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ANEXO I 
 

RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO 



2 

1. DENOMINAÇÃO DO MEDICAMENTO 
 
FOSAVANCE comprimidos 
 
 
2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
 
Cada comprimido contém 70 mg de ácido alendrónico na forma de alendronato de sódio trihidratado e 
70 microgramas (2800 UI) de colecalciferol (vitamina D3). 
 
Excipientes, ver secção 6.1. 
 
 
3. FORMA FARMACÊUTICA 
 
Comprimido. 
 
Comprimidos brancos a esbranquiçados, em forma de cápsula, com a gravação do contorno da imagem 
de um osso numa face e “710” na outra. 
 
 
4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS 
 
4.1 Indicações terapêuticas 
 
Tratamento da osteoporose pós-menopáusica em doentes em risco de insuficiência em vitamina D. 
FOSAVANCE reduz o risco de ocorrência de fracturas vertebrais e da anca. 
 
4.2 Posologia e modo de administração 
 
A posologia recomendada é de um comprimido (70 mg/70 microgramas) uma vez por semana. 
 
Na osteoporose, devido à natureza da doença, o FOSAVANCE está indicado em tratamento prolongado. 
 
Para permitir uma absorção adequada do alendronato: 
 
FOSAVANCE tem que ser tomado só com água (não mineralizada), pelo menos 30 minutos antes da 
ingestão dos primeiros alimentos, bebidas ou medicamentos do dia (incluindo antiácidos, suplementos de 
cálcio e vitaminas). Outras bebidas (incluindo águas mineralizadas ou gaseificadas), alimentos e alguns 
medicamentos podem reduzir a absorção do alendronato (ver secção 4.5). 
 
As seguintes instruções devem ser rigorosamente seguidas de forma a minimizar o risco de irritação 
esofágica e de reacções adversas relacionadas (ver secção 4.4): 
 
• FOSAVANCE deve ser engolido com um copo cheio de água (pelo menos 200 ml), só após o 

levantar de manhã. 
 
• As doentes não devem mastigar o comprimido nem deixar que este se dissolva na boca, devido ao 

potencial de ulceração orofaríngea.  
 
• As doentes não devem deitar-se até à ingestão da primeira refeição do dia, que deverá ser pelo 

menos 30 minutos após a toma do comprimido. 
 
• As doentes não devem deitar-se durante pelo menos 30 minutos após a toma de FOSAVANCE. 
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• FOSAVANCE não deve ser tomado ao deitar nem antes de levantar. 
 
As doentes deverão tomar um suplemento de cálcio, caso o aporte seja inadequado (ver secção 4.4). 
Deve considerar-se uma toma adicional de vitamina D de acordo com a avaliação de cada caso 
individual, tomando em consideração o aporte de vitamina D resultante da toma de suplementos 
alimentares e vitamínicos. Não foi estudada a equivalência de 2800 UI semanais de vitamina D3 do 
FOSAVANCE com a posologia diária de 400 UI de vitamina D. 
 
Utilização nos idosos: 
Em estudos clínicos, não se observaram diferenças relacionadas com a idade, nos perfis de eficácia ou de 
segurança do alendronato. Consequentemente, não são necessários ajustes posológicos nas doentes 
idosas. 
 
Utilização na insuficiência renal: 
Não é necessário qualquer ajuste posológico para doentes com taxa de filtração glomerular (TFG) 
superior a 35 ml/min. FOSAVANCE não está recomendado nos doentes com insuficiência renal com 
TFG inferior a 35 ml/min, devido a falta de experiência clínica. 
 
Utilização nas crianças e nas adolescentes: 
FOSAVANCE não foi estudado em crianças e nem em adolescentes, por isso não lhes deve ser 
administrado. 
 
4.3 Contra-indicações 
 
• Hipersensibilidade às substâncias activas ou a qualquer dos excipientes. 
 
• Anomalias do esófago e outros factores que atrasem o esvaziamento esofágico, tais como estenose ou 

acalasia. 
 
• Incapacidade de manter a posição vertical ou sentada durante pelo menos 30 minutos. 
 
• Hipocalcémia  
 
4.4 Advertências e precauções especiais de utilização 
 
Alendronato 
O alendronato pode causar irritação local da mucosa gastrointestinal superior. Devido a um potencial 
agravamento de doença subjacente, deve administrar-se alendronato com precaução em doentes com 
patologia activa da porção superior do tracto gastrointestinal, tais como disfagia, doença esofágica, 
gastrite, duodenite, úlceras ou com história recente (no ano anterior) de doença gastro-intestinal major 
tal como úlcera péptica, ou hemorragia gastrointestinal activa ou cirurgia da porção superior do tracto 
gastrointestinal com excepção de piloroplastia (ver secção 4.3). 
 
Têm sido relatadas reacções esofágicas (por vezes graves e a requerer hospitalização), tais como 
esofagite, úlceras esofágicas e erosões esofágicas, raramente seguidas por estenose esofágica, em doentes 
a tomar alendronato. Os médicos devem, portanto, estar atentos a quaisquer sinais ou sintomas de uma 
possível reacção esofágica, devendo ser recomendado às doentes que interrompam o alendronato e 
procurem cuidados médicos, no caso de desenvolverem sintomas de irritação esofágica, tais como 
disfagia, dor ao engolir ou dor retro-esternal, início de pirose ou o agravamento desta (ver secção 4.8).  
 
O risco de reacções adversas esofágicas graves parece ser maior em doentes que não tomam devidamente 
o alendronato e/ou que continuaram a tomar alendronato após o desenvolvimento de sintomas sugestivos 
de irritação esofágica. É muito importante que as instruções completas de utilização sejam prestadas, e 
compreendidas pelas doentes (ver secção 4.2). As doentes devem ser informadas de que pode aumentar o 
risco de desenvolverem problemas esofágicos, caso não cumpram estas instruções. 
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Embora não tenha sido observado um aumento de risco nos ensaios clínicos de grande dimensão com 
alendronato, têm sido relatados (pós-comercialização) casos raros de úlceras gástricas e duodenais, 
algumas graves e com complicações. Não pode ser excluída uma relação causal (ver secção 4.8). 
 
Foi relatada dor óssea, articular e/ou muscular em doentes a tomar bisfosfonatos. Na experiência pós-
comercialização, estes sintomas raramente foram graves e/ou incapacitantes (ver secção 4.8). O tempo 
para o aparecimento dos primeiros sintomas variou entre um dia e vários meses após o início do 
tratamento. A maioria das doentes teve um alívio dos sintomas após interrupção do tratamento. Um 
subgrupo teve uma recorrência dos sintomas quando voltou a tomar o mesmo medicamento ou outro 
bisfosfonato. 
 
As doentes devem ser instruídas para que, caso não tomem uma dose de FOSAVANCE, deverão tomar 
um comprimido na manhã seguinte após se lembrarem. Não deverão tomar dois comprimidos no mesmo 
dia, mas devem voltar ao esquema habitual de um comprimido uma vez por semana, no dia que foi 
anteriormente escolhido.  
 
FOSAVANCE não está recomendado para doentes com insuficiência renal com valores de TFG 
inferiores a 35 ml/min (ver secção 4.2). 
 
Dever-se-ão ter em consideração outras causas da osteoporose, para além da deficiência em estrogéneos 
e do envelhecimento. 
 
A hipocalcémia deve ser corrigida antes de iniciar a terapêutica com FOSAVANCE (ver secção 4.3). 
Outras perturbações que afectam o metabolismo dos sais minerais (como por exemplo, deficiência em 
vitamina D e hipoparatiroidismo) deverão também ser eficazmente tratadas antes de iniciar o tratamento 
com FOSAVANCE. O teor de vitamina D do FOSAVANCE não é adequado para correcção da 
deficiência em vitamina D. Em doentes com estas perturbações deverão ser monitorizados o cálcio sérico 
e os sintomas de hipocalcémia durante a terapêutica com FOSAVANCE. 
 
Devido aos efeitos positivos do alendronato no aumento da mineralização do osso, podem ocorrer 
diminuições no cálcio e fosfato séricos. Estas diminuições são geralmente pequenas e assintomáticas. 
Contudo, existiram relatos raros de hipocalcémia sintomática, que foram ocasionalmente graves e que 
ocorreram geralmente em doentes com predisposição para esta situação (por exemplo, 
hipoparatiroidismo, deficiência em vitamina D e com má absorção de cálcio) (ver secção 4.8).  
 
Colecalciferol 
A vitamina D3 pode aumentar a hipercalcémia e/ou a hipercalciúria quando administrada a doentes com 
patologia associada a produção exagerada e desrregulada de calcitriol (por ex., leucemia, linfoma, 
sarcoidose). Nestas doentes, deverão ser monitorizados a calcémia e a calciúria.  
 
As doentes com má absorção podem não absorver a vitamina D3 de forma adequada. 
 
Excipientes 
Este medicamento contém lactose e sacarose. As doentes com problemas hereditários raros de 
intolerância à frutose, galactose, deficiência em lactase de Lapp, com má absorção de glucose-galactose 
ou com insuficiência em sacarase-isomaltase, não devem tomar este medicamento. 
 
4.5 Interacções medicamentosas e outras formas de interacção  
 
Alendronato 
Quando tomados ao mesmo tempo, é provável que os alimentos e bebidas (incluindo água mineralizada 
e gaseificada), suplementos de cálcio, anti-ácidos e outros medicamentos de administração oral 
interfiram na absorção do alendronato. Por isso, as doentes deverão esperar, pelo menos 30 minutos 
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após a ingestão de alendronato, para poderem tomar outra medicação por via oral (ver secções 4.2 e 
5.2). 
 
Não se prevêm outras interacções medicamentosas com significado clínico. Nos estudos clínicos, foram 
administrados estrogéneos (intravaginais, transdérmicos ou orais) concomitantemente com o 
alendronato, a algumas doentes. Não se identificaram quaisquer reacções adversas atribuíveis ao seu uso 
concomitante. 
 
Apesar de não terem sido realizados estudos específicos de interacção, o alendronato foi utilizado em 
estudos clínicos concomitantemente com uma vasta série de medicamentos frequentemente receitados, 
sem evidência de interacções de relevância clínica. 
 
Colecalciferol 
O olestra, óleos minerais, o orlistato e os sequestrantes dos ácidos biliares (por ex., colestiramina, 
colestipol) podem impedir a absorção de vitamina D. Os anticonvulsivantes, a cimetidina e as tiazidas 
podem aumentar o catabolismo da vitamina D. Pode considerar-se em cada caso, individualmente 
analisado, a administração de outros suplementos de vitamina D. 
 
4.6 Gravidez e aleitamento 
 
O FOSAVANCE está indicado apenas em mulheres pós-menopaúsicas, por isso não deve ser utilizado 
durante a gravidez ou em mulheres a amamentar. 
 Não existem dados suficientes sobre a utilização de FOSAVANCE em mulheres grávidas. Estudos em 
animais não revelaram efeitos prejudiciais directos relativamente à gravidez, desenvolvimento 
embrionário/fetal ou desenvolvimento pós-natal. O alendronato administrado durante a gravidez, em 
ratos, provocou distocia relacionada com hipocalcémia (ver secção 5.3). Estudos em animais 
demonstraram hipercalcémia e toxicidade reprodutiva com doses elevadas de vitamina D (ver secção 
5.3). 
 
Não se sabe se o alendronato é excretado no leite humano materno. O colecalciferol e alguns dos seus 
metabolitos activos passam para o leite materno. 
 
4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas 
 
Não foram estudados os efeitos sobre capacidade de conduzir e utilizar máquinas. 
 
Contudo, não há informação que indique que FOSAVANCE afecta a capacidade para conduzir e utilizar 
máquinas. 
 
4.8 Efeitos indesejáveis 
 
Foram relatadas as seguintes reacções adversas durante os estudos clínicos e/ou na utilização pós-
comercialização do alendronato. 
 
Não se identificaram novas reacções adversas para o FOSAVANCE. 
 
[Frequentes (≥1/100, <1/10), Pouco frequentes (≥1/1000, <1/100), Raros (≥1/10.000, <1/1000), 
Muito raros (<1/10.000 incluindo casos isolados)] 
 
Doenças do sistema imunitário: 
Raros:    reacções de hipersensibilidade incluindo urticária e angioedema 
 
Doenças do metabolismo e da nutrição: 
Raros:    hipocalcémia sintomática, normalmente em associação com  
    condições predisponentes para esta situação. (ver secção 4.4) 
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Doenças do sistema nervoso: 
Frequentes:   cefaleia 
 
Afecções oculares: 
Raras:    uveíte, esclerite, episclerite 
 
Doenças gastrointestinais: 
Frequentes:   dor abdominal, dispepsia, obstipação, diarreia, flatulência, úlcera  
   esofágica*, disfagia, distensão abdominal, regurgitação ácida 
 
Pouco frequentes:  náuseas, vómitos, gastrite, esofagite*, erosões esofágicas*, melena 
 
Raros:     estenose esofágica*, ulceração orofaríngea*, PUHs (perfurações,  
   úlceras, hemorragias) da porção superior do tracto gastrointestinal  
   (ver secção 4.4); osteonecrose localizada do maxilar, geralmente   
  associada a extracção dentária e/ou infecção local e frequentemente   
  com cicatrização demorada. 
 
*Ver secções 4.2 e 4.4 
 
Afecções dos tecidos cutâneos e subcutâneos: 
Pouco frequentes:  rash, prurido, eritema 
 
Raros:    exantema com fotossensibilidade 
 
Muito raros e casos isolados: casos isolados de reacções cutâneas graves incluindo síndrome de  
   Stevens-Johnson e necrólise epidérmica tóxica 
 
Afecções musculosqueléticas e dos tecidos conjuntivos: 
Frequentes:   dor musculosquelética (osso, músculo ou articulação) 
 
Raros:    dor musculosquelética grave (osso, músculo ou articulação) (ver secção 
4.4) 
 
Perturbações gerais e alterações no local de administração: 
Raros:    sintomas transitórios semelhantes a uma resposta de fase aguda  
    (mialgia, mal-estar e raramente febre), habitualmente em associação 
    com o início do tratamento. 
 
Achados laboratoriais 
Foram observadas, em estudos clínicos, diminuições transitórias, ligeiras e assintomáticas do cálcio e do 
fosfato séricos em aproximadamente 18 % e 10 %, respectivamente, das doentes a tomar 10 mg/dia de 
alendronato versus aproximadamente 12 % e 3 % das que receberam placebo. Contudo, as incidências 
das diminuições do cálcio sérico para valores < 8,0 mg/dl (2,0 mmol/l) e do fosfato sérico para valores 
≤ 2,0 mg/dl (0,65 mmol/l) foram semelhantes em ambos os grupos de tratamento. 
 
4.9 Sobredosagem 
 
Alendronato 
Podem resultar da sobredosagem por via oral: hipocalcémia, hipofosfatémia e reacções adversas da 
porção superior do tracto gastrointestinal, tais como mal-estar gástrico, pirose, esofagite, gastrite ou 
úlcera.  
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Não se dispõe de informação específica sobre o tratamento da sobredosagem com alendronato. Em caso 
de sobredosagem com FOSAVANCE, deverão ser administrados leite ou anti-ácidos como adsorventes 
do alendronato. Devido ao risco de irritação esofágica, não deve ser induzido o vómito e a doente deve 
manter-se na posição vertical. 
 
Colecalciferol 
A toxicidade da vitamina D não foi documentada durante a terapêutica crónica em adultos, geralmente 
saudáveis, em doses inferiores a 10.000 UI/dia. Num estudo clínico com adultos saudáveis, uma dose 
diária de 4000 UI de vitamina D3 administrada num período até cinco meses, não foi associada a 
hipercalciúria ou hipercalcémia. 
 
 
5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1 Propriedades farmacodinâmicas 
 
Grupo farmacoterapêutico: Medicamentos para o tratamento de doenças ósseas [pendente] 
Código ATC: M05XX [pendente] 
 
FOSAVANCE é um comprimido com a associação medicamentosa de duas substâncias activas, 
alendronato de sódio trihidratado e colecalciferol (vitamina D3). 
 
Alendronato 
O alendronato de sódio é um bisfosfonato que inibe a reabsorção óssea osteoclástica, sem afectar 
directamente a formação óssea. Estudos pré-clínicos demonstraram a localização preferencial do 
alendronato nos locais de reabsorção activa. A actividade dos osteoclastos é inibida, mas a sua 
mobilização ou capacidade de ligação não são afectadas. O osso formado durante o tratamento com 
alendronato é de qualidade normal. 
 
Colecalciferol (vitamina D3) 
A vitamina D3 é produzida na pele por conversão do 7-dihidrocolesterol em vitamina D3 por acção de 
luz ultravioleta. Na ausência de exposição adequada à luz solar, a vitamina D3 é um nutriente essencial 
da dieta. A vitamina D3 é convertida em 25-hidroxivitamina D3 no fígado, e armazenada até ser 
necessária. A conversão em hormona activa mobilizadora de cálcio, 1,25-dihidroxivitamina D3 
(calcitriol) no rim, é estreitamente regulada. A principal acção da 1,25-dihidroxivitamina D3 é o 
aumento da absorção intestinal de cálcio e de fosfato, assim como a regulação do cálcio sérico, da 
excreção renal de cálcio e de fosfato, e formação e reabsorção ósseas. 
 
A vitamina D3 é necessária para a formação normal do osso. Desenvolve-se insuficiência em vitamina D 
quando são inadequadas, quer a exposição à luz solar, quer a dieta. A insuficiência está associada ao 
balanço negativo de cálcio, a perda óssea, e ao aumento do risco de fractura óssea. Em casos graves, a 
deficiência resulta em hiperparatiroidismo secundário, hipofosfatémia, fraqueza muscular proximal e 
osteomalácia, com aumento adicional do risco de quedas e de fracturas em indivíduos com osteoporose. 
 
A osteoporose é definida como uma densidade mineral óssea (DMO) na coluna ou na anca de 2,5 
desvios padrão (DP) abaixo do valor médio de uma população jovem normal, ou como prévia fractura de 
fragilidade, independentemente da DMO. 
 
Estudo com FOSAVANCE 
O efeito do FOSAVANCE no estadio de vitamina D foi demonstrado num estudo multinacional de 15 
semanas, que envolveu 682 mulheres com osteoporose pós-menopáusicas (valor inicial de 25-
hidroxivitamina D sérica: média, 56 nmol/l [22,3 ng/ml]; intervalo, 22,5-225 nmol/l [9-90 ng/ml]). As 
doentes receberam FOSAVANCE (70 mg de alendronato/2800 UI de vitamina D3) (n=350) ou 70 mg de 
FOSAMAX (alendronato) (n=332) uma vez por semana; foi proibida a utilização de outros suplementos 
de vitamina D. Após 15 semanas de tratamento, a média dos valores de 25-hidroxivitamina D sérica foi 
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significativamente mais elevada (26 %) no grupo do FOSAVANCE (56 nmol/l [23 ng/ml]) que no 
grupo do alendronato em monoterapia (46 nmol/l [18.2 ng/ml]). A percentagem de doentes com 
insuficiência de vitamina D (25-hidroxivitamina D sérica < 37,5 nmol/l [< 15 ng/ml]) foi 
significativamente reduzida em 62,5 % com FOSAVANCE vs. alendronato em monoterapia 
(respectivamente, 12 % vs 32 %), até à semana 15. A percentagem de doentes com insuficiência de 
vitamina D (25-hidroxivitamina D sérica < 22,5 nmol/l [< 9 ng/ml]) foi significativamente reduzida em 
92 % com FOSAVANCE vs. alendronato em monoterapia (respectivamente, 1 % vs 13 %).Neste 
estudo, os valores médios iniciais de 25-hidroxivitamina D sérica em doentes com insuficiência de 
vitamina D (25-hidroxivitamina D, 22,5 a 37,5 nmol/l [9 a < 15 ng/ml]) aumentaram de 30 nmol/l 
(12,1 ng/ml) para 40 nmol/l (15,9 ng/ml) até à semana 15, no grupo do FOSAVANCE (n=75) e 
diminuíram do valor inicial de 30 nmol/l (12,0 ng/ml) para 26 nmol/l (10,4 ng/ml) até à 15, no grupo do 
alendronato em monoterapia (n=70). Não houve diferenças nos valores médios do cálcio e do fosfato 
séricos, ou na calciúria às 24 horas entre os grupos de tratamento. 
 
Estudos com alendronato 
Foi demonstrada a equivalência terapêutica da dose semanal de alendronato 70 mg (n=519) e da dose de 
10 mg por dia de alendronato (n=370) num estudo multicêntrico, com duração de um ano, em mulheres 
pós-menopaúsicas com osteoporose. Os aumentos médios em relação aos valores iniciais da DMO da 
coluna lombar, ao fim do primeiro ano, foram de 5,1 % (IC 95 %: 4,8; 5,4 %) no grupo a tomar 70 mg 
uma vez por semana e de 5,4 % (IC 95 %: 5,0; 5,8 %) no grupo a tomar 10 mg diários. Nos grupos a 
tomar 70 mg semanais e 10 mg diários, os aumentos médios da DMO foram, respectivamente, de 2,3 % 
e de 2,9 % no colo do fémur e de 2,9 % e de 3,1 % na totalidade da anca. Os dois grupos de tratamento 
foram também semelhantes no que respeita aos aumentos da DMO noutros locais do esqueleto. 
 
Os efeitos de alendronato na massa óssea e na incidência de fracturas em mulheres pós-menopáusicas 
foram examinados em dois estudos iniciais sobre eficácia de concepção semelhante (n=994), bem como 
no estudo “Fracture Intervention Trial” (FIT: n=6.459). 
 
Nos estudos iniciais sobre eficácia, os aumentos médios da DMO com 10 mg por dia de alendronato, ao 
fim de três anos, foram, respectivamente, de 8,8 %, 5,9 % e 7,8 %, na coluna, colo do fémur e trocânter, 
em relação ao placebo. A DMO corporal total também aumentou significativamente. Houve uma 
diminuição de 48 % (3,2 % para o alendronato vs 6,2 % para o placebo) na proporção de doentes 
tratadas com alendronato, que tiveram uma ou mais fracturas vertebrais, em relação às que receberam 
placebo. Na extensão de dois anos destes estudos, a DMO na coluna e no trocânter continuou a aumentar 
e a DMO no colo do fémur e na totalidade do corpo mantêve-se. 
 
O ensaio clínico FIT consistiu em dois estudos, controlados com placebo, utilizando alendronato 
diariamente (5 mg diários durante dois anos e 10 mg diários durante um ano ou durante mais dois anos):  
 
• FIT 1: Um estudo de três anos, em 2.027 doentes, que tinham já, pelo menos, uma fractura 

(compressão) vertebral. Neste estudo o alendronato diário reduziu a incidência de ≥ 1nova fractura 
vertebral, em cerca de 47 % (7,9 % para o alendronato vs. 15,0 % para o placebo). Adicionalmente, 
foi observada uma redução estatisticamente significativa na incidência das fracturas da anca (1,1 % 
vs. 2,2 %, uma redução de 51 %). 

 
• FIT 2: Um estudo de quatro anos, em 4.432 doentes com baixa massa óssea mas sem fractura 

vertebral inicial. Neste estudo, foi observada uma diferença significativa na análise do subgrupo de 
mulheres osteoporóticas (37 % da população global que corresponde à anterior definição de 
osteoporose) na incidência das fracturas da anca (1,0 % para o alendronato vs. 2,2 % para o 
placebo, uma redução de 56 %) e na incidência de ≥ 1 fractura vertebral (2,9 % vs. 5,8 %, uma 
redução de 50 %). 

 
5.2 Propriedades farmacocinéticas 
 
Alendronato 
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Absorção 
Relativamente a uma dose intravenosa de referência, a biodisponibilidade oral média do alendronato, nas 
mulheres, foi de 0,64 % para doses entre 5 e 70 mg, quando administradas após jejum nocturno e duas 
horas antes de um pequeno-almoço padronizado. Quando o alendronato foi administrado uma hora ou 
meia hora antes do pequeno-almoço padronizado, a biodisponibilidade diminuiu igualmente para valores 
estimados de 0,46% e 0,39%. Nos estudos de osteoporose, o alendronato foi eficaz quando administrado 
pelo menos 30 minutos antes da primeira refeição ou bebida do dia. 
 
O componente alendronato no comprimido da associação medicamentosa FOSAVANCE é 
bioequivalente ao alendronato do comprimido de 70 mg. 
 
A biodisponibilidade revelou-se insignificante, quer o alendronato tenha sido administrado com o 
pequeno-almoço padronizado, quer até duas horas após esta refeição. A administração concomitante de 
alendronato com café ou sumo de laranja reduziu-lhe a biodisponibilidade em aproximadamentre 60 %. 
 
Em indivíduos saudáveis, a prednisona por via oral (20 mg três vezes por dia, durante cinco dias), não 
produziu uma alteração clinicamente significativa na biodisponibilidade oral do alendronato (um 
aumento médio que variou entre 20 % e 44 %). 
 
Distribuição 
Estudos em ratos mostram que o alendronato se distribui transitoriamente pelos tecidos moles, após a 
administração intravenosa de 1 mg/kg, mas depois é rapidamente redistribuído para o osso ou excretado 
na urina. O volume de distribuição médio no estado estacionário, exclusivo do osso, é de pelo menos 28 
litros, no ser humano. As concentrações do alendronato no plasma, após administração de doses 
terapêuticas orais, são demasiado baixas para detecção laboratorial (< 5 ng/ml). A ligação às proteínas 
plasmáticas no homem é de aproximadamente 78 %. 
 
Biotransformação 
Não existem evidências de que o alendronato seja metabolizado, nos animais ou nos seres humanos. 
 
Eliminação 
Após a administração de uma dose única intravenosa de [14C]-alendronato, cerca de 50 % da 
radioactividade foi excretada na urina, em 72 horas, e pouca ou nenhuma radioactividade foi detectada 
nas fezes. Após a administração de uma dose única intravenosa de 10 mg de alendronato, a sua 
depuração renal foi de 71 ml/min e a depuração sistémica não excedeu 200 ml/min. As concentrações 
plasmáticas desceram mais de 95 %, em seis horas, após administração intravenosa. A semi-vida 
terminal, no ser humano, está estimada como excedendo 10 anos, reflectindo a libertação do alendronato, 
a partir do esqueleto. O alendronato não é excretado através dos sistemas de transporte acídico ou 
alcalino do rim no rato, não se prevendo assim que, no ser humano, interfira na excreção de outros 
medicamentos, através desses sistemas. 
 
Colecalciferol 
 
Absorção 
Em indivíduos adultos saudáveis (homens e mulheres) após a administração de FOSAVANCE após 
jejum nocturno e duas horas antes de uma refeição padrão, a área média sob a curva concentração-sérica-
tempo (AUC0-120 h) para a vitamina D3 (não ajustada para valores endógenos de vitamina D3) foi de 
296,4 ng-h/ml. A concentração sérica máxima média (Cmáx) de vitamina D3 foi de 5,9 ng/ml e a mediana 
do tempo para a concentração sérica máxima (Tmáx) foi de 12 horas. A biodisponibilidade de 2800 UI de 
vitamina D3 do FOSAVANCE é semelhante à de 2800 UI de vitamina D3 administrada em monoterapia. 
 
Distribuição 
Após a absorção, a vitamina D3 entra na corrente sanguínea como parte dos quilomicrons. A vitamina 
D3 é rapidamente distribuída principalmente para o fígado, onde é metabolizada em 25-hidroxivitamina 
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D3, a principal forma de armazenamento. Menores quantidades são distribuídas para os tecidos adiposo 
e muscular, sendo armazenados como vitamina D3 nestes locais, para serem mais tarde libertados para a 
circulação. A vitamina D3 circulante liga-se à proteína de ligação da vitamina D. 
 
Biotransformação 
A vitamina D3 é rapidamente metabolizada por hidroxilação no fígado em 25-hidroxivitamina D3, e 
subsequentemente metabolizada no rim em 1,25-dihidroxivitamina D3, que representa a sua forma 
biologicamente activa. Antes da eliminação ocorre ainda outra hidroxilação. Uma pequena percentagem 
de vitamina D3 sofre glucoronidação antes da eliminação. 
 
Eliminação 
Quando se administrou vitamina D3 radioactiva a indivíduos saudáveis, a excreção urinária média de 
radioactividade após 48 horas foi de 2,4 %, e a excreção fecal média de radioactividade após 4 dias foi 
de 4,9 %. Em ambos os casos, a radioactividade foi excretada quase exclusivamente na forma de 
metabolitos do fármaco original. A semi-vida média da vitamina D3 no soro após a administração de 
uma dose oral de FOSAVANCE é de, aproximadamente, 24 horas. 
 
Características nos Doentes 
Os estudos pré-clínicos mostram que o alendronato não depositado no osso é rapidamente excretado na 
urina. Não se encontrou evidência de saturação da captação óssea após medicação crónica com doses 
intravenosas cumulativas até 35 mg/kg, em animais. Embora não haja informação clínica disponível, é 
provável que, tal como nos animais, a eliminação do alendronato por via renal esteja diminuída em 
doentes com insuficiência renal. Por isso, poderá esperar-se uma acumulação algo maior de alendronato 
nos ossos, em doentes insuficientes renais (ver secção 4.2). 
 
5.3 Dados de segurança pré-clínica 
 
Não foram realizados estudos pré-clínicos com a associação de alendronato e colecalciferol. 
 
Alendronato 
Os dados pré-clínicos não revelam riscos especiais para o ser humano, segundo estudos convencionais de 
farmacologia de segurança, toxicidade de dose repetida, genotoxicidade e potencial carcinogénico. Os 
estudos em ratos demonstraram que o tratamento com alendronato durante a gravidez, estava associado a 
distocia nas progenitoras durante o parto, a qual estava relacionada com hipocalcémia. Em estudos, 
demonstrou-se o aumento da incidência de ossificação fetal incompleta em ratos aos quais foram 
administradas doses elevadas. É desconhecida a relevância para o ser humano. 
 
Colecalciferol 
Em doses muito acima do intervalo terapêutico, foi observada toxicidade reprodutiva nos estudos em 
animais. 
 
 
6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS 
 
6.1. Lista dos excipientes 
 
Celulose microcristalina (E460) 
Lactose anidra 
Triglicéridos de cadeia média 
Gelatina 
Croscarmelose de sódio 
Sacarose 
Sílica anidra coloidal 
Estearato de magnésio (E572) 
Butil-hidroxitolueno (E321) 
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Amido modificado (milho) 
Silicato de sódio e alumínio (E554) 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
Não aplicável. 
 
6.3 Prazo de validade 
 
18 meses. 
 
6.4 Precauções especiais de conservação 
 
Manter dentro do blister de origem para proteger da humidade e da luz. 
 
6.5 Natureza e conteúdo do recipiente 
 
Carteira com blisters de alumínio/alumínio selados, em cartonagens contendo 2, 4, 6 
(3 carteiras x 2 comprimidos), 12 (3 carteiras x 4 comprimidos) ou 40 (10 carteiras x 4 comprimidos) 
comprimidos. 
 
É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações. 
 
6.6 Instruções de utilização e manipulação 
 
Não existem requisitos especiais. 
 
 
7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Merck Sharp & Dohme Ltd 
Hertford Road, Hoddesdon 
Hertfordshire EN11 9BU 
Reino Unido 
 
 
8. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
 
9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE 

INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
 
10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO 
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ANEXO II 
 
A. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE FABRICO RESPONSÁVEL 

PELA LIBERTAÇÃO DO LOTE 
 
B. CONDIÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO 

MERCADO 
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A TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE FABRICO RESPONSÁVEL PELA LIBERTAÇÃO 
DO LOTE 

 
Nome e endereço do fabricante responsável pela libertação do lote 
 
FROSST IBERICA, S.A. via Complutense, 140 – 28805 Alcalá de Henares – Madrid, Espanha 
 
 
B. CONDIÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
• CONDIÇÕES OU RESTRIÇÕES RELATIVAS AO FORNECIMENTO E 

UTILIZAÇÃO IMPOSTAS AO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO 
NO MERCADO 

 
<Medicamento sujeito a receita médica.> 
 
• OUTRAS CONDIÇÕES  
 
O titular desta autorização de introdução no mercado deve informar a Comissão Europeia sobre os 
planos de comercialização do medicamento autorizado pela presente decisão. 
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ANEXO III 
 

ROTULAGEM E FOLHETO INFORMATIVO 
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A. ROTULAGEM 
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INDICAÇÕES A INCLUIR NA EMBALAGEM EXTERIOR OU, CASO ESTA NÃO 
EXISTA, NO ACONDICIONAMENTO PRIMÁRIO 
 
EMBALAGEM EXTERIOR – CARTONAGEM PARA 1 EMBALAGEM EM TRÍPTICO DE 
2 COMPRIMIDOS  
 
 
1. DENOMINAÇÃO DO MEDICAMENTO 
 
FOSAVANCE comprimidos 
Ácido alendrónico na forma de alendronato de sódio trihidratado e colecalciferol 
 
 
2. DESCRIÇÃO DO(S) PRINCÍPIO(S) ACTIVO(S) 
 
Cada comprimido contém: 
70 mg de ácido alendrónico na forma de alendronato de sódio trihidratado e 70 microgramas (2800 UI) 
de colecalciferol (vitamina D3). 
 
 
3. LISTA DOS EXCIPIENTES 
 
Contém também: lactose anidra e sacarose. Ver o folheto informativo para informação adicional. 
 
4. FORMA FARMACÊUTICA E CONTEÚDO 
 
2 comprimidos 
 
 
5. MODO E VIA(S) DE ADMINISTRAÇÃO 
 
Para administração oral 
Para ser tomado semanalmente, no mesmo dia em cada semana. Ler o folheto informativo antes de 
utilizar. 
 
 
6. ADVERTÊNCIA ESPECIAL DE QUE O MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO 

FORA DO ALCANCE E DA VISTA DAS CRIANÇAS 
 
Manter fora do alcance e da vista das crianças. 
 
 
7. OUTRAS ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS, SE NECESSÁRIO 
 
Dose Semanal 
 
 
8. PRAZO DE VALIDADE 
 
VAL. 
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9. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO 
 
Manter dentro do blister de origem para proteger da humidade e da luz. 
 
 
10. CUIDADOS ESPECIAIS QUANTO À ELIMINAÇÃO DO MEDICAMENTO NÃO 

UTILIZADO OU DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DESSE MEDICAMENTO, SE 
FOR CASO DISSO 

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

MERCADO 
 
Merck Sharp & Dohme Ltd. 
Hertford Road, Hoddesdon 
Hertfordshire EN11 9BU 
Reino Unido 
 
 
12. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
EU/0/00/000/000 
 
 
13. NÚMERO DO LOTE DE FABRICO 
 
Lote 
 
 
14. CLASSIFICAÇÃO GERAL RELATIVA AO FORNECIMENTO 
 
Medicamento sujeito a receita médica. 
 
 
15. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
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INDICAÇÕES A INCLUIR NA EMBALAGEM EXTERIOR OU, CASO ESTA NÃO 
EXISTA, NO ACONDICIONAMENTO PRIMÁRIO 
 
ACONDICIONAMENTO PRIMÁRIO – EMBALAGEM EM TRÍPTICO DE 2 
COMPRIMIDOS 
 
 
1. DENOMINAÇÃO DO MEDICAMENTO 
 
FOSAVANCE comprimidos 
Ácido alendrónico na forma de alendronato de sódio trihidratado e colecalciferol 
 
 
2. DESCRIÇÃO DO(S) PRINCÍPIO(S) ACTIVO(S) 
 
Cada comprimido contém: 
70 mg de ácido alendrónico na forma de alendronato de sódio trihidratado e 70 microgramas (2800 UI) 
de colecalciferol (vitamina D3). 
 
 
3. LISTA DOS EXCIPIENTES 
 
Contém também: lactose anidra e sacarose. Ver o folheto informativo para informação adicional. 
 
 
4. FORMA FARMACÊUTICA E CONTEÚDO 
 
2 comprimidos 
 
 
5. MODO E VIA(S) DE ADMINISTRAÇÃO 
 
Para administração oral 
 
Informação importante 
 
Como tomar FOSAVANCE comprimidos 
 
1. Tome um comprimido uma vez por semana 
2. Escolha o dia da semana que melhor se adapta à sua vida diária. Após levantar-se de manhã, no 

dia que escolheu, e antes de tomar a sua primeira refeição, ou bebida, ou outros medicamentos, 
engula (não mastigue nem chupe) um comprimido de FOSAVANCE com um copo cheio de água 
(não mineralizada). 

3. Continue com as suas actividades matinais. Permaneça totalmente na posição vertical – pode 
sentar-se, ficar em pé ou caminhar. Não se deite, não coma, não beba nem tome quaisquer outros 
medicamentos durante pelo menos 30 minutos. Não se deite até tomar o seu pequeno-almoço. 

4. Lembre-se de tomar FOSAVANCE uma vez por semana no mesmo dia todas as semanas, durante 
o tempo que o seu médico indicar. 

 
Se se esquecer de tomar uma dose, tome apenas um comprimido de FOSAVANCE na manhã seguinte 
ao dia que se recordar. Não tome dois comprimidos no mesmo dia para compensar a dose que se 
esqueceu de tomar. Volte a tomar um comprimido semanal, no dia escolhido, conforme previamente 
planeado. 
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No folheto informativo que se encontra no interior da embalagem existe informação adicional importante 
em como tomar FOSAVANCE. Por favor leia-o atentamente. 
 
Tome um comprimido uma vez por semana 
 
Marque o dia da semana que melhor se adapta à sua vida diária: 
SEG  SEX 
TER  SÁB 
QUA  DOM 
QUI 
 
SEMANA 1. Data: _________ 
SEMANA 2. Data: _________ 
ADQUIRIR NOVA EMBALAGEM 
 
Para sua conveniência, coloque um autocolante no seu calendário para que se lembre de tomar o  
FOSAVANCE. 
 
FOSAVANCE 
SEMANA 1 
FOSAVANCE 
SEMANA 2 
ADQUIRIR NOVA EMBALAGEM 
 
Para remover, pressione o alvéolo do comprimido a partir deste lado. 
Retire o comprimido a partir do outro lado. 
 
 
6. ADVERTÊNCIA ESPECIAL DE QUE O MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO 

FORA DO ALCANCE E DA VISTA DAS CRIANÇAS 
 
Manter fora do alcance e da vista das crianças. 
 
 
7. OUTRAS ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS, SE NECESSÁRIO 
 
Dose Semanal 
 
 
8. PRAZO DE VALIDADE 
 
VAL. 
 
 
9. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO 
 
Manter dentro do blister de origem para proteger da humidade e da luz. 
 
 
10. CUIDADOS ESPECIAIS QUANTO À ELIMINAÇÃO DO MEDICAMENTO NÃO 

UTILIZADO OU DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DESSE MEDICAMENTO, SE 
FOR CASO DISSO 
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-- 
11. NOME E ENDEREÇO DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO 

MERCADO 
 
Merck Sharp & Dohme Ltd. 
Hertford Road, Hoddesdon 
Hertfordshire EN11 9BU 
Reino Unido 
 
 
12. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
EU/0/00/000/000 
 
 
13. NÚMERO DO LOTE DE FABRICO 
 
Lote 
 
 
14. CLASSIFICAÇÃO GERAL RELATIVA AO FORNECIMENTO 
 
Medicamento sujeito a receita médica. 
 
15. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
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INDICAÇÕES A INCLUIR NA EMBALAGEM EXTERIOR OU, CASO ESTA NÃO 
EXISTA, NO ACONDICIONAMENTO PRIMÁRIO 
 
EMBALAGEM EXTERIOR – CARTONAGEM PARA 1 EMBALAGEM EM TRÍPTICO DE 
4 COMPRIMIDOS 
 
 
1. DENOMINAÇÃO DO MEDICAMENTO 
 
FOSAVANCE comprimidos 
Ácido alendrónico na forma de alendronato de sódio trihidratado e colecalciferol 
 
 
2. DESCRIÇÃO DO(S) PRINCÍPIO(S) ACTIVO(S) 
 
Cada comprimido contém: 
70 mg de ácido alendrónico na forma de alendronato de sódio trihidratado e 70 micrograma (2800 UI) 
de colecalciferol (vitamina D3). 
 
3. LISTA DOS EXCIPIENTES 
 
Contém também: lactose anidra e sacarose. Ver o folheto informativo para informação adicional. 
 
4. FORMA FARMACÊUTICA E CONTEÚDO 
 
4 comprimidos 
 
 
5. MODO E VIA(S) DE ADMINISTRAÇÃO 
 
Para administração oral 
Para ser tomado semanalmente, no mesmo dia em cada semana. Ler o folheto informativo antes de 
utilizar. 
 
 
6. ADVERTÊNCIA ESPECIAL DE QUE O MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO 

FORA DO ALCANCE E DA VISTA DAS CRIANÇAS 
 
Manter fora do alcance e da vista das crianças. 
 
 
7. OUTRAS ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS, SE NECESSÁRIO 
 
Dose Semanal 
 
 
8. PRAZO DE VALIDADE 
 
VAL. 
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9. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO 
 
Manter dentro do blister de origem para proteger da humidade e da luz. 
 
 
10. CUIDADOS ESPECIAIS QUANTO À ELIMINAÇÃO DO MEDICAMENTO NÃO 

UTILIZADO OU DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DESSE MEDICAMENTO, SE 
FOR CASO DISSO 

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

MERCADO 
 
Merck Sharp & Dohme Ltd. 
Hertford Road, Hoddesdon 
Hertfordshire EN11 9BU 
Reino Unido 
 
 
12. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
EU/0/00/000/000 
 
 
13. NÚMERO DO LOTE DE FABRICO 
 
Lote 
 
 
14. CLASSIFICAÇÃO GERAL RELATIVA AO FORNECIMENTO 
 
Medicamento sujeito a receita médica. 
 
 
15. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
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INDICAÇÕES A INCLUIR NA EMBALAGEM EXTERIOR OU, CASO ESTA NÃO 
EXISTA, NO ACONDICIONAMENTO PRIMÁRIO 
 
ACONDICIONAMENTO PRIMÁRIO – EMBALAGEM EM TRÍPTICO DE 4 
COMPRIMIDOS 
 
 
1. DENOMINAÇÃO DO MEDICAMENTO 
 
FOSAVANCE comprimidos 
Ácido alendrónico na forma de alendronato de sódio trihidratado e colecalciferol 
 
 
2. DESCRIÇÃO DO(S) PRINCÍPIO(S) ACTIVO(S) 
 
Cada comprimido contém: 
70 mg de ácido alendrónico na forma de alendronato de sódio trihidratado e 70 microgramas (2800 UI) 
de colecalciferol (vitamina D3). 
 
 
3. LISTA DOS EXCIPIENTES 
 
Contém também: lactose anidra e sacarose. Ver o folheto informativo para informação adicional. 
 
4. FORMA FARMACÊUTICA E CONTEÚDO 
 
4 comprimidos 
 
 
5. MODO E VIA(S) DE ADMINISTRAÇÃO 
 
Para administração oral 
 
Informação importante 
 
Como tomar FOSAVANCE comprimidos 
 
1. Tome um comprimido uma vez por semana 
2. Escolha o dia da semana que melhor se adapta à sua vida diária. Após levantar-se de manhã, no 

dia que escolheu, e antes de tomar a sua primeira refeição, ou bebida, ou outros medicamentos, 
engula (não mastigue nem chupe) um comprimido de FOSAVANCE com um copo cheio de água 
(não mineralizada). 

3. Continue com as suas actividades matinais. Permaneça totalmente na posição vertical – pode 
sentar-se, ficar em pé ou caminhar. Não se deite, não coma, não beba nem tome quaisquer outros 
medicamentos durante pelo menos 30 minutos. Não se deite até tomar o seu pequeno-almoço. 

4. Lembre-se de tomar FOSAVANCE uma vez por semana no mesmo dia todas as semanas, durante 
o tempo que o seu médico indicar. 

 
Se se esquecer de tomar uma dose, tome apenas um comprimido de FOSAVANCE na manhã seguinte 
ao dia que se recordar. Não tome dois comprimidos no mesmo dia para compensar a dose que se 
esqueceu de tomar. Volte a tomar um comprimido semanal, no dia escolhido, conforme previamente 
planeado. 
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No folheto informativo que se encontra no interior da embalagem existe informação adicional importante 
em como tomar FOSAVANCE. Por favor leia-o atentamente. 
Tome um comprimido uma vez por semana 
 
Marque o dia da semana que melhor se adapta à sua vida diária: 
SEG  SEX 
TER  SÁB 
QUA  DOM 
QUI 
 
SEMANA 1. Data: _________ 
SEMANA 2. Data: _________ 
SEMANA 3. Data: _________ 
SEMANA 4. Data: _________ 
ADQUIRIR NOVA EMBALAGEM 
 
Para sua conveniência, coloque um autocolante no seu calendário para que se lembre de tomar o  
FOSAVANCE. 
 
FOSAVANCE  
SEMANA 1 
FOSAVANCE  
SEMANA 2 
FOSAVANCE  
SEMANA 3 
FOSAVANCE  
SEMANA 4 
ADQUIRIR NOVA EMBALAGEM 
 
Para remover, pressione o alvéolo do comprimido a partir deste lado. 
Retire o comprimido a partir do outro lado. 
 
 
6. ADVERTÊNCIA ESPECIAL DE QUE O MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO 

FORA DO ALCANCE E DA VISTA DAS CRIANÇAS 
 
Manter fora do alcance e da vista das crianças. 
 
 
7. OUTRAS ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS, SE NECESSÁRIO 
 
Dose Semanal 
 
 
8. PRAZO DE VALIDADE 
 
VAL. 
 
 
9. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO 
 
Manter dentro do blister de origem para proteger da humidade e da luz. 
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10. CUIDADOS ESPECIAIS QUANTO À ELIMINAÇÃO DO MEDICAMENTO NÃO 
UTILIZADO OU DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DESSE MEDICAMENTO, SE 
FOR CASO DISSO 

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

MERCADO 
 
Merck Sharp & Dohme Ltd. 
Hertford Road, Hoddesdon 
Hertfordshire EN11 9BU 
Reino Unido 
 
 
12. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
EU/0/00/000/000 
 
 
13. NÚMERO DO LOTE DE FABRICO 
 
Lote 
 
 
14. CLASSIFICAÇÃO GERAL RELATIVA AO FORNECIMENTO 
 
Medicamento sujeito a receita médica. 
 
 
15. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
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INDICAÇÕES A INCLUIR NA EMBALAGEM EXTERIOR OU, CASO ESTA NÃO 
EXISTA, NO ACONDICIONAMENTO PRIMÁRIO 
 
EMBALAGEM EXTERIOR – CARTONAGEM PARA 3 EMBALAGEM EM TRÍPTICO DE 
2 COMPRIMIDOS (3 X 2 comprimidos) 
 
 
1. DENOMINAÇÃO DO MEDICAMENTO 
 
FOSAVANCE comprimidos 
Ácido alendrónico na forma de alendronato de sódio trihidratado e colecalciferol 
 
 
2. DESCRIÇÃO DO(S) PRINCÍPIO(S) ACTIVO(S) 
 
Cada comprimido contém: 
70 mg de ácido alendrónico na forma de alendronato de sódio trihidratado e 70 microgramas (2800 UI) 
de colecalciferol (vitamina D3). 
 
 
3. LISTA DOS EXCIPIENTES 
 
Contém também: lactose anidra e sacarose. Ver o folheto informativo para informação adicional. 
 
4. FORMA FARMACÊUTICA E CONTEÚDO 
 
6 comprimidos 
 
 
5. MODO E VIA(S) DE ADMINISTRAÇÃO 
 
Para administração oral 
Para ser tomado semanalmente, no mesmo dia em cada semana. Ler o folheto informativo antes de 
utilizar. 
 
 
6. ADVERTÊNCIA ESPECIAL DE QUE O MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO 

FORA DO ALCANCE E DA VISTA DAS CRIANÇAS 
 
Manter fora do alcance e da vista das crianças. 
 
 
7. OUTRAS ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS, SE NECESSÁRIO 
 
Dose Semanal 
 
 
8. PRAZO DE VALIDADE 
 
VAL. 
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9. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO 
 
Manter dentro do blister de origem para proteger da humidade e da luz. 
 
 
10. CUIDADOS ESPECIAIS QUANTO À ELIMINAÇÃO DO MEDICAMENTO NÃO 

UTILIZADO OU DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DESSE MEDICAMENTO, SE 
FOR CASO DISSO 

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

MERCADO 
 
Merck Sharp & Dohme Ltd. 
Hertford Road, Hoddesdon 
Hertfordshire EN11 9BU 
Reino Unido 
 
 
12. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
EU/0/00/000/000 
 
 
13. NÚMERO DO LOTE DE FABRICO 
 
Lote 
 
 
14. CLASSIFICAÇÃO GERAL RELATIVA AO FORNECIMENTO 
 
Medicamento sujeito a receita médica. 
 
 
15. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
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INDICAÇÕES A INCLUIR NA EMBALAGEM EXTERIOR OU, CASO ESTA NÃO 
EXISTA, NO ACONDICIONAMENTO PRIMÁRIO 
 
EMBALAGEM EXTERIOR – CARTONAGEM PARA 3 EMBALAGENS EM TRÍPTICO DE 
4 COMPRIMIDOS (3 X 4 comprimidos) 
 
 
1. DENOMINAÇÃO DO MEDICAMENTO 
 
FOSAVANCE comprimidos 
Ácido alendrónico na forma de alendronato de sódio trihidratado e colecalciferol 
 
 
2. DESCRIÇÃO DO(S) PRINCÍPIO(S) ACTIVO(S) 
 
Cada comprimido contém: 
70 mg de ácido alendrónico na forma de alendronato de sódio trihidratado e 70 microgramas (2800 UI) 
de colecalciferol (vitamina D3). 
 
 
3. LISTA DOS EXCIPIENTES 
 
Contém também: lactose anidra e sacarose. Ver o folheto informativo para informação adicional. 
 
 
4. FORMA FARMACÊUTICA E CONTEÚDO 
 
12 comprimidos 
 
 
5. MODO E VIA(S) DE ADMINISTRAÇÃO 
 
Para administração oral 
Para ser tomado semanalmente, no mesmo dia em cada semana. Ler o folheto informativo antes de 
utilizar. 
 
 
6. ADVERTÊNCIA ESPECIAL DE QUE O MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO 

FORA DO ALCANCE E DA VISTA DAS CRIANÇAS 
 
Manter fora do alcance e da vista das crianças. 
 
 
7. OUTRAS ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS, SE NECESSÁRIO 
 
Dose Semanal 
 
 
8. PRAZO DE VALIDADE 
 
VAL. 
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9. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO 
 
Manter dentro do blister de origem para proteger da humidade e da luz. 
 
 
10. CUIDADOS ESPECIAIS QUANTO À ELIMINAÇÃO DO MEDICAMENTO NÃO 

UTILIZADO OU DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DESSE MEDICAMENTO, SE 
FOR CASO DISSO 

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

MERCADO 
 
Merck Sharp & Dohme Ltd. 
Hertford Road, Hoddesdon 
Hertfordshire EN11 9BU 
Reino Unido 
 
 
12. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
EU/0/00/000/000 
 
 
13. NÚMERO DO LOTE DE FABRICO 
 
Lote 
 
 
14. CLASSIFICAÇÃO GERAL RELATIVA AO FORNECIMENTO 
 
Medicamento sujeito a receita médica. 
 
 
15. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
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INDICAÇÕES A INCLUIR NA EMBALAGEM EXTERIOR OU, CASO ESTA NÃO 
EXISTA, NO ACONDICIONAMENTO PRIMÁRIO 
 
EMBALAGEM EXTERIOR – CARTONAGEM PARA 10 EMBALAGEM EM TRÍPTICO DE 
4 COMPRIMIDOS (10 X 4 comprimidos) 
 
 
1. DENOMINAÇÃO DO MEDICAMENTO 
 
FOSAVANCE comprimidos 
Ácido alendrónico na forma de alendronato de sódio trihidratado e colecalciferol 
 
 
2. DESCRIÇÃO DO(S) PRINCÍPIO(S) ACTIVO(S) 
 
Cada comprimido contém: 
70 mg de ácido alendrónico na forma de alendronato de sódio trihidratado e 70 microgramas (2800 UI) 
de colecalciferol (vitamina D3). 
 
 
3. LISTA DOS EXCIPIENTES 
 
Contém também: lactose anidra e sacarose. Ver o folheto informativo para informação adicional. 
 
 
4. FORMA FARMACÊUTICA E CONTEÚDO 
 
40 comprimidos 
 
 
5. MODO E VIA(S) DE ADMINISTRAÇÃO 
 
Para administração oral 
Para ser tomado semanalmente, no mesmo dia em cada semana. Ler o folheto informativo antes de 
utilizar. 
 
 
6. ADVERTÊNCIA ESPECIAL DE QUE O MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO 

FORA DO ALCANCE E DA VISTA DAS CRIANÇAS 
 
Manter fora do alcance e da vista das crianças. 
 
 
7. OUTRAS ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS, SE NECESSÁRIO 
 
Dose Semanal 
 
 
8. PRAZO DE VALIDADE 
 
VAL. 
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9. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO 
 
Manter dentro do blister de origem para proteger da humidade e da luz. 
 
 
10. CUIDADOS ESPECIAIS QUANTO À ELIMINAÇÃO DO MEDICAMENTO NÃO 

UTILIZADO OU DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DESSE MEDICAMENTO, SE 
FOR CASO DISSO 

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

MERCADO 
 
Merck Sharp & Dohme Ltd. 
Hertford Road, Hoddesdon 
Hertfordshire EN11 9BU 
Reino Unido 
 
 
12. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
EU/0/00/000/000 
 
 
13. NÚMERO DO LOTE DE FABRICO 
 
Lote 
 
 
14. CLASSIFICAÇÃO GERAL RELATIVA AO FORNECIMENTO 
 
Medicamento sujeito a receita médica. 
 
 
15. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
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B. FOLHETO INFORMATIVO 
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FOLHETO INFORMATIVO 
 
 
Leia atentamente este folheto antes de tomar utilizar o medicamento, mesmo que não seja a 
primeira vez que o toma. 
- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler. 
- Caso tenha dúvidas, consulte o seu médico ou farmacêutico. 
- Este medicamento foi receitado para si. Não deve dá-lo a outros; o medicamento pode ser-lhes 

prejudicial mesmo que apresentem os mesmos sintomas. 
- É particularmente importante que compreenda a informação da secção 3. COMO TOMAR 

FOSAVANCE, antes de tomar este medicamento. 
 
Neste folheto: 
1. O que é FOSAVANCE e para que é utilizado? 
2. Antes de tomar FOSAVANCE 
3. Como tomar FOSAVANCE 
4. Efeitos secundários possíveis 
5. Conservação de FOSAVANCE 
6. Outras informações 
 
 

FOSAVANCE comprimidos 
(ácido alendrónico na forma de alendronato de sódio trihidratado e colecalciferol) 

 
 
Substâncias activas 
As substâncias activas são o alendronato de sódio trihidratado e o colecalciferol (vitamina D3). Cada 
comprimido contém 70 mg de ácido alendrónico, na forma de alendronato de sódio trihidratado, e 
70 microgramas (2800 UI) de colecalciferol (vitamina D3). 
 
Outros ingredientes  
Celulose microcristalina (E460), lactose anidra, triglicéridos de cadeia média, gelatina, croscarmelose de 
sódio, sacarose, sílica anidra coloidal, estearato de magnésio (E572), butil-hidroxitolueno (E321), amido 
modificado (milho) e silicato de sódio e alumínio (E554). 
 
Titular da Autorização de Introdução no 
Mercado 

Fabricante 
 

Merck Sharp & Dohme Ltd. 
Hertford Road, Hoddesdon 
Hertfordshire EN11 9BU 
Reino Unido 

FROSST IBERICA, S.A. 
Via Complutense, 140 
E-28805 Alcalá de Henares 
Madrid 
Espanha 

 
 
1. O QUE É FOSAVANCE E PARA QUE É UTILIZADO? 
 
O que é o FOSAVANCE? 
O FOSAVANCE é um comprimido que contém duas substâncias activas, alendronato de sódio tri-
hidratado e vitamina D3. 
 
O que é o alendronato? 
O alendronato pertence a um grupo de medicamentos não-hormonais chamados bisfosfonatos. O 
alendronato previne a perda de massa óssea que ocorre nas mulheres após a menopausa e ajuda a 
reconstruir o osso. Reduz o risco de fracturas da coluna vertebral e da anca. 
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O que é a vitamina D? 
A vitamina D é um nutriente essencial, necessário para a absorção do cálcio e para a saúde dos ossos. O 
organismo só pode absorver adequadamente o cálcio dos alimentos, caso estes contenham quantidade 
suficiente de vitamina D. Muito poucos alimentos contêm vitamina D. A principal fonte é a através da 
exposição à luz solar, que provoca a formação de vitamina D na pele. À medida que envelhecemos, a 
nossa pele produz menos vitamina D. Uma pequena quantidade de vitamina D pode levar à perda de 
massa óssea e a osteoporose. A deficiência grave em vitamina D pode causar fraqueza muscular, que 
pode provocar quedas e aumentar o risco de fracturas. 
 
Como se apresenta FOSAVANCE 
Os comprimidos de FOSAVANCE encontram-se disponíveis como comprimidos brancos a 
esbranquiçados, em forma de cápsula, com a gravação do contorno da imagem de um osso numa face e 
“710” na outra. 
 
Os comprimidos de FOSAVANCE estão disponíveis em carteiras com blisters de alumínio selados em 
cartonagens com as seguintes apresentações: 
 
• 2 comprimidos (1 carteira com 2 comprimidos em blisters de alumínio) 
• 4 comprimidos (1 carteira com 4 comprimidos em blisters de alumínio) 
• 6 comprimidos (3 carteiras cada uma contendo 2 comprimidos em blisters de alumínio) 
• 12 comprimidos (3 carteiras cada uma contendo 4 comprimidos em blisters de alumínio) 
• 40 comprimidos (10 carteiras, cada uma contendo 4 comprimidos em blisters de alumínio) 
 
É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações. 
 
Para que é utilizado FOSAVANCE? 
O seu médico receitou-lhe FOSAVANCE para tratar a sua osteoporose e porque está em risco de 
insuficiência em vitamina D. FOSAVANCE reduz o risco de ocorrerem fracturas vertebrais e da anca. 
 
FOSAVANCE é tomado uma vez por semana. 
 
O que é a osteoporose? 
A osteoporose é a transformação do osso normal em osso rendilhado e enfraquecido. A osteoporose é 
frequente nas mulheres após a menopausa. Na menopausa, os ovários deixam de produzir a hormona 
feminina, estrogéneo, que ajuda a manter saudável o esqueleto da mulher. Isto resulta na perda de massa 
óssea, o que torna os ossos mais fracos. Quanto mais cedo a mulher atingir a menopausa, maior é o risco 
de osteoporose. 
 
De início, a osteoporose não dá sintomas, mas se não for tratada podem ocorrer fracturas dos ossos. 
Embora as fracturas geralmente causem dor, se ocorrerem nos ossos da coluna vertebral (vértebras), 
podem passar desapercebidas até causarem perda da altura da doente. As fracturas podem ocorrer 
durante a actividade diária normal, por exemplo, ao levantar um peso, ou podem resultar de uma 
pequena pancada ou queda, que em situação normal não provocaria qualquer fractura. Normalmente, as 
fracturas ocorrem na anca, na coluna vertebral (vértebras) ou no punho, e podem não só provocar dor, 
como também ser responsáveis por consideráveis problemas (por exemplo, corcunda provocada pela 
curvatura da coluna vertebral) e dificuldade de movimentação. 
 
Como pode a osteoporose ser tratada? 
A osteoporose pode ser tratada e nunca é tarde demais para começar o tratamento. FOSAVANCE não só 
previne a perda de massa óssea, como também ajuda a reconstruir os ossos e reduz o risco de ocorrerem 
fracturas da coluna vertebral e da anca. 
 
Adicionalmente ao seu tratamento com FOSAVANCE, o seu médico poderá aconselhar-lhe algumas 
alterações no seu estilo de vida, tais como: 
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Parar de fumar   O tabaco parece aumentar o índice de perda de massa óssea e,  
    portanto, pode aumentar os riscos de fractura dos ossos. 
 
Exercício físico   Tal como os músculos, os ossos também precisam de exercício para 
    se manterem fortes e saudáveis. Peça conselho ao seu médico antes 
    de iniciar o exercício. 
 
Fazer uma dieta equilibrada O seu médico aconselhá-la-á a escolher uma alimentação adequada 
    ou a tomar suplementos dietéticos. 
 
 
2. ANTES DE TOMAR FOSAVANCE 
 
Não tome FOSAVANCE: 
(1) se tem hipersensibilidade (alergia) ao alendronato de sódio trihidratado, ao colecalciferol oua 

algum dos seus outros ingredientes. 
(2) se tem certos problemas no esófago (o canal que liga a boca ao estômago) tais como estreitamento 

ou dificuldade em engolir 
(3) se não for capaz de se manter na posição vertical ou sentada durante pelo menos 30 minutos 
(4) se o seu médico lhe detectou recentemente um valor baixo de cálcio no sangue (hipocalcémia). 

 
 
Se pensa que alguma destas situações se aplica si, não tome estes comprimidos. Contacte primeiro o seu 
médico e siga as instruções que ele lhe der. 
 
Tome especial cuidado com FOSAVANCE: 
Antes de tomar FOSAVANCE, é importante que informe o seu médico: 
• se sofre de doença dos rins 
• se tem algumas alergias 
• se tem dificuldades em engolir ou de digestão 
• se tem um valor baixo de cálcio no sangue 
 
Podem ocorrer irritação, inflamação ou ulceração do esófago (o canal que liga a boca ao estômago), 
habitualmente com sintomas de dor no peito, azia, dificuldade ou dor ao engolir, especialmente se as 
doentes não beberem um copo cheio de água e/ou se se deitarem antes de 30 minutos após tomarem 
FOSAVANCE. Estes efeitos secundários podem agravar-se se as doentes continuarem a tomar 
FOSAVANCE após desenvolverem estes sintomas. 
 
Tomar FOSAVANCE com alimentos e bebidas: 
É provável que os alimentos e as bebidas (incluindo água mineralizada) tornem o FOSAVANCE  
menos eficaz se tomados ao mesmo tempo. Assim, é importante que cumpra as recomendações da  
secção 3. COMO TOMAR FOSAVANCE. 
 
Crianças e adolescentes 
FOSAVANCE não deve ser dado a crianças e adolescentes. 
 
Gravidez 
Não deve tomar FOSAVANCE se está ou suspeita que pode estar grávida. O FOSAVANCE está 
indicado apenas para mulheres pós-menopaúsicas. 
 
Aleitamento 
Não deve tomar FOSAVANCE se está a amamentar. O FOSAVANCE está indicado apenas para 
mulheres pós-menopaúsicas. 
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Condução de veículos e utilização de máquinas: 
FOSAVANCE não deverá afectar a sua capacidade de conduzir ou de trabalhar com máquinas. 
 
Informações importantes sobre alguns ingredientes de FOSAVANCE: 
FOSAVANCE contém lactose e sacarose. Se lhe foi dito pelo médico que tem uma intolerância a alguns 
açúcares, contacte o seu médico antes de tomar este medicamento. 
 
Tomar FOSAVANCE com outros medicamentos: 
É provável que os suplementos de cálcio, os antiácidos e alguns medicamentos que toma por via oral, 
possam interferir com a absorção do FOSAVANCE, se tomados ao mesmo tempo. Assim, é importante 
que cumpra as recomendações da secção 3. COMO TOMAR FOSAVANCE. 
 
É provável que alguns medicamentos ou aditivos alimentares possam evitar que a vitamina D do 
FOSAVANCE seja absorvida, incluindo os substitutos artificiais da gordura, os óleos minerais, o 
orlistato e os medicamentos para baixar o colesterol, a colestiramina e o colestipol. Os medicamentos 
para a epilepsia (convulsões) podem diminuir a eficácia da vitamina D. Suplementos de vitamina D 
adicionais podem ser considerados de acordo com a avaliação individual de cada caso. 
 
Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente outros 
medicamentos, incluindo medicamentos sem receita médica. 
 
 
3. COMO TOMAR FOSAVANCE 
 
Tome FOSAVANCE uma vez por semana. 
 
Estas são as regras importantes que deverá seguir para ajudar a garantir um bom resultado do tratamento 
com FOSAVANCE. 
 
1)  Escolha o dia da semana que melhor se adapte à sua rotina diária. Todas as semanas, tome um 

comprimido de FOSAVANCE no dia escolhido por si. 
 
É muito importante que siga os passos 2), 3), 4) e 5) para ajudar o comprimido de FOSAVANCE a 
chegar rapidamente ao estômago e assim diminuir a possibilidade de irritação do esófago (o canal 
que liga a boca ao estômago). 
 
2) Após se levantar de manhã, e antes de tomar a sua primeira refeição, bebida ou outra medicação, 

engula o comprimido de FOSAVANCE com um copo cheio (pelo menos 200 ml) de água (não 
mineralizada). 
• Não tome com águas mineralizadas ou gaseificadas. 
• Não tome com café nem com chá. 
• Não tome com sumos ou com leite. 

 
Não mastigue nem deixe que o comprimido se dissolva na boca. 
 
3) Após engolir o comprimido de FOSAVANCE não se deite - permaneça totalmente na posição 

vertical (sentada, em pé ou a caminhar) durante pelo menos 30 minutos. Não se deite até tomar a 
primeira refeição do dia.  

 
4)  Não tome FOSAVANCE ao deitar nem antes de se levantar. 
 
5)  Caso sinta dificuldade ou dor ao engolir, dor no peito, ou novos sintomas de azia ou agravamento 

destes, pare de tomar FOSAVANCE e consulte o seu médico. 
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6)  Após engolir o comprimido de FOSAVANCE, espere pelo menos 30 minutos antes de tomar a 
primeira refeição, beber, ou tomar outra medicação diária, incluindo medicamentos anti-ácidos, 
suplementos de cálcio e vitaminas. FOSAVANCE só é eficaz quando tomado em jejum. 

 
7)  É importante que continue a tomar FOSAVANCE durante o tempo recomendado pelo seu médico. 

Só com um tratamento prolongado FOSAVANCE pode tratar a osteoporose. 
 
Se tomar mais FOSAVANCE do que deveria: 
Se tomar comprimidos a mais por engano, beba um copo cheio de leite e contacte o seu médico 
imediatamente. Não induza o vómito e não se deite. 
 
Caso se tenha esquecido de tomar FOSAVANCE: 
Se se esquecer de tomar uma dose, tome um comprimido de FOSAVANCE na manhã seguinte ao dia em 
que se recordar. Não tome dois comprimidos no mesmo dia para compensar a dose que se esqueceu de 
tomar. Volte a tomar um comprimido semanal, no dia escolhido, conforme previamente planeado. 
 
 
4. EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSIVEIS  
 
Como os demais medicamentos, FOSAVANCE pode ter efeitos secundários.  
São usados os seguintes termos para descrever a frequência de notificação dos efeitos secundários. 
Frequentes (ocorrem em mais de 1 de 100; mas menos de 1 de 10 doentes tratados) 
Pouco frequentes (ocorrem em mais de 1 de 1.000; mas menos de 1 de 100 doentes tratados) 
Raros (ocorrem em mais de 1 de 10.000; mas menos de 1 de 1.000 doentes tratados) 
Muito raros (ocorrem em menos de 1 de 10.000 doentes tratados) 
 
Perturbações do sistema imunitário: 
 Raros:  reacções alérgicas, tais como urticária; inchaço da face, lábios, língua e/ou 

   garganta, com possibilidade de causarem dificuldade a respirar ou a engolir 
Perturbações metabólicas e nutricionais: 
 Raros:  sintomas de níveis baixos de cálcio no sangue, incluindo cãibras ou espasmos 

   musculares e/ou sensação de formigueiro nos dedos ou à volta da boca 
Sistema nervoso: 
 Frequentes: dor de cabeça 
Problemas nos olhos: 
 Raros:  visão turva, dor ou vermelhidão nos olhos 
Tubo digestivo: 
 Frequentes: dor abdominal; sensação de desconforto no estômago ou arroto após as   

  refeições; prisão de ventre; sensação de inchaço ou enfartamento no   
  estômago; diarreia; gases intestinais; azia; dificuldade em engolir; dor ao   
 engolir; úlceras no esófago (canal que liga a boca ao estômago) que pode   
 causar dor no peito, azia ou dificuldade ou dor ao engolir 

 
 Pouco frequentes: náuseas; vómitos; irritação ou inflamação do esófago (canal que  liga a boca 

   ao estômago) ou do estômago; fezes escuras 
 
 Raros:  estreitamento do esófago (canal que liga a boca ao estômago); úlceras na  

  boca se os comprimidos tiverem sido mastigados ou chupados; úlceras   
  estomacais ou pépticas (por vezes graves, com sangramento), mas não   
  se sabe se estes efeitos foram causados pelo FOSAVANCE. 

    Problemas no maxilar associados a atrasos na cicatrização e infecções,  
   habitualmente após extracções de dentes. 

 
Pele: 
 Pouco frequentes: erupções da pele; comichão; vermelhidão da pele 
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 Raros:  erupções que se agravam com a luz solar 
 Muito raros: reacções graves na pele 
Musculosqueléticos: 
 Frequentes: dores ósseas, musculares e/ou nas articulações 
 Raros:  dores graves ósseas, musculares e/ou nas articulações 
Problemas gerais: 
 Raros:  sintomas semelhantes a gripe transitórios, tais como músculos doridos, mal-

   estar geral e por vezes febre, habitualmente no início do tratamento 
 
Informe o seu médico ou farmacêutico imediatamente sobre estes ou quaisquer outros sintomais não 
habituais.  
Poderá ajudar se tomar nota sobre o que sentiu, quando começou e durante quanto tempo ocorreu. 
 
Caso detecte efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico. 
 
 
5. CONSERVAÇÃO DE FOSAVANCE 
 
Manter fora do alcance e da vista das crianças. 
 
Manter dentro do blister de origem para proteger da humidade e da luz. 
 
Não utilize FOSAVANCE após expirar o prazo de validade indicado no blister e na cartonagem. 
 
 
6. OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
Para quaisquer informações sobre este medicamento, queira contactar o representante local do titular da 
autorização de introdução no mercado. 
 
Belgique/ België/Belgien: Merck Sharp & Dohme B.V., Succursale belge/Belgisch bijhuis, Chaussée 
de Waterloo/Waterloosesteenweg 1135, B-1180 Bruxelles/Brussel/Brüssel, Tél/Tel: 
+32 (0) 2 373 42 11 
Česká republika: Merck Sharp & Dohme, IDEA, Inc., Křenova 5, PSČ-162 00 Praha 6, 
Tel.: +420 233 010 111 
Danmark: Merck Sharp & Dohme, Smedeland 8, DK-2600 Glostrup, Tlf: +45 43 28 77 66 
Deutschland: MSD SHARP & DOHME GmbH, Lindenplatz 1, D-85540 Haar, 
Tel: +49 (0) 89 4561 2612 
Eesti: Merck Sharp & Dohme OÜ, Peterburi tee 46, EE-11415 Tallinn, Tel.: +372 6 139 750 
Ελλάδα: BIANEΞ Α.Ε, Οδός Τατοΐου, Ταχ.Θυρ. 52894, GR-146 10 Νέα Ερυθραία, 
Τηλ: +30 210 80091 11 
España: Merck Sharp & Dohme de España, S.A., C/Josefa Valcárcel, 38, E-28027 Madrid, 
Tel: +34 91 321 06 00 
France: Laboratoires Merck Sharp & Dohme – Chibret, 3, Avenue Hoche, F-75114 Paris Cedex 08, 
Tél: +33 (0) 1 47 54 87 00 
Ireland: Merck Sharp and Dohme Limited, Hertford Road, Hoddesdon, Hertfordshire EN11 9BU, UK, 
Tel: +44 (0) 1992 467272 
Ísland: Merck Sharp & Dohme Ísland ehf., Skógarhlíð 12, IS-105 Reykjavík, Tel: +354 520 8600 
Italia: Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.A., via G. Fabbroni, 6, I-00191 Roma, Tel: +39 06 361911 
Κύπρος: Μ. Σ. Ιακωβίδης & Σια Λτδ., Οδός Αγίου Νικολάου Αρ. 8, CY-1055 Λευκωσία, 
Τηλ: +357 22757188 
Latvija: SIA “Merck Sharp & Dohme Latvija”, Skanstes iela 13, LV-Rīga 1013, Tel: +371 7364 224 
Lietuva: UAB “Merck Sharp & Dohme”, Geležinio Vilko 18A, LT-01112 Vilnius, 
Tel.: +370 5 278 02 47 
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Luxembourg/Luxemburg: Merck Sharp & Dohme B.V., Succursale belge/Belgisch bijhuis, Chaussée 
de Waterloo/Waterloosesteenweg 1135, B-1180 Bruxelles/Brussel/Brüssel, Tél/Tel: 
+32 (0) 2 373 42 11 
Magyarország: MSD Magyarország Kft., Alkotás u. 50, H-1123 Budapest, Tel.: +361 888 53 00 
Malta: A.M.Mangion Ltd, New Street off Valletta Road, MT-Luqa LQA 06, Tel: +356 21 442010 
Nederland: Merck Sharp & Dohme B.V., Postbus 581, NL-2003 PC Haarlem, 
Tel: +31 (0) 23 5153153 
Norge: MSD (Norge) AS, Solbakken 1, P.O. Box 458 Brakerøya, N-3002 Drammen, 
Tlf: +47 32 20 73 00 
Österreich: Merck Sharp & Dohme GmbH, Donau-City Strasse 6, A-1220 Wien, 
Tel: +43 (0) 1 26 044 
Polska: MSD Polska Sp. z o.o., ul.Chlodna 51, PL00-867 Warszawa, Tel.: +48 22 549 51 00 
Portugal: Merck Sharp & Dohme, Lda, Quinta da Fonte, Edifício Vasco da Gama (19), P.O. Box 214, 
Porto Salvo, P-2770-192 Paço de Arcos, Tel: +351 21 4465700 
Slovenija: Merck Sharp & Dohme inovativna zdravila d.o.o., Šmartinska cesta 140, SI-1000 Ljubljana, 
Tel: + 386 1 5204201 
Slovenská republika: Merck Sharp & Dohme IDEA, Inc., Mlynské nivy 43, SK-821 09 Bratislava 2, 
Tel.: +421 2 58282010 
Suomi/Finland: Suomen MSD Oy, Keilaranta 3/Kägelstranden 3, FIN-02150 Espoo/Esbo, 
Puh/Tel: +358 (0) 9 804650 
Sverige: Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB, Box 7125, S-192 07 Sollentuna, 
Tel: +46 (0) 8 626 1400 
United Kingdom: Merck Sharp and Dohme Limited, Hertford Road, Hoddesdon, Hertfordshire EN11 
9BU, UK, Tel: +44 (0) 1992 467272 
 
Este folheto foi aprovado pela última vez em  


