 2 semanas, de manhã no 
mesmo dia da semana. 
 
Dose 
 
Em mulheres 
No tratamento de mulheres em idade reprodutiva, a dose de Elonva é baseada no peso e na idade. 
 
- É recomendada uma dose única de 100-microgramas em mulheres com peso menor ou igual a 

60 quilogramas e que tenham 36 anos de idade ou menos. 
 

- É recomendada uma dose única de 150-microgramas em mulheres: 
- que pesam mais de 60 quilogramas, independentemente da idade. 
- que pesam 50 quilogramas ou mais e com mais de 36 anos de idade. 

 
Mulheres com mais de 36 anos de idade e com peso inferior a 50 quilogramas não foram estudadas. 
 

 Peso corporal 
Menos de 50 kg 50 – 60 kg Mais de 60 kg 

 
Idade 

36 anos ou menos 100 microgramas 
 

100 microgramas 150 microgramas 

Mais de 36 anos Não estudadas 150 microgramas 150 microgramas 
 
Durante os primeiros sete dias após a injeção de Elonva, não deve utilizar a Hormona Folículo 
Estimulante recombinante (FSH(rec)). Sete dias após a administração da injeção de Elonva, o seu 
médico poderá decidir continuar o seu ciclo de estimulação com outra hormona gonadotrófica, como a 
FSH(rec). Este tratamento poderá ser continuado durante alguns dias até ter folículos suficientes de 
tamanho adequado, o que pode ser verificado por ecografia. Termina-se então o tratamento com 
FSH(rec) e os óvulos são amadurecidos pela administração de hCG (Gonadotrofina Coriónica 
humana). A colheita dos óvulos do ovário ocorre 34-36 horas mais tarde. 
 
Em adolescentes do sexo masculino (14 ou mais de idade) 
A dose de Elonva é baseada no peso corporal: 
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Para adolescentes do sexo masculino com peso igual ou inferior a 60 kg: 
- 100 microgramas de Elonva uma a cada 2 semanas durante 12 semanas, seguido pela 

administração de Elonva (uma a cada 2 semanas) com hCG. Se o seu peso corporal aumentar 
para mais de 60 kg durante o tratamento, o seu médico pode aumentar a sua dose de Elonva para 
150 microgramas. 

 
Para adolescentes do sexo masculino com peso superior a 60 kg: 
- 150 microgramas de Elonva uma a cada 2 semanas durante 12 semanas, seguido pela 

administração de Elonva (uma a cada 2 semanas) com hCG.  
 

A terapêutica combinada com hCG duas vezes por semana (500-5000 UI) pode ser necessária durante 
52 semanas ou mais para atingir o desenvolvimento gonadal adulto.  

 
Como Elonva é administrado 
O tratamento com Elonva deve ser supervisionado por um médico experiente no tratamento de 
problemas de fertilidade. Elonva tem de ser administrado sob a pele (subcutaneamente) numa prega de 
pele (que prende entre o polegar e o dedo indicador), preferencialmente mesmo abaixo do umbigo. A 
injeção pode ser dada por um profissional de saúde (por ex., um enfermeiro), pelo seu parceiro ou por 
si própria, se cuidadosamente instruída pelo seu médico. Utilize Elonva exatamente de acordo com as 
indicações do seu médico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas. No final deste 
folheto, são fornecidas passo-a-passo as “instruções de utilização”.  
 
Não injete Elonva no músculo. 
 
Elonva é fornecido em seringas pré-cheias que têm um sistema automático de segurança para ajudar a 
prevenir lesões com a agulha após o uso. 
 
Se utilizar mais Elonva ou FSH(rec) do que deveria 
Se pensa que está a utilizar mais Elonva ou FSH(rec) do que deveria, contacte o seu médico 
imediatamente.  
 
Caso se tenha esquecido de utilizar Elonva 
Caso se tenha esquecido de injetar Elonva no dia que deveria fazê-lo, contacte o seu médico 
imediatamente. Não administre Elonva sem falar com o seu médico. 
 
Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico. 
 
 
4. Efeitos indesejáveis possíveis  
 
Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos indesejáveis embora estes não se 
manifestem em todas as pessoas. 
 
Efeitos indesejáveis graves 
 
Uma possível complicação do tratamento com hormonas gonadotróficas como Elonva é a 
hiperestimulação dos ovários não desejada. A probabilidade de ter esta complicação pode ser reduzida 
pela monitorização cuidadosa do número de folículos maduros. O seu médico irá fazer ecografias aos 
seus ovários para monitorizar cuidadosamente o número de folículos maduros. O seu médico poderá 
também verificar os níveis de hormonas no sangue. Os primeiros sintomas de hiperestimulação 
ovárica podem ser notados como dor no estômago (abdómen), sentir-se doente ou diarreia. A 
hiperestimulação ovárica pode evoluir para uma situação clínica chamada síndrome de 
hiperestimulação ovárica (SHO) que pode ser um problema clínico grave. Em casos mais graves, pode 
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levar ao aumento do volume dos ovários, acumulação de líquido no abdómen e/ou tórax (que pode 
causar súbito aumento de peso devido à acumulação de líquido) ou coágulos nos vasos sanguíneos. 
Contacte o seu médico imediatamente se tiver dor no estômago (abdómen) ou quaisquer outros 
sintomas de hiperestimulação ovárica, mesmo que estes ocorram alguns dias após a injeção ter sido 
administrada. 
 
A possibilidade de ter um efeito indesejável encontra-se descrita pelas seguintes categorias: 
 
Frequentes (podem afetar até 1 em 10 mulheres) 
- Síndrome de hiperestimulação ovárica (SHO) 
- Dor pélvica 
- Sentir-se doente (náuseas) 
- Dor de cabeça 
- Desconforto pélvico 
- Tensão mamária 
- Cansaço (fadiga) 
 
Pouco frequentes (podem afetar até 1 em 100 mulheres) 
- Torção de um ovário (torção ovárica) 
- Aumento das enzimas do fígado 
- Aborto 
- Dor após recolha do oócito 
- Dor relacionada com a intervenção 
- Libertação de um óvulo demasiado cedo (ovulação prematura) 
- Distensão abdominal 
- Vómitos 
- Diarreia 
- Obstipação 
- Dor nas costas 
- Dor mamária 
- Nódoas negras ou dor no local da injeção 
- Irritabilidade 
- Oscilações de humor 
- Tonturas 
- Afrontamento 
 
Desconhecido (não pode ser calculado a partir dos dados disponíveis) 
- Reações alérgicas (reações de hipersensibilidade, tanto locais como generalizadas, incluindo 

erupção cutânea).  
 
Têm sido também notificados casos de gravidez fora do útero (gravidez ectópica) e gravidezes 
múltiplas. Não se considera que estes efeitos indesejáveis estejam relacionados com a utilização de 
Elonva mas com o programa de Procriação Medicamente Assistida (PMA) ou gravidez subsequente. 
 
Em casos raros, têm sido associados à terapêutica com Elonva assim como com outras gonadotropinas, 
coágulos sanguíneos (trombose) que se formam dentro de um vaso sanguíneo, soltam-se e deslocam-se 
na circulação sanguínea para outro vaso sanguíneo (tromboembolismo). 
 
Se é um adolescente do sexo masculino 
Efeitos indesejáveis notificados em adolescentes do sexo masculino: 
 
Frequentes (podem afetar até 1 em 10 rapazes) 
- Vómito 
- Dor no local de injeção 
- Rubor quente 
 
Comunicação de efeitos indesejáveis 
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Se tiver quaisquer efeitos indesejáveis, incluindo possíveis efeitos indesejáveis não indicados neste 
folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Também poderá comunicar efeitos indesejáveis 
diretamente através do sistema nacional de notificação mencionado no Apêndice V. Ao comunicar 
efeitos indesejáveis, estará a ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento. 
 
 
5. Como conservar Elonva 
 
Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças. 
 
Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso no rótulo e na embalagem exterior, 
após “EXP” (prazo de validade). O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado. 
 
Conservação na farmácia 
Conservar no frigorífico (2ºC-8ºC). Não congelar. 
 
Conservação pela doente 
Existem duas opções: 
1. Conservar no frigorífico (2ºC-8ºC). Não congelar. 
2. Não conservar acima de 25ºC durante um período total não superior a 1 mês. Tome nota da data 

em que retirou o produto do frigorífico e utilize-o no período de um mês a partir dessa data. 
 
Manter a seringa na embalagem para proteger da luz. 
 
Não utilize Elonva 
− se tiver sido conservado fora do frigorífico durante um período superior a um mês. 
− se tiver sido conservado fora do frigorífico a uma temperatura superior a 25ºC. 
− se verificar que a solução não está límpida. 
− se verificar que a seringa ou a agulha estão danificadas 
 
Não deite fora uma seringa vazia ou não utilizada no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico 
como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas ajudarão a proteger o ambiente. 
 
 
6. Conteúdo da embalagem e outras informações 
 
Qual a composição de Elonva 
• A substância ativa é a corifolitropina alfa. Cada seringa pré-cheia de Elonva 100 microgramas 

solução injetável contém 100 microgramas em 0,5 mililitros (ml) de solução injetável. Cada 
seringa pré-cheia de Elonva 150 microgramas solução injetável contém 150 microgramas em 
0,5 mililitros (ml) de solução injetável. 

• Os outros componentes são o citrato de sódio, sacarose, polissorbato 20, metionina e água para 
preparações injetáveis. O pH pode ter sido ajustado com hidróxido de sódio e/ou ácido 
clorídrico. 

 
Qual o aspeto de Elonva e conteúdo da embalagem 
Elonva é uma solução injetável aquosa límpida e incolor (injetável) numa seringa pré-cheia com um 
sistema de segurança automático que previne lesões com a agulha após a utilização. A seringa é 
acondicionada em conjunto com uma seringa estéril para injeção. Cada seringa contém 0,5 ml de 
solução. 
Uma seringa pré-cheia está disponível numa embalagem única. 
 
Elonva está disponível em duas concentrações: solução injetável com 100 microgramas e 
150 microgramas 
 
Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante  
 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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N.V. Organon 
Kloosterstraat 6 
5349 AB Oss 
Países Baixos 
 
Para quaisquer informações sobre este medicamento, queira contactar o representante local do Titular 
da Autorização de Introdução no Mercado: 
 
België/Belgique/Belgien 
Organon Belgium 
Tél/Tel: 0080066550123 (+32 2 2418100) 
dpoc.benelux@organon.com 
 

Lietuva 
Organon Pharma B.V. Lithuania atstovybė 
Tel.: +370 52041693 
dpoc.lithuania@organon.com 
 

България 
Органон (И.А.) Б.В. - клон България 
Тел.: +359 2 806 3030 
dpoc.bulgaria@organon.com 

Luxembourg/Luxemburg 
Organon Belgium 
Tél/Tel: 0080066550123 (+32 2 2418100) 
dpoc.benelux@organon.com 
 

Česká republika 
Organon Czech Republic s.r.o. 
Tel: +420 233 010 300 
dpoc.czech@organon.com 
 

Magyarország 
Organon Hungary Kft. 
Tel.: +36 1 766 1963 
dpoc.hungary@organon.com 
 

Danmark 
Organon Denmark ApS  
Tlf: +45 4484 6800 
info.denmark@organon.com 
 

Malta 
Organon Pharma B.V., Cyprus branch 
Tel: +356 2277 8116 
dpoc.cyprus@organon.com 
 

Deutschland 
Organon Healthcare GmbH 
Tel.: 0800 3384 726 (+49 (0) 89 2040022 10) 
dpoc.germany@organon.com 

Nederland 
N.V. Organon 
Tel: 00800 66550123 (+32 2 2418100) 
dpoc.benelux@organon.com 
 

Eesti 
Organon Pharma B.V. Estonian RO 
Tel: +372 66 61 300 
dpoc.estonia@organon.com 
 

Norge 
Organon Norway AS 
Tlf: +47 24 14 56 60 
info.norway@organon.com 
 

Ελλάδα 
BIANEΞ Α.Ε. 
Τηλ: +30 210 80091 11 
Mailbox@vianex.gr 
 

Österreich 
Organon Healthcare GmbH 
Tel: +49 (0) 89 2040022 10 
dpoc.austria@organon.com 

España 
Organon Salud, S.L. 
Tel: +34 91 591 12 79 
organon_info@organon.com 
 

Polska 
Organon Polska Sp. z o.o. 
Tel.: +48 22 105 50 01 
organonpolska@organon.com 
 

France 
Organon France 
Tél: +33 (0) 1 57 77 32 00 
 
 

Portugal 
Organon Portugal, Sociedade Unipessoal Lda. 
Tel: +351 218705500 
geral_pt@organon.com 
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Hrvatska 
Organon Pharma d.o.o. 
Tel: +385 1 638 4530 
dpoc.croatia@organon.com 
 

România 
Organon Biosciences S.R.L. 
Tel: +40 21 527 29 90 
dpoc.romania@organon.com 
 

Ireland 
Organon Pharma (Ireland) Limited 
Tel: +353 15828260 
medinfo.ROI@organon.com 
 

Slovenija 
Organon Pharma B.V., Oss, podružnica 
Ljubljana 
Tel: +386 1 300 10 80 
dpoc.slovenia@organon.com 
 

Ísland 
Vistor hf. 
Sími: + 354 535 7000 
 

Slovenská republika 
Organon Slovakia s. r. o. 
Tel: +421 2 44 88 98 88 
dpoc.slovakia@organon.com 
 

Italia 
Organon Italia S.r.l. 
Tel: +39 06 90259059 
dpoc.italy@organon.com 
 

Suomi/Finland 
Organon Finland Oy 
Puh/Tel: +358 (0) 29 170 3520 
dpoc.finland@organon.com 

Κύπρος 
Organon Pharma B.V., Cyprus branch 
Τηλ: +357 22866730 
dpoc.cyprus@organon.com 
 

Sverige 
Organon Sweden AB 
Tel: +46 8 502 597 00 
dpoc.sweden@organon.com  

Latvija 
Ārvalsts komersanta “Organon Pharma B.V.” 
pārstāvniecība 
Tel: +371 66968876 
dpoc.latvia@organon.com 
 

United Kingdom (Northern Ireland) 
Organon Pharma (UK) Limited 
Tel: +44 (0) 208 159 3593 
medicalinformationuk@organon.com 
 

 
Este folheto foi revisto pela última vez em mês de AAAA. 
 
Outras fontes de informação 
Está disponível informação pormenorizada sobre este medicamento no sítio da Internet da Agência 
Europeia de Medicamentos: http://www.ema.europa.eu. 
 
 
Instruções de utilização 
 
Componentes da seringa Elonva com agulha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

êmbolo seringa solução Tampa da 
seringa 

zona de perfuração 

Agulha Tampa da 
agulha 

Protetor da 
agulha  
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Preparação da injeção 
 

     

1. 
− Lave as mãos com água e sabão e seque-as antes de usar Elonva. 
− Limpe o local da injeção (a área logo abaixo do umbigo) com um 

desinfetante (por exemplo, álcool) para remover todas as bactérias 
que se encontram na superfície.  

− Limpe cerca de 5 cm à volta do ponto onde a agulha irá ser 
introduzida e deixe o desinfetante secar, pelo menos, um minuto 
antes de prosseguir. 

 

2. 
− Enquanto espera que o desinfetante seque, quebre a zona de 

perfuração e retire a tampa da agulha 
− Mantenha o protetor da agulha na agulha 
− Coloque o protetor da agulha (que contém a agulha) numa 

superfície limpa e seca enquanto prepara a seringa. 

 

3. 
− Segure a seringa com a tampa cinzenta apontada para cima 
− Bata suavemente na seringa com o seu dedo para ajudar as bolhas 

de ar a subir até ao topo. 

 

4. 
− Mantenha a seringa apontada para cima. 
− Rode a tampa da seringa no sentido contrário ao dos ponteiros do 

relógio. 

 

5. 
− Mantenha a seringa apontada para cima 
− Rode o protetor da agulha (que contém a agulha) contra a seringa 

no sentido dos ponteiros do relógio. 

 
 

6. 
− Mantenha a seringa apontada para cima 
− Remova o protetor da agulha no sentido ascendente e deite-o fora. 
− TENHA CUIDADO com a agulha. 
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Injeção 
 

 

7. 
− Agora, coloque a seringa, entre os dedos indicador e médio, 

apontada para cima 
− Coloque o polegar no êmbolo 
− Empurre suavemente o êmbolo até aparecer uma pequena gota no 

topo da agulha. 

 

8. 
− Faça uma prega na pele com o polegar e o indicador 
− Insira a agulha completamente na prega de pele fazendo um ângulo 

de 90º em relação à prega 
− Empurre CUIDADOSAMENTE o êmbolo até ao fim e mantenha o 

êmbolo nessa posição 
− CONTE ATÉ 5 para assegurar que toda a solução é injetada. 

 

9. 
− Liberte o polegar do êmbolo 
− A agulha sairá automaticamente para dentro da seringa onde ficará 

em segurança permanentemente. 
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