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ANEXO I

RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO
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1. NOME DO MEDICAMENTO

CONBRIZA 20 mg comprimidos revestidos por película

2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Cada comprimido revestido por película contém acetato de bazedoxifeno equivalente a 20 mg de 
bazedoxifeno.

Excipientes com efeito conhecido

Cada comprimido revestido por película contém 142,8 mg de lactose (na forma mono-hidratada).

Lista completa de excipientes, ver secção 6.1.

3. FORMA FARMACÊUTICA

Comprimido revestido por película.

Comprimidos brancos ou esbranquiçados, em forma de cápsula, revestidos por película gravados num 
dos lados com “WY20”. O comprimido tem aproximadamente 1,5 cm de comprimento.

4. informações CLÍNICAS

4.1 Indicações terapêuticas

CONBRIZA está indicado no tratamento da osteoporose em mulheres pós-menopáusicas com risco 
aumentado de fraturas. Foi demonstrada uma redução significativa na incidência das fraturas 
vertebrais; a eficácia nas fraturas da anca não foi estabelecida.

No processo de decisão da escolha de CONBRIZA ou de outras terapêuticas, incluindo os estrogénios, 
para uma mulher pós-menopáusica, devem ter-se em consideração os sintomas da menopausa, os 
efeitos nos tecidos uterino e mamário e os riscos e benefícios cardiovasculares (ver secção 5.1).

4.2 Posologia e modo de administração

Posologia

A dose recomendada de CONBRIZA é de um comprimido por dia, em qualquer altura do dia, 
independentemente da ingestão de alimentos (ver secção 5.2).

Não se recomendam doses superiores a 20 mg uma vez que não está demonstrado um aumento da 
eficácia, além de que, doses mais elevadas podem estar associadas a riscos adicionais (ver secção 
5.1).

Aconselha-se a adição à dieta de suplementos de cálcio e/ou de vitamina D no caso de ingestão diária
inadequada.

Populações especiais

Compromisso renal

O bazedoxifeno não foi completamente avaliado em doentes com disfunção renal grave; devem ser 
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tomadas precauções nesta população (ver secções 4.4 e 5.2).

Não é necessário efetuar ajuste posológico em doentes com disfunção renal ligeira ou moderada.

Compromisso hepático

A segurança e a eficácia do bazedoxifeno em doentes com disfunção hepática não foram avaliadas; 
não se recomenda a sua utilização nesta população (ver secções 4.4 e 5.2).

Doentes idosos

Não é necessário ajuste posológico com base na idade (ver secção 5.2).

População pediátrica

Não existe utilização relevante de bazedoxifeno na população pediátrica.

Modo de administração

Via oral.

4.3 Contraindicações

Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer um dos excipientes mencionados na secção 6.1.

Presença ou antecedentes de episódios de tromboembolismo venoso, incluindo trombose venosa 
profunda, embolia pulmonar e trombose da veia da retina.

CONBRIZA está indicado apenas em mulheres pós-menopáusicas. O bazedoxifeno não pode ser 
tomado por mulheres que possam engravidar (ver secções 4.6 e 5.3).

Hemorragia uterina inexplicada.

Doentes com sinais ou sintomas de cancro do endométrio; a segurança neste grupo de doentes não foi 
estudada adequadamente.

4.4 Advertências e precauções especiais de utilização

Não se recomenda a utilização de CONBRIZA em mulheres com risco aumentado de 
tromboembolismo venoso . CONBRIZA está associado a um risco aumentado de tromboembolismo 
venoso (TEV). Em ensaios clínicos, a taxa mais elevada de TEV foi observada durante o primeiro ano 
de tratamento, com um risco relativo de 2,69, comparativamente com placebo. Após 3 anos, o risco 
relativo foi de 1,63 e após um periodo de estudo de 5 anos o risco relativo foi de 1,50; após 7 anos o 
risco relativo foi de 1,51 (ver secções 4.8 e 5.1). Os fatores de risco associados a TEV em ensaios 
clínicos incluíram: idade avançada, obesidade, imobilização, cirurgia, grande trauma e doença 
maligna. CONBRIZA deve ser interrompido antes e durante a imobilização prolongada (por ex.:
recuperação pós-cirúrgica, acamamento prolongado), e a terapêutica deve ser recomeçada apenas 
quando a doente regressar completamente ao regime de ambulatório. Adicionalmente, as mulheres
que tomam CONBRIZA devem ser aconselhadas a movimentar-se periodicamente durante viagens 
prolongadas.

O bazedoxifeno não foi estudado em mulheres pré-menopáusicas. A segurança em mulheres 
pré-menopáusicas não foi estabelecida e o seu uso não é recomendado nesta população.

Não existe evidência de proliferação do endométrio. Qualquer hemorragia uterina durante o 
tratamento com CONBRIZA é inesperada e deve ser completamente investigada.



4

O bazedoxifeno não foi estudado em mulheres com níveis de triglicéridos 300 mg/dl
(> 3,4 mmol/litro). O medicamento pode aumentar os níveis de triglicéridos; assim, devem ser 
tomadas precauções em doentes com hipertrigliceridémia conhecida (ver secção 5.1).

A segurança de CONBRIZA em doentes com cancro da mama não foi estudada. Não existem dados 
disponíveis sobre o uso concomitante com fármacos utilizados no tratamento do cancro da mama 
precoce ou avançado. Assim, não se recomenda a utilização de bazedoxifeno para tratamento ou 
prevenção do cancro da mama.

O bazedoxifeno não foi completamente avaliado em doentes com disfunção renal grave; devem ser 
tomadas precauções nesta população.

Os doentes com disfunção hepática apresentaram um aumento de 4,3 vezes da área sob a curva (AUC) 
[em média] comparativamente com os controlos. Não se recomenda a sua utilização nesta população
(ver secções 4.2 e 5.2).

Excipientes com efeito conhecido

CONBRIZA contém lactose. Os doentes com problemas hereditários raros de intolerância à galactose, 
deficiência total de lactase ou má absorção de glucose-galactose, não devem tomar este medicamento.

Este medicamento contém menos do que 1 mmol (23 mg) de sódio por comprimido, ou seja, é 
praticamente “isento de sódio”.

4.5 Interações medicamentosas e outras formas de interação

Num estudo com a duração de 30 dias, o bazedoxifeno aumentou as concentrações das globulinas de 
ligação às hormonas, incluindo as concentrações de globulinas de ligação aos corticosteroides 
(CBG), de globulinas de ligação às hormonas sexuais (SHBG) e de globulinas de ligação à tiroxina 
(TBG).

O bazedoxifeno é metabolizado pelas enzimas uridina difosfato glucuronosiltransferase (UGT) no 
trato intestinal e no fígado (ver secção 5.2). O metabolismo do bazedoxifeno pode ser aumentado 
pela utilização concomitante de substâncias conhecidas por induzir o UGT, tais como a rifampicina, 
fenobarbital, carbamazepina, e fenitoína, podendo levar a uma diminuição das concentrações 
sistémicas de bazedoxifeno.

O metabolismo do bazedoxifeno não é, ou é ligeiramente, mediado pelo citocromo P450 (CYP). O 
bazedoxifeno não induz, nem inibe, a atividade das isoenzimas principais do CYP. Os dados in vitro
sugerem que não é provável que haja interação através de metabolismo mediado pelo CYP entre o 
bazedoxifeno e medicamentos co-administrados.

Não houve interações farmacocinéticas significativas entre o bazedoxifeno e os seguintes 
medicamentos: ibuprofeno, atorvastatina, azitromicina, ou um antiácido contendo alumínio e 
hidróxido de magnésio. Com base nas características da ligação do bazedoxifeno às proteínas 
plasmáticas in vitro, não são prováveis as interações medicamentosas com varfarina, digoxina e 
diazepam.

4.6 Fertilidade, gravidez e aleitamento

Gravidez

CONBRIZA destina-se apenas a mulheres pós-menopáusicas. O medicamento está contraindicado em 
mulheres que possam engravidar (ver secção 4.3). Não existem dados de utilização de bazedoxifeno
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em mulheres grávidas. Os estudos em coelhos demonstraram toxicidade reprodutiva (ver secção 5.3). 
Desconhece-se o risco potencial para o ser humano.

Amamentação

Desconhece-se se o bazedoxifeno é excretado no leite humano. CONBRIZA está indicado apenas para 
utilização em mulheres pós-menopáusicas (ver secção 4.3) e não deve ser utilizado durante a 
amamentação. 
Fertilidade

Os estudos em ratos demonstraram efeitos adversos na fertilidade (ver secção 5.3). Desconhece-se o 
risco potencial para o ser humano.

4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas

CONBRIZA tem uma baixa influência na capacidade de conduzir e utilizar máquinas.

A sonolência foi notificada como uma reação adversa em ensaios clínicos, e as doentes devem ser 
avisadas dos possíveis efeitos na condução e utilização de máquinas.

As doentes podem experimentar sintomas visuais, tais como distúrbios da acuidade visual ou visão 
turva. Se estes sintomas ocorrerem, as doentes devem evitar conduzir ou utilizar máquinas que 
necessitem de acuidade visual precisa até que os sintomas tenham desaparecido, ou até que tenham 
recebido conselho médico que é seguro fazê-lo.

4.8 Efeitos indesejáveis

Resumo do perfil de segurança

A segurança de CONBRIZA foi avaliada em dois ensaios clínicos de Fase 3, multicêntricos,
aleatorizados, com dupla ocultação, e controlados com placebo e com comparador ativo: 7.492 
mulheres pós-menopáusicas avaliáveis num ensaio de tratamento da osteoporose de três anos
(1.886 mulheres receberam bazedoxifeno 20 mg; 1.872 mulheres receberam bazedoxifeno 40 mg; 
1.849 mulheres receberam raloxifeno; 1.885 mulheres receberam placebo) e 1.583 mulheres 
pós-menopáusicas avaliáveis num ensaio de prevenção da osteoporose de 2 anos (321 mulheres
receberam bazedoxifeno 10 mg; 322 mulheres receberam bazedoxifeno 20 mg; 319 mulheres
receberam bazedoxifeno 40 mg; 311 mulheres receberam raloxifeno; 310 mulheres receberam
placebo).

A maioria das reações adversas que ocorreu durante os ensaios clínicos foi de gravidade ligeira a 
moderada e não levou a interrupção da terapêutica.

As reações adversas mais frequentes relacionadas com o fármaco em estudos efetuados com 
distribuição aleatória e dupla ocultação foram os afrontamentos e os espasmos musculares (incluindo 
as cãibras nas pernas).

Lista de reações adversas em formato tabelar

Os dados de segurança na tabela seguinte foram obtidos a partir de ensaios clínicos e notificações 
espontâneas na pós-comercialização.

As reações adversas são classificadas de acordo com as seguintes frequências:muito frequentes
(1/10); frequentes (1/100 a 1/10); pouco frequentes (1/1,000 a 1/100); raros (1/10,000 a
1/1,000); muito raros (1/10,000); 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.
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Classe de sistemas 
de órgãos

Muito 
frequentes

Frequentes Pouco 
frequentes

Frequência 
desconhecida (não 
pode ser calculado a 
partir dos dados 
disponíveis)

Doenças do 
sistema imunitário

Hipersensibilidade

Doenças do 
sistema nervoso

Sonolência

Afeções oculares Trombose da 
veia da retina*

Alterações da 
visão/Acontecimento
s oculares#

Cardiopatias Palpitações
Vasculopatias Afrontamentos Trombose 

venosa 
profunda*
Tromboflebite 
superficial

Doenças 
respiratórias, 
torácicas e do 
mediastino

Embolia 
pulmonar*

Doenças 
gastrointestinais

Xerostomia

Afeções dos 
tecidos cutâneos e 
subcutâneos

Urticária, erupção 
cutânea, prurido

Afeções 
musculosqueléticas 
e dos tecidos 
conjuntivos

Espasmos 
musculares 
(incluindo 
cãibras nas 
pernas)

Perturbações gerais 
e alterações no 
local de 
administração

Edema 
periférico

Exames 
complementares de 
diagnóstico

Aumento dos 
triglicéridos 
séricos, aumento da 
alanina 
aminotransferase; 
aumento da 
aspartato 
aminotransferase

Descrição das reações adversas selecionadas

*No ensaio de tratamento da osteoporose em 7492 mulheres avaliáveis (idade média = 66 anos), as 
mulheres tratadas com bazedoxifeno tiveram um aumento do risco de tromboembolismo venoso 
(trombose venosa profunda, embolia pulmonar e trombose da veia da retina). Durante o período de 
estudo de 3 anos a taxa por 1000 mulheres-anos foi de 2,86 no grupo do bazedoxifeno 20 mg e de 
1,76 no grupo do placebo e durante o período de estudo de 5 anos foi de 2,34 no grupo do 
bazedoxifeno 20 mg e de 1,56 no grupo do placebo. Durante o período de estudo de 7 anos a taxa por
1000 mulheres-anos foi de 2,06 no grupo do bazedoxifeno 20 mg e de 1,36 no grupo do placebo. A 
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taxa de TEV foi superior no primeiro ano, com um risco relativo de 2,69. Após 3 anos, o risco relativo 
foi de 1,63, e após o período de 5 anos de estudo, o risco relativo foi de 1,50. Após o período do 
estudo de 7 anos, o risco relativo foi de 1,51 (ver secção 5.1). Poderão ocorrer também outros 
acontecimentos tromboembólicos venosos.

#Têm existido notificações de pós-comercialização de acontecimentos oculares para além da trombose 
da veia da retina. Estas notificações incluem redução da acuidade visual, visão turva, fotopsia, defeito 
no campo visual, compromisso visual, olho seco, edema palpebral, blefarospasmo, dor nos olhos e 
inchaço dos olhos. A natureza subjacente destes acontecimentos é incerta. Se ocorrerem sintomas 
oculares, as doentes devem ser aconselhadas a procurar aconselhamento médico.

Notificação de suspeita de reações adversas

A notificação de suspeita 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

Em caso de sobredosagem, não existe antídoto específico, e o tratamento deve ser sintomático.

5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS

5.1 Propriedades farmacodinâmicas

Grupo farmacoterapêutico: Hormonas sexuais e moduladores do sistema genital, modulador seletivo 
do recetor do estrogénio, código ATC: G03XC02.

Mecanismo de ação

O bazedoxifeno pertence a uma classe de compostos conhecida como moduladores seletivos dos 
recetores do estrogénio (SERMs). O bazedoxifeno atua quer como agonista, quer como antagonista
dos recetores do estrogénio, dependendo do tipo celular ou tecidular e dos genes alvo. O bazedoxifeno
reduz a reabsorção óssea e os marcadores bioquímicos de remodelação óssea para níveis 
pré-menopáusicos. Estes efeitos na remodelação óssea levam a um aumento da densidade mineral 
óssea (DMO), a qual por sua vez contribui para uma redução do risco de fraturas. O bazedoxifeno
atua principalmente como um antagonista dos recetores do estrogénio nos tecidos uterino e mamário.

Eficácia clínica

A eficácia do bazedoxifeno foi estabelecida em dois ensaios de Fase 3, multicêntricos, aleatorizados,
com dupla ocultação, controlados com placebo e com comparador ativo: um ensaio de tratamento da 
osteoporose com a duração de 3 anos e um ensaio de prevenção da osteoporose com a duração de 2 
anos.

Ensaio de tratamento da osteoporose

No estudo de tratamento da osteoporose, 7492 mulheres pós-menopáusicas (idade média de 66 anos; 
variando entre 50 a 85 anos e um tempo médio de 19,5 anos desde a menopausa) receberam
bazedoxifeno (20 ou 40 mg dia), raloxifeno (60 mg dia), ou placebo para avaliar a incidência de novas 
fraturas vertebrais durante 3 anos (estudo principal a 3 anos). O estudo principal de 3 anos, foi 
prolongado duas vezes, com dois estudos em dupla ocultação controlados por placebo, com a duração 
de 2 anos resultando numa duração total de tratamento até 7 anos (estudo a 7 anos). Um total de 3146 
mulheres participaram no primeiro estudo de extensão a 2 anos (bazedoxifeno 20 mg: n=1047, 
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bazedoxifeno 40/20 mg: n=1041, placebo: n=1058). A dose de bazedoxifeno 40 mg foi reduzida para 
20 mg após 4 anos, aproximadamente. O grupo do raloxifeno foi descontinuado durante a primeira 
extensão de 2 anos. Um total de 1732 mulheres participaram no segundo estudo de extensão a 2 anos 
(bazedoxifeno 20 mg: n=560, bazedoxifeno 40/20 mg: n=582, placebo: n=590). Todas as mulheres
deveriam tomar 1,200 mg de cálcio elementar e 400 UI de vitamina D diariamente.

Este estudo incluiu, na sua maioria, mulheres de raça caucasiana (87,3%) que, ou tinham osteoporose 
sem fraturas vertebrais anteriores (índice-T de DMO na coluna lombar [CL] ou no colo do fémur [CF]
entre -2,5 e -4,0), ou tinham osteoporose, com pelo menos uma fratura vertebral ligeira anterior. As
médias do índice-T de CL e de CF de base eram, respetivamente, de -2,4 e -1,7.

Verificou-se uma redução significativa na incidência de novas fraturas vertebrais após 3 anos de 
tratamento com bazedoxifeno 20 mg (42%), bazedoxifeno 40 mg (37%) e raloxifeno 60 mg (42%),
comparativamente com o placebo. A redução na incidência de fraturas vertebrais foi semelhante nos 
grupos de tratamento com bazedoxifeno e raloxifeno. O efeito terapêutico foi semelhante em ambos 
os grupos, quer apresentassem ou não fraturas vertebrais anteriores (Tabela 1). 

Tabela 1: Efeito do bazedoxifeno sobre o risco de fraturas vertebrais após 3 anos de tratamento
Número de mulheres Redução 

do risco 
absoluto

Redução do 
risco relativo

(IC 95%)
Bazedoxifeno

20 mg
Placebo

Número total de mulheres n=1724 n=1741

Número (%)a de mulheres com 
novas fraturas vertebrais

35 (2,34%) 59 (4,07%) 1,73% 42%b

(11%, 62%)

Mulheres sem fraturas anteriores n=757 n=760

Número (%)a de mulheres com 
 1 nova fratura vertebral 

13 (1,98%) 20 (3,13%) 1,15% 35%c

Mulheres com  1 fratura 
anterior

n=967 n=981

Número (%)a de mulheres com 
 1 nova fratura vertebral 

22 (2,63%) 39 (4,80%) 2,17% 45%d

(6%, 68%)
a Estimativas da taxa de Kaplan-Meier
b valor-p=0,015
c valor-p=0,22
d valor-p=0,035

Após 5 anos de tratamento, a incidência de novas fraturas vertebrais permaneceu mais baixa no grupo 
do bazedoxifeno 20 mg (4,49%), em comparação com o placebo (6,82%), com uma redução do risco 
relativo de 36% (p=0,014).

Após 7 anos de tratamento, a incidência de novas fraturas vertebrais permaneceu mais baixa no grupo 
do bazedoxifeno 20 mg (7,64%), em comparação com o placebo (9,90%), com uma redução do risco 
relativo de 30% (p=0,022).

A incidência de fraturas não vertebrais relacionadas com a osteoporose foi semelhante nos grupos que 
receberam bazedoxifeno 20 mg (5,68%), raloxifeno 60 mg (5,87%) e placebo (6,26%). Numa análise 
post-hoc, determinou-se a probabilidade de fratura num período de 10 anos como um índice de risco
de base de fratura. A média de probabilidade de fratura grave de natureza osteoporótica em 10 anos,
para a totalidade da população do estudo, foi de 11%. Nas mulheres que receberam bazedoxifeno, a 
incidência de fraturas relacionou-se com o risco de base de fratura: quanto mais elevado o risco de 
fratura, maior o benefício do tratamento com bazedoxifeno. Em mulheres com probabilidades de 
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fratura aos 10 anos de 16% ou superiores, o bazedoxifeno foi associado a uma diminuição 
significativa no risco de todas as fraturas clínicas.

Numa análise post-hoc, o risco relativo de fraturas não vertebrais nas mulheres tratadas com
bazedoxifeno diminuiu com o aumento da probabilidade de fratura. Em mulheres com probabilidade 
de fratura de 20% ou superior (n=618), o risco de fraturas não vertebrais nas mulheres tratadas com 
bazedoxifeno diminuiu 55% (IC 95%: 18-76) comparativamente com as mulheres que receberam 
placebo.

Comparativamente ao placebo, o aumento da DMO da CL com bazedoxifeno 20 mg e raloxifeno 
60 mg foi significativo aos 6 meses (1,02% e 1,29%, respetivamente) e manteve-se ao longo de 3 anos
(1,32% e 2,08%, respetivamente). O efeito de bazedoxifeno sobre a DMO noutros locais do esqueleto 
foi semelhante. Os aumentos da DMO relativamente ao placebo continuaram estatisticamente 
significativos em todos os locais do esqueleto, durante os 5 anos de tratamento com bazedoxifeno.
Após 7 anos de tratamento com bazedoxifeno os aumentos na DMO comparativamente ao placebo 
permaneceram estatisticamente significativos no colo do fémur, no trocanter do fémur e na anca. O 
aumento da DMO na coluna vertebral no grupo bazedoxifeno 20 mg não foi estatisticamente superior 
ao grupo placebo, desde o início do estudo até ao sétimo ano.

A ocorrência de perda óssea excessiva ou incidentes de fraturas vertebrais levaram ao abandono do 
estudo. Estes abandonos foram mais frequentes, com significado estatístico, no grupo do placebo 
(4,0%) do que nos grupos do bazedoxifeno 20 mg (2,8%) ou do raloxifeno 60 mg (2,1%).

Ensaio de prevenção da osteoporose

No estudo de prevenção (1583 mulheres; idade média, 58 anos; média de anos desde a menopausa, 
11 anos) compararam-se os efeitos do bazedoxifeno (10, 20, ou 40 mg por dia), raloxifeno (60 mg por 
dia) e placebo na DMO. Todos as mulheres receberam suplementos de cálcio diariamente; a maioria 
das mulheres receberam 600 mg de cálcio (por ex.: Caltrate) diariamente, enquanto que algumas 
receberam até 1200 mg por dia. Este estudo incluiu mulheres que tinham um 

índice-T de DMO da CL ou do CF não inferior a -2,5. A média do índice-T variou entre -0,6 a -1,4, 
dependendo do local do esqueleto.

A DMO manteve-se nas mulheres tratadas com bazedoxifeno 20 mg e com raloxifeno 60 mg, tendo-se 
observado uma perda significativa da DMO nas doentes que receberam placebo. O aumento da DMO
da CL com bazedoxifeno 20 mg e com raloxifeno 60 mg, comparativamente com placebo, foi 
significativo aos 6 meses (1,14% e 1,26%, respetivamente) e manteve-se ao longo do período de 2 
anos (1,41% e 1,49%, respetivamente). O efeito do bazedoxifeno sobre a DMO noutros locais do 
esqueleto foi semelhante. 

Segurança Clínica

Avaliação da histomorfometria óssea e remodelação óssea
No estudo de tratamento da osteoporose em 7.492 mulheres pós-menopáusicas (idade média = 
66 anos), foram obtidas 121 biópsias de osso da crista ilíaca, após a administração de um marcador de 
fluorocromo, de mulheres incluídas nos grupos de tratamento com bazedoxifeno, raloxifeno e placebo 
(bazedoxifeno 20 mg=28; bazedoxifeno 40 mg=29, raloxifeno 60 mg=32, placebo=32) após,
aproximadamente,  2 ou 3 anos de tratamento. A avaliação histológica de biópsias de osso de todos os 
grupos de tratamento revelou a formação de osso lamelar normal em todos as mulheres a receber 
tratamento. Não existiram evidências de osteomalacia, fibrose peritrabecular ou da medula, toxicidade 
celular ou de osso reticular em qualquer das amostras de biópsia de osso de qualquer dos grupos de 
tratamento. A avaliação histomorfométrica revelou uma mineralização normal evidenciada pela 
presença de espessura osteoide normal, duração normal da mineralização e taxa de justaposição 
mineral.
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No estudo de tratamento da osteoporose, o tratamento com bazedoxifeno 20 mg e raloxifeno 60 mg 
resultou numa redução significativa dos marcadores serológicos de reabsorção óssea (telopéptido-C) e 
formação óssea (osteocalcina), comparativamente com placebo, indicando uma redução na taxa de 
remodelação óssea. Com a terapêutica com bazedoxifeno observaram-se reduções médias de 
telopéptido-C e de osteocalcina, a partir dos valores iniciais, superiores a 25%. No estudo de 
prevenção da osteoporose observaram-se reduções semelhantes na taxa de remodelação óssea.

Efeitos no metabolismo lipídico e sistema cardiovascular
No estudo de tratamento da osteoporose após 3 anos de tratamento, o bazedoxifeno 20 mg e o 
raloxifeno 60 mg reduziram significativamente o colesterol total sérico e o colesterol das 
lipoproteínas de baixa densidade (LDL) e aumentaram significativamente o colesterol das 
lipoproteínas de alta densidade (HDL), comparativamente ao placebo. As médias da alteração 
percentual, a partir dos valores iniciais, do colesterol total, colesterol LDL e colesterol HDL com o 
bazedoxifeno 20 mg foram de -3,75%, -5,36% e 5,10%, respetivamente, e foram semelhantes ao 
observado com raloxifeno 60 mg. O efeito sobre os triglicéridos nos grupos que receberam 
bazedoxifeno 20 mg e raloxifeno 60 mg foi semelhante ao placebo. Este perfil lipídico manteve-se 
durante os 7 anos de tratamento. O efeito do tratamento nos lípidos foi semelhante no estudo de 
prevenção da osteoporose. A relevância clínica destas alterações não foi estabelecida. 

No estudo de tratamento da osteoporose em 7492 mulheres (idade média = 66 anos), as mulheres 
tratadas com bazedoxifeno tiveram um risco aumentado de TEV (tromboembolismo venoso profundo, 
embolismo pulmonar e trombose venosa da retina) (ver secção 4.8). A taxa de TEV mais elevada por 
1000 mulheres-anos, em seguimento, foi observada durante o primeiro ano: 4,64 no grupo do 
bazedoxifeno 20 mg e 1,73 no grupo do placebo (risco relativo 2,69). A taxa por 1000 mulheres-anos, 
aos 3 anos foi de 2,86 no grupo do bazedoxifeno 20 mg e de 1,76 no grupo do placebo (risco relativo 
1,63). A taxa por 1000 mulheres-anos aos 5 anos foi de 2,34 no grupo do bazedoxifeno 20 mg e de
1,56 no grupo do placebo (risco relativo 1,50). Após 7 anos a taxa por 1000 mulheres-anos foi de 2,06 
no grupo do bazedoxifeno 20 mg e de 1,36 no grupo do placebo (risco relativo 1,51).

Efeitos Cerebrovasculares
No estudo principal de 3 anos, a taxa de acidente isquémico por 1000 mulheres-anos foi semelhante 
entre os grupos do bazedoxifeno 20 mg (1,98) e placebo (2,2) e mais elevada no grupo do
bazedoxifeno 40 mg (2,72). A taxa de acidentes isquémicos transitórios (AIT) foi semelhante entre os 
grupos do bazedoxifeno 20 mg (1,1) e placebo (0,88) e mais elevado no grupo do bazedoxifeno 40 mg 
(1,59).

Após 5 anos de tratamento, a taxa de acidente isquémico por 1000 mulheres-anos foi semelhante entre 
o grupo bazedoxifeno 20 mg (1,87) e o grupo placebo (2,02). A taxa de AIT por 1000 mulheres-anos 
foi mais elevada para o grupo do bazedoxifeno 20 mg (0,94), comparativamente com o grupo placebo 
(0,62).

Após 7 anos de tratamento, a taxa de acidente isquémico por 1000 mulheres-anos foi semelhante entre 
o grupo bazedoxifeno 20 mg (1,78) e o grupo placebo (1,78). A taxa de AIT por 1000 mulheres-anos 
foi mais elevada para o grupo do bazedoxifeno 20 mg (0,96), comparativamente com o grupo placebo 
(0,55).

Efeitos no útero
No estudo de tratamento da osteoporose, a ultrassonografia transvaginal (UST) mostrou alterações 
mínimas na espessura do endométrio nos grupos que receberam placebo (-0,08 mm, n=131), 
bazedoxifeno 20 mg (-0,07 mm, n=129), e raloxifeno 60 mg (0,16mm, n=110) após 2 anos. Aos 3 
anos, não se registaram casos de cancro do endométrio e registou-se 1 caso (0,1%) de hiperplasia do 
endométrio nas mulheres tratadas com bazedoxifeno 20 mg. Registou-se 1 caso (0,1%) de cancro do 
endométrio, 1 caso de sarcoma (0,1%) e 1 caso (0,1%) de hiperplasia do endométrio nas mulheres
tratadas com raloxifeno 60 mg. Registaram-se 3 casos (0,2%) de cancro do endométrio e 1 caso 
(0,1%) de hiperplasia do endométrio no grupo placebo. Diagnosticaram-se polipos do endométrio em 
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10 mulheres do grupo que recebeu bazedoxifeno 20 mg, 17 mulheres no grupo que recebeu raloxifeno
60 mg, e 11 mulheres no grupo que recebeu placebo durante o período de 36 meses.

Após 5 anos de tratamento, a espessura do endométrio no grupo do bazedoxifeno 20 mg não se alterou 
e permaneceu semelhante à do placebo; não se registaram casos de cancro do endométrio no grupo do
bazedoxifeno 20 mg comparativamente a 6 casos no grupo do placebo (p<0,05). 

Após 7 anos de tratamento, a espessura do endométrio no grupo do bazedoxifeno 20 mg não se alterou 
e permaneceu semelhante à do placebo; não se registaram casos de cancro do endométrio no grupo do 
bazedoxifeno 20 mg comparativamente a 7 casos no grupo do placebo (p<0,008).

No estudo de prevenção da osteoporose, a UST mostrou alterações mínimas, comparativamente com 
os valores iniciais, na espessura do endométrio nos grupos que receberam placebo (-0,24 mm, n=154), 
bazedoxifeno 20 mg (-0,06 mm, n=158) e raloxifeno 60 mg (0,01 mm, n=154) após 2 anos. Não foram 
identificados casos de hiperplasia ou doença maligna do endométrio em qualquer das mulheres
tratadas com bazedoxifeno ou raloxifeno.

Efeitos na mama
No estudo de tratamento da osteoporose, a incidência de acontecimentos adversos relacionados com a 
mama foi semelhante no grupo que recebeu bazedoxifeno e no grupo que recebeu placebo aos 3 anos. 
Registaram-se 5 casos de cancro da mama por 4591 mulheres-anos de seguimento no grupo que 
recebeu bazedoxifeno 20 mg (1,09 por 1000), 7 casos de cancro da mama por 4526 mulheres-anos de 
seguimento no grupo que recebeu raloxifeno 60 mg (1,55 por 1000) e 8 casos de cancro da mama por 
4604 mulheres-anos de seguimento no grupo placebo (1,74 por 1000). Após 5 anos de tratamento, 
registaram-se 9 casos de cancro da mama no grupo do bazedoxifeno 20 mg (1,40 por 1000 mulheres-
anos) e 10 casos no grupo do placebo (1,56 por 1000 mulheres-anos). Após 7 anos de tratamento, 
registaram-se 13 casos de cancro da mama no grupo do bazedoxifeno 20 mg (1,78 por 1000 mulheres-
anos) e 11 casos no grupo do placebo (1,50 por 1000 mulheres-anos).

No estudo de prevenção da osteoporose, a incidência de acontecimentos adversos relacionados com a 
mama (sensibilidade mamária, dor, cancro da mama, neoplasia benigna da mama) nos grupos que 
receberam bazedoxifeno 20 mg e raloxifeno 60 mg foi semelhante ao placebo.

No estudo de densidade da mama, um estudo de suporte do estudo de tratamento da osteoporose, 444 
mulheres pós-menopáusicas (idade média= 59 anos) com osteoporose, dos 4 grupos de tratamento,
foram avaliadas relativamente à densidade mamária através da realização de uma mamografia aos 24 
meses. As alterações médias na densidade mamária avaliada por mamografia no grupo do 
bazedoxifeno 20 mg foram significativamente reduzidas em relação aos valores iniciais (-1,45 pontos 
percentuais, p<0,05) sendo que não foram observadas alterações no grupo do placebo (-0,15 pontos 
percentuais).

Efeitos em doenças malignas da tiróide e ovários
No estudo de tratamento da osteoporose em 7492 mulheres pós-menopáusicas (idade média de 66 
anos), entre 1886 mulheres tratadas com bazedoxifeno (20 mg), ocorreram 5 casos de cancro da 
tiróide (0,69 por 1000) e entre 1885 doentes tratadas com placebo, ocorreu 1 caso de cancro da tiróide
(0,14 por 1000), após 7 anos de tratamento. Não houve casos de cancro da tiróide no grupo de 
tratamento com 40 mg, até 5 anos.

No estudo de tratamento da osteoporose em 7492 mulheres pós-menopáusicas (idade média de 66 
anos), entre 1886 mulheres tratadas com bazedoxifeno (20 mg), ocorreram 5 casos de cancro do
ovário (0,69 por 1000) e entre 1885 doentes tratadas com placebo, não ocorreram casos de cancro do
ovário, após 7 anos de tratamento. Houve um caso de cancro do ovário no grupo de tratamento com 40 
mg até 5 anos.

5.2 Propriedades farmacocinéticas
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As médias dos parâmetros farmacocinéticos do bazedoxifeno após a administração de doses múltiplas 
a mulheres pós-menopáusicas saudáveis, em ambulatório, que eram naturalmente pós-menopáusicas
ou que tinham sido submetidas a ooforectomia bilateral, apresentam-se na Tabela 2.

Tabela 2. Média  DP dos parâmetros farmacocinéticos do bazedoxifeno (n=23)
Cmax

(ng/ml)
tmax

(h)
t½

(h)
AUC

(ngh/ml)
Cl/F

(l/h/kg)
Dose múltipla

20 mg/dia 6,2 ± 2,2 1,7 ± 1,8 28 ± 11 82 ± 37 4,1 ± 1,7

Absorção

O bazedoxifeno é rapidamente absorvido com um tmax de aproximadamente 2 horas e apresenta um 
aumento linear nas concentrações plasmáticas para doses únicas de 0,5 mg até 120 mg e doses diárias
múltiplas de 1 mg até 80 mg. A biodisponibilidade absoluta do bazedoxifeno é de aproximadamente 
6%.

Quando foram administradas doses únicas de 20 mg de bazedoxifeno com uma refeição com um 
conteúdo elevado em lípidos, a Cmax e a AUC aumentaram em 28% e 22%, respetivamente. Um outro 
estudo que avaliou os efeitos de uma refeição padronizada com um conteúdo médio em lípidos sobre a 
farmacocinética do bazedoxifeno no estado estacionário, mostrou um aumento de 42% e de 35% na 
Cmax e na AUC, respetivamente, quando se administraram 20 mg de bazedoxifeno com alimentos. 
Uma vez que se considera que estas alterações não são clinicamente relevantes, o bazedoxifeno pode 
ser administrado independentemente das refeições.

Distribuição

Após a administração intravenosa de uma dose de 3 mg de bazedoxifeno, o volume de distribuição é
de 14,7 ± 3,9 l/kg. O bazedoxifeno liga-se fortemente (98%-99%) às proteínas plasmáticas in vitro.

Biotransformação

Determinou-se a disponibilidade metabólica do bazedoxifeno em mulheres pós-menopáusicas após 
administração oral de 20 mg de bazedoxifeno marcado radioativamente. O bazedoxifeno é 

extensamente metabolizado nas mulheres. A glucuronidação é a principal via metabólica. O 
metabolismo mediado pelo citocromo P450 não se evidencia ou é apenas ligeiro. O bazedoxifeno-5-
glucuronido é o principal metabolito circulante. As concentrações plasmáticas deste glucuronido são 
aproximadamente 10 vezes mais elevadas do que as da substância ativa inalterada.

Eliminação

A semi-vida de eliminação do bazedoxifeno é de aproximadamente 30 horas. As concentrações no 
estado estacionário são atingidas na segunda semana de administração uma vez por dia. A depuração
oral aparente do bazedoxifeno é de aproximadamente 4 a 5 l/h/kg. A via principal de excreção do
bazedoxifeno marcado radioativamente é fecal, e menos de 1% da dose é eliminada na urina.

Populações especiais

Compromisso hepático
A disponibilidade de uma dose única de 20 mg de bazedoxifeno foi comparada em doentes com 
disfunção hepática [Classe Child-Pugh A (n=6), B (n=6), e C (n=6)] e mulheres com função hepática 
normal (n=18). Em média, as doentes com disfunção hepática tiveram um aumento de 4,3 vezes da 
AUC em comparação com os controlos. A segurança e a eficácia não foram avaliadas adicionalmente 
em doentes com insuficiência hepática. Não se recomenda a utilização nesta população de doentes
(ver secções 4.2 e 4.4).
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Compromisso renal
Estão disponíveis dados clínicos limitados (n=5) em mulheres com disfunção renal moderada 
(CrCl  50 ml/min). Nestas mulheres foi administrada uma dose única de 20 mg de bazedoxifeno. 
Foram eliminadas quantidades negligenciáveis de bazedoxifeno na urina. A disfunção renal 
demonstrou ter uma influência mínima ou não ter influência na farmacocinética do bazedoxifeno, pelo 
que não é necessário efetuar ajuste posológico.

Doentes idosos
A farmacocinética de uma dose única de 20 mg de bazedoxifeno foi avaliada num estudo efetuado em 
26 mulheres pós-menopáusicas saudáveis. Em média, comparativamente com mulheres com 51 a
64 anos de idade (n=8), as mulheres com 65 a 74 anos de idade (n=8) mostraram um aumento de 
1,5 vezes da AUC, e mulheres 75 anos de idade (n=8) mostraram um aumento de 2,3 vezes da AUC. 
Este aumento foi muito provavelmente atribuído a alterações da função hepática relacionadas com a 
idade. Não é necessário efetuar um ajuste posológico com base na idade.

População pediátrica
A farmacocinética do bazedoxifeno não foi estudada na população pediátrica.

Raça
Não se observaram diferenças farmacocinéticas com base nos grupos étnicos.

5.3 Dados de segurança pré-clínica

Em estudos realizados em coelhos, observaram-se abortos e um aumento da incidência de anomalias
do coração (defeitos do septo ventricular) e do sistema esquelético (atrasos na ossificação, ossos 
deformados ou desalinhados, principalmente da coluna e do crânio) nos fetos com doses maternas 
tóxicas de 0,5 mg/kg/dia (1,5 vezes a exposição humana). Os tratamentos de ratinhos com doses 
maternas tóxicas de 1 mg/kg/dia (0,3 vezes a exposição humana) teve como resultado uma redução 
do número de fetos vivos e/ou reduções dos pesos corporais fetais. Não se observaram anomalias no 
desenvolvimento fetal.

Os ratos fêmea receberam doses diárias de 0,3 a 30 mg/kg (0,03 a 8 vezes a exposição em seres 
humanos) antes ou durante o acasalamento com machos sem tratamento. Os ciclos éstricos e a
fertilidade foram negativamente afetados em todos os grupos de fêmeas que receberam tratamento 
com bazedoxifeno.

Os efeitos do tratamento com bazedoxifeno nos ossos, no útero e na glândula mamária foram
avaliados em ratos fêmea ooforectomizadas (0,15 a 1,5 mg/kg/dia) e em primatas não humanos
[Cynomolgus macaques] (0,2 a 25,0 mg/kg/dia). Em ratos fêmea, o tratamento com bazedoxifeno
durante aproximadamente um ano preveniu parcialmente os efeitos da ooforectomia em numerosos 
parâmetros do esqueleto (conteúdo mineral ósseo, densidade mineral óssea e micro-arquitetura). 
Adicionalmente, os pesos uterinos diminuíram comparativamente com o dos animais sem tratamento e 
a avaliação histológica demonstrou uma diferença mínima ou nula comparativamente com os 
controlos sem tratamento. Em macacos, o tratamento com bazedoxifeno durante 18 meses resultou na 
preservação parcial da massa óssea cortical e trabecular determinada através de medições da DMO. A 
preservação parcial da massa óssea foi conseguida através de reduções dos aumentos, induzidos pela 
ooforectomia, da remodelação óssea, avaliados através de marcadores bioquímicos de remodelação
óssea e índices histomorfométricos medidos no osso cortical e trabecular. É importante referir que a 
administração de bazedoxifeno não teve, em ambas as espécies, efeitos deletérios sobre a qualidade 
óssea. Tal como com os resultados obtidos em roedores, o tratamento com bazedoxifeno de primatas 
não humanos teve como resultado a atrofia uterina e da glândula mamária, sem outra diferenciação 
histológica dos animais sem tratamento.

Os estudos de administração repetida em roedores com ciclos normais e macacos cinomolgos
revelaram uma estimulação acentuada do crescimento do folículo ovárico sem ovulação, o que 
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conduziu a quistos ováricos parcialmente hemorrágicos e níveis acentuadamente elevados de 
estradiol. Este efeito farmacológico do bazedoxifeno é também expectável em mulheres 
pré-menopáusicas, mas considera-se que é clinicamente irrelevante em mulheres pós-menopáusicas.

Nos estudos de carcinogenicidade de 6 meses em ratos transgénicos, observou-se um aumento da 
incidência de tumores benignos das células da granulosa do ovário em ratinhos fêmea que receberam 
150 ou 500 mg/kg/dia. A exposição sistémica (AUC) ao bazedoxifeno nestes grupos foi de 35 e
69 vezes a de mulheres pós-menopáusicas a quem se administrou 20 mg/dia durante 14 dias.

Num estudo de carcinogenicidade com a duração de 2 anos em ratinhos, observou-se um aumento da 
incidência de tumores benignos das células da granulosa do ovário em ratinhos fêmea com 
concentrações na dieta de 0,03 e 0,1%. A exposição sistémica (AUC) de bazedoxifeno nestes grupos 
foi de 2,6 e 6,6 vezes a observada em mulheres pós-menopáusicas que receberam 20 mg/dia durante
14 dias.

A observação de tumores benignos das células da granulosa do ovário em ratinhos e ratos fêmea que 
receberam bazedoxifeno é um efeito de classe dos SERMs, relacionado com a sua farmacologia em 
roedores quando recebem tratamento durante a vida reprodutiva, enquanto os seus ovários estão 
funcionais e respondem à estimulação hormonal.

O bazedoxifeno não foi genotóxico ou mutagénico numa bateria de testes, incluindo o teste in vitro de 
mutação reversa em bactérias, o teste in vitro de mutação para diante em células de mamíferos no 
locus da timidina quinase (TK+/-) em células L5178Y do linfoma do rato, o teste in vitro de aberração 
cromossómica em células do ovário do hamster chinês (CHO) e o teste in vivo dos micronúcleos em
ratinhos.

O bazedoxifeno causou nefrocalcinose corticomedular e aumentou a nefropatia progressiva crónica 
espontânea (NPC) em ratos macho. Os parâmetros urinários alteraram-se patologicamente. Em 
estudos de longo prazo observaram-se tumores renais (adenomas e carcinomas) em todas as doses 
testadas, muito provavelmente como consequência desta lesão renal crónica. No estudo de 
carcinogenicidade de 2 anos, o bazedoxifeno administrado oralmente na dieta dos ratos nas doses de 
0; 0,003%; 0,01%; 0,03%; ou 0,1% teve como resultado, com base na área de superfície (mg/m2),
exposições de, aproximadamente, 0,6 a 23 vezes e 0,9 a 31 vezes a dose clínica de 20 mg, 
respetivamente, em machos e fêmeas. Uma vez que a nefropatia progressiva crónica e a 
nefrocalcinose corticomedular são muito provavelmente nefropatias específicas dos ratinhos, estas 
observações são presumivelmente não relevantes para os seres humanos.

Num estudo de eficácia óssea de 18 meses em macacas cinomolgos idosas ooforectomizadas, o 
bazedoxifeno foi administrado oralmente às macacas nas doses de 0; 0,2; 0,5, 1; 5 ou 25 mg/kg/dia, 
resultando em exposições, com base na área de superfície (mg/m2) de, aproximadamente, 0,2 a 24 
vezes a dose clínica de 20 mg. Neste estudo observaram-se carcinomas das células renais. 
Considera-se que estes tumores são carcinomas das células renais espontâneos que se sabe ocorrerem
em primatas não humanos, sendo improvável que sejam relevantes para os seres humanos.

6. Informações farmacêuticas

6.1 Lista dos excipientes

Núcleo do comprimido
Lactose mono-hidratada
Celulose microcristalina
Amido de milho pré-gelificado
Carboximetilamido sódico
Laurilsulfato de sódio
Sílica coloidal anidra
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Estearato de magnésio
Ácido ascórbico

Revestimento por película
Hipromelose
Dióxido de titânio (E171)
Macrogol 400

6.2 Incompatibilidades

Não aplicável.

6.3 Prazo de validade

18 meses.

6.4 Precauções especiais de conservação

Não conservar acima de 25C.

6.5 Natureza e conteúdo do recipiente

Embalagens blister de PVC/Aclar de 7, 28, 30, 84 e 90 comprimidos revestidos por película.

É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.

6.6 Precauções especiais de eliminação

Não existem requisitos especiais. 

7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO

Pfizer Europe MA EEIG
Boulevard de la Plaine 17
1050 Bruxelles
Bélgica

8. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO

EU/1/09/511/001
EU/1/09/511/002
EU/1/09/511/003
EU/1/09/511/004
EU/1/09/511/005

9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE
INTRODUÇÃO NO MERCADO

Data da primeira autorização: 17 de abril de 2009
Data da última renovação: 17 de abril de 2014

10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO
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Informação pormenorizada sobre este medicamento está disponível na Internet no site da Agência 
Europeia de Medicamentos http://www.ema.europa.eu/
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ANEXO II

A. FABRICANTE RESPONSÁVEL 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



18

A. FABRICANTE RESPONSÁVEL PELA LIBERTAÇÃO DO LOTE

Nome e endereço do fabricante responsável pela libertação do lote

Pfizer Ireland Pharmaceuticals
Little Connell
Newbridge, 
County Kildare
Irlanda

B. CONDIÇÕES OU RESTRIÇÕES RELATIVAS AO FORNECIMENTO E UTILIZAÇÃO

Medicamento sujeito a receita médica.

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 Autorização de Introdução no Mercado (AIM) deve efetuar as atividades e as 
intervenções de farmacovigilância requeridas e detalhadas no PGR apresentado no Módulo 1.8.2 da 
autorização da 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 sugnificativas no perfil benefício-risco 
ou como resultado de ter sido atingido um objetivo importante (farmacovigilância ou 
minimização do risco).

Se a apresentação de um relatório periódico de segurança (RPS) coincidir com a atualização de um 
PGR, ambos podem ser apresentados ao mesmo tempo.
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ANEXO III

ROTULAGEM E FOLHETO INFORMATIVO
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A. ROTULAGEM
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INDICAÇÕES A INCLUIR NO ACONDICIONAMENTO SECUNDÁRIO

TEXTO DA EMBALAGEM EXTERIOR

1. NOME DO MEDICAMENTO

CONBRIZA 20 mg comprimidos revestidos por película

bazedoxifeno

2. DESCRIÇÃO DA(S) SUBSTÂNCIA(S) ATIVA(S)

Cada comprimido revestido por película contém acetato de bazedoxifeno equivalente a 20 mg de 
bazedoxifeno.

3. LISTA DOS EXCIPIENTES

Também contém lactose.
Consultar o folheto informativo para informações adicionais. 

4. FORMA FARMACÊUTICA E CONTEÚDO

Comprimido revestido por película

7 comprimidos revestidos por película
28 comprimidos revestidos por película
30 comprimidos revestidos por película
84 comprimidos revestidos por película 
90 comprimidos revestidos por película

5. MODO E VIA(S) DE ADMINISTRAÇÃO

Consultar o folheto informativo antes de utilizar.
Via oral.

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
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9. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO

Não conservar acima de 25C.

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

Pfizer Europe MA EEIG
Boulevard de la Plaine 17
1050 Bruxelles
Bélgica

12. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO

EU/1/09/511/001 28 comprimidos
EU/1/09/511/002 30 comprimidos
EU/1/09/511/003 84 comprimidos
EU/1/09/511/004 90 comprimidos
EU/1/09/511/005   7 comprimidos

13. NÚMERO DO LOTE

Lote

14. CLASSIFICAÇÃO QUANTO À DISPENSA AO PÚBLICO

Medicamento sujeito a receita médica.

15. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

16. INFORMAÇÃO EM BRAILLE

CONBRIZA

17. IDENTIFICADOR ÚNICO – CÓDIGO DE BARRAS 2D

Código de barras 2D com identificador único incluído.
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18. IDENTIFICADOR ÚNICO - DADOS PARA LEITURA HUMANA

PC
SN
NN
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INDICAÇÕES MÍNIMAS A INCLUIR NAS EMBALAGENS “BLISTER” OU FITAS 
CONTENTORAS

BLISTER

1. NOME DO MEDICAMENTO

CONBRIZA 20 mg comprimidos revestidos por película

bazedoxifeno

2. NOME DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO

Pfizer Europe MA EEIG

3. PRAZO DE VALIDADE

EXP

4. NÚMERO DO LOTE

Lot

5. OUTRAS
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B. FOLHETO INFORMATIVO
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Folheto informativo: Informação para a doente

CONBRIZA 20 mg comprimidos revestidos por película
bazedoxifeno

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar 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 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 CONBRIZA e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de tomar CONBRIZA
3. Como tomar CONBRIZA
4. Efeitos indesejáveis possíveis
5. Como conservar CONBRIZA
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que é CONBRIZA e para que é utilizado

CONBRIZA contém a substância ativa bazedoxifeno e é um medicamento que pertence a uma classe 
de medicamentos não hormonais conhecida como Moduladores Seletivos dos Recetores do Estrogénio 
(SERMs). É utilizado no tratamento da osteoporose em mulheres depois de terem atingido a 
menopausa, quando têm um risco aumentado de fraturas. Atua diminuindo ou interrompendo o 
adelgaçamento dos ossos nestas mulheres. Este medicamento não deve ser utilizado no tratamento da 
osteoporose em homens.

2. O que precisa de saber antes de tomar CONBRIZA

Não tome CONBRIZA

 se tem alergia ao bazedoxifeno ou a qualquer outro componente de CONBRIZA (indicados na
secção 6).

 se tem ou teve coágulos sanguíneos (por exemplo, nos vasos sanguíneos das suas pernas, 
pulmões ou olhos).

 se está grávida ou se ainda houver possibilidade de engravidar. Este medicamento pode ser 
prejudicial ao feto se tomado durante a gravidez.

 se tem alguma hemorragia vaginal inexplicada. Tal deve ser esclarecido pelo seu médico.
 se tem cancro do útero.

Advertências e precauções

Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de começar a tomar CONBRIZA

 uma vez que pode aumentar o risco de ter coágulos sanguíneos. Apesar de muito raros, estes 
coágulos podem causar problemas médicos graves, incapacidade ou morte. Fale com o seu 
médico para verificar se tem um risco aumentado de ter coágulos sanguíneos. 

 se está imobilizada (impossibilitada de se mover) há algum tempo, como por exemplo, se está 
dependente de uma cadeira de rodas, sentada durante um período prolongado de tempo ou 
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acamada a recuperar de uma operação ou doença. Se fizer viagens prolongadas, deverá 
mover-se ou exercitar as pernas e pés em intervalos regulares. Estar sentado durante muito 
tempo na mesma posição pode evitar uma boa circulação de sangue e pode aumentar o risco de 
coágulos sanguíneos. Se necessitar de permanecer imóvel durante um período prolongado de 
tempo ou se tem uma operação programada é importante falar com o seu médico acerca das
formas de reduzir o risco de ter coágulos sanguíneos.

 se estiver na pré-menopausa. CONBRIZA apenas foi estudado em mulheres que já atingiram a 
menopausa e portanto não é recomendado.

 se teve níveis elevados de triglicéridos (um tipo de gordura que existe no sangue) no passado.
 se tem problemas graves de fígado ou rins.
 se tiver qualquer hemorragia vaginal enquanto estiver a tomar CONBRIZA, deve falar com o 

seu médico.
 se tem cancro da mama, uma vez que não existe experiência suficiente do uso deste 

medicamento em mulheres com esta doença.

Estas são algumas razões pelas quais este medicamento poderá não ser adequado para si. Se alguma 
delas se aplicar a si, fale com o seu médico antes de tomar este medicamento.

Outros medicamentos e CONBRIZA

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente outros 
medicamentos.

Gravidez e amamentação

CONBRIZA é para ser utilizado apenas por mulheres após a menopausa. Não pode ser tomado por
mulheres grávidas ou que possam engravidar. Não tome este medicamento se está a amamentar, uma 
vez que se desconhece se é excretado no leite materno.

Condução de veículos e utilização de máquinas

Se sentir sonolência depois de tomar este medicamento, deve evitar conduzir veículos ou utilizar 
máquinas.

Pode notar problemas com a sua visão, como visão turva, enquanto toma este medicamento. Se isso 
acontecer, deve evitar conduzir ou utilizar máquinas até que o seu médico lhe diga que é seguro fazê-
lo.

CONBRIZA contém lactose e sódio

Este medicamento contém lactose (um tipo de açúcar). Se o seu médico lhe tiver dito que tem 
intolerância a alguns açúcares, contacte o seu médico antes de tomar este medicamento. Este 
medicamento contém menos do que 1 mmol (23 mg) de sódio por comprimido, ou seja, é
praticamente “isento de sódio”.

3. Como tomar CONBRIZA

Tome este medicamento exatamente como indicado pelo seu médico ou farmacêutico. Fale com o seu 
médico ou farmacêutico se tiver dúvidas. Deverá continuar a tomar este medicamento durante o 
período de tempo indicado pelo seu médico. Para tratar a osteoporose, este medicamento tem de ser 
tomado diariamente.

 A dose recomendada é um comprimido tomado oralmente uma vez por dia. Tomar mais do que 
um comprimido por dia não é mais eficaz, e pode ter riscos adicionais.
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 Pode tomar o comprimido a qualquer altura do dia, com ou sem alimentos.
 Este medicamento deve ser tomado com uma quantidade adequada de cálcio e de vitamina D. 

Consulte o seu médico para verificar se a ingestão diária de cálcio e de vitamina D na sua 
alimentação é adequada e se precisa de tomar suplementos de cálcio e de vitamina D. Se tomar
suplementos de cálcio e/ou vitamina D, estes podem ser tomados ao mesmo tempo que este 
medicamento.

Se tomar mais CONBRIZA do que deveria

Informe o seu médico ou farmacêutico, se acidentalmente tomar mais CONBRIZA do que deveria.

Caso se tenha esquecido de tomar CONBRIZA

Se se esqueceu de tomar um comprimido, tome-o logo que se lembrar. Contudo, se for próximo da
altura de tomar a dose seguinte deste medicamento, não tome a dose de que se esqueceu e tome 
apenas a dose seguinte à hora habitual. Não tome uma dose a dobrar para compensar um comprimido 
que se esqueceu de tomar.

Se parar de tomar CONBRIZA

Se decidir parar de tomar este medicamento antes de terminar o tratamento prescrito, deve falar 
primeiro com seu médico.
Caso tenha dúvidas sobre a utilização ou interrupção deste medicamento, fale com o seu médico ou 
farmacêutico.

4. EFEITOS INDESEJÁVEIS POSSÍVEIS 

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos indesejáveis, no entanto estes 
não se manifestam em todas as pessoas. 

Efeitos indesejáveis graves - Pare de tomar CONBRIZA e consulte um médico imediatamente

Pouco frequentes (pode afetar até 1 pessoa em cada 100):

 Se tiver sinais de um coágulo de sangue nas pernas ou nos pulmões, tais como inchaço doloroso e 
vermelhidão nas pernas, dor no peito repentina, ou dificuldade em respirar;
 Se tiver sinais de um coágulo de sangue no olho (veia da retina) tais como alteração da visão ou 
compromisso visual ou visão turva ou perda da visão de um dos olhos
 Se tiver algum dos problemas descritos em "Não tome CONBRIZA”

Desconhecido (a frequência não pode ser calculada a partir dos dados disponíveis)

 Se tiver outros acontecimentos que afetem o olho e/ou a visão (ver faíscas ou clarões de luz, 
estreitamento do campo visual e inchaço do olho ou da pálpebra)

Outros efeitos indesejáveis

Alguns doentes experimentaram os seguintes efeitos indesejáveis enquanto tomaram CONBRIZA:

Muito frequentes (pode afetar mais de 1 pessoa em cada 10):

 Espasmos musculares (incluindo cãibras nas pernas)
 Afrontamentos
 Inchaço nas mãos, pés e pernas (edema periférico)
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Frequentes (pode afetar até 1 pessoa em cada 10):

 Reação alérgica (incluindo hipersensibilidade e urticária)
 Erupção cutânea, comichão
 Boca seca
 Aumento dos triglicéridos sanguíneos (gordura que existe no sangue)
 Aumento das enzimas do fígado
 Sonolência

Desconhecido (a frequência não pode ser calculada a partir dos dados disponíveis):

 Palpitações (sentir os batimentos do seu coração)
 Olho seco, dor ocular, redução da acuidade visual, compromisso visual, blefarospasmo (piscar 

anormal e involuntário ou espasmo das pálpebras)

Comunicação de efeitos indesejáveis

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 CONBRIZA

Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.

Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na embalagem exterior e no blíster 
após EXP. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

Não conservar acima de 25C.

Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou 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 CONBRIZA

 A substância ativa é o bazedoxifeno. Cada comprimido revestido por película contém acetato 
de bazedoxifeno equivalente a 20 mg de bazedoxifeno.

 Os outros componentes são: lactose mono-hidratada (ver secção 2 “CONBRIZA contém 
lactose”), celulose microcristalina, amido de milho pré-gelificado, carboximetilamido sódico, 
laurilsulfato de sódio, sílica coloidal anidra, estearato de magnésio, ácido ascórbico, 
hipromelose, dióxido de titânio (E171) e macrogol 400 (ver secção 2 “CONBRIZA contém 
lactose e sódio”).

 .

Qual o aspeto de CONBRIZA e conteúdo da embalagem
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CONBRIZA é fornecido como um comprimido revestido por película branco a esbranquiçado, com a 
forma de cápsula, gravado com “WY20”. O comprimido tem aproximadamente 1,5 cm de 
comprimento. Os comprimidos apresentam-se em blísteres PVC/Aclar e estão disponíveis em 
embalagens de 7, 28, 30, 84 ou 90 comprimidos. 

As embalagens podem não estar todas comercializadas.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante

Titular da Autorização de Introdução no Mercado: Pfizer Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 
17, 1050 Bruxelles, Bélgica.

Fabricante: Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Little Connell, Newbridge, County Kildare, Irlanda.

Para quaisquer informações sobre este medicamento, queira contactar o representante local do titular 
da autorização de introdução no mercado:

België/Belgique/Belgien
Luxembourg/Luxemburg
Pfizer NV/SA
Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11 

Latvijā
Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā
Tel: + 371 670 35 775

България 
Пфайзер Люксембург САРЛ, 
Клон България 
Тел.: +359 2 970 4333

Lietuva
Pfizer Luxembourg SARL filialas 
Lietuvoje
Tel: +370 52 51 4000

Česká republika
Pfizer, spol. s r.o. 
Tel: +420-283-004-111

Magyarország
Pfizer Kft
Tel.: +36 1 488 3700 

Danmark
Pfizer ApS 
Tlf: +45 44 20 11 00 

Malta
Vivian Corporation Ltd.
Tel: +356 21344610

Deutschland
PFIZER PHARMA GmbH
Tel: +49 (0)30 550055-51000

Nederland
Pfizer BV
Tel: +31 (0)10 406 43 01

Eesti
Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal
Tel: +372 666 7500 

Norge
Pfizer AS
Tlf: +47 67 526 100 

Ελλάδα
Pfizer Ελλάς A.E.
Τηλ: +30 210 6785 800

Österreich
Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.
Tel: +43 (0)1 521 15-0

España
Pfizer, S.L.
Tel: +34 91 490 99 00

Polska
Pfizer Polska Sp. z o.o. 
Tel.: +48 22 335 61 00 

France
Pfizer 
Tél: +33 (0)1 58 07 34 40 

Portugal
Laboratórios Pfizer, Lda.
Tel: +351 21 423 5500
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Hrvatska
Pfizer Croatia d.o.o.
Tel: +385 1 3908 777

România
Pfizer Romania S.R.L
Tel: +40 (0) 21 207 28 00

Ireland
Pfizer Healthcare Ireland
Tel: 1800 633 363 (toll free)
+44 (0)1304 616161

Slovenija
Pfizer Luxembourg SARL
Pfizer, podružnica za svetovanje s 
področja
farmacevtske dejavnosti, Ljubljana
Tel: +386 (0)1 52 11 400

Ísland
Icepharma hf.
Sími: +354 540 8000

Slovenská republika
Pfizer Luxembourg SARL, 
organizačná zložka 
Tel: +421 2 3355 5500

Italia
Pfizer S.r.l. 
Tel: +39 06 33 18 21

Suomi/Finland
Pfizer Oy 
Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

Kύπρος
Pfizer Ελλάς Α.Ε. (Cyprus Branch)
Τηλ: +357 22 817690

Sverige 
Pfizer AB 
Tel: +46 (0)8 550 520 00 

United Kingdom (Northern Ireland)
Pfizer Limited
Tel: +44 (0) 1304 616161

Este folheto foi revisto pela última vez em

Outras fontes de informação

Está disponível informação pormenorizada sobre este medicamento no sítio daInternet da Agência 

Europeia do Medicamento: http://www.ema.europa.eu/
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