
Suprefato®Injeção de 1mg/ml
Acetato de buserelina

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a utilizar este medicamento porque contém importantes
informações para você.

• Guarde este folheto. Você pode precisar de o ler novamente.

• Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico.
• Esse remédio foi receitado para você. Não o passe para os outros. Pode prejudicá-los, mesmo que seus 

sintomas sejam os mesmos que os seus.
• Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste 

folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

O que tem neste folheto

1. O que é Suprefact Injection e para que é utilizado
2. O que você precisa saber antes de usar Suprefact Injection
3. Como usar a Injeção de Suprefact
4. Possíveis efeitos colaterais

5. Como armazenar o Suprefact Injection

6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que é Suprefact Injection e para que é utilizado

Suprefact Injection contém um medicamento chamado buserelina. Este pertence a um grupo de medicamentos 
chamados análogos do hormônio liberador de gonadotropina. Esta é uma versão sintética de um hormônio que ocorre 
naturalmente no corpo. Funciona diminuindo a produção de hormônios sexuais.
É utilizado para tratar o cancro da próstata, reduzindo a quantidade da hormona 'testosterona'.

2. O que você precisa saber antes de usar Suprefact Injection

Antes de utilizar Suprefact, o seu médico deve avaliar o risco de desenvolver doenças do coração e dos vasos 
sanguíneos (doenças cardiovasculares), diabetes mellitus e anemia. Se você desenvolver qualquer um dos itens 
acima, deve ser monitorado e tratado adequadamente.

Não utilize este medicamento e informe o seu médico se: X

Você é alérgico (hipersensível) a:
− buserelina
− outros medicamentos semelhantes, como goserelina

− qualquer um dos outros ingredientes de Suprefact Injection (listados na Seção 6 abaixo)
Os sinais de uma reação alérgica incluem: erupção cutânea, problemas de deglutição ou respiração, inchaço dos lábios, 

face, garganta ou língua

Você fez uma operação para remover seus testículos
Você tem um tumor que não é afetado por alterações nos níveis hormonais
Este medicamento destina-se apenas a homens. Outra apresentação está disponível para as mulheres. É 

importante que estes medicamentos não sejam utilizados durante a gravidez ou amamentação.

X
X
X

Não use se alguma das situações acima se aplicar a você. Se tiver dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico 
antes de utilizar Suprefact Injection.

Tome especial cuidado com Suprefact Injection
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Verifique com seu médico ou farmacêutico antes de usar seu medicamento se:

• Você tem depressão. Houve relatos de depressão em pacientes usando Suprefact Injection, que 
pode ser grave. Se estiver a utilizar Suprefact Injection e desenvolver humor deprimido, 
informe o seu médico

• Você tem pressão alta. Sua pressão arterial deve ser verificada regularmente
• Você tem diabetes. Você deve verificar seus níveis de glicose no sangue regularmente

• Você tem doença óssea metabólica ou tem fatores de risco adicionais para osteoporose, como abuso crônico de 
álcool, tabagismo, histórico familiar de osteoporose ou está em terapia de longo prazo com anticonvulsivantes ou 
corticosteróides

Se não tiver a certeza se alguma das situações acima se aplica a si, fale com o seu médico ou farmacêutico antes de utilizar 

Suprefact Injection.

Avisos e Precauções
Informe o seu médico se tiver algum dos seguintes:
Quaisquer problemas cardíacos ou dos vasos sanguíneos, incluindo problemas de ritmo cardíaco (arritmia), ou que estejam 

a ser tratados com medicamentos para estes problemas. O risco de problemas de ritmo cardíaco pode ser aumentado 

quando se utiliza Suprefact Injection.

Outros medicamentos e Suprefact Injection
Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente outros medicamentos. Isso inclui 

medicamentos que você compra sem receita médica, incluindo medicamentos fitoterápicos. Isto porque Suprefact Injection 

pode afetar a forma como alguns outros medicamentos funcionam. Além disso, alguns medicamentos podem afetar a forma 

como o Suprefact Injection funciona.

Em particular, informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar o seguinte:
• medicamentos para diabetes

Suprefact Injection pode interferir com alguns medicamentos usados   para tratar problemas de ritmo cardíaco (por exemplo, 

quinidina, procainamida, amiodarona e sotalol) ou pode aumentar o risco de problemas de ritmo cardíaco quando usado 

com outros medicamentos (por exemplo, metadona (usada para alívio da dor e parte do medicamento). desintoxicação do 

vício), moxifloxacina (um antibiótico), antipsicóticos usados   para doenças mentais graves).

Gravidez e amamentação
Este medicamento destina-se a ser utilizado em homens. No entanto, existe outro tipo deste medicamento que pode ser usado 

em mulheres. As mulheres não devem usar nenhum dos tipos deste medicamento se estiverem grávidas ou amamentando.

Condução e utilização de máquinas

Você pode se sentir tonto, sonolento ou ter visão turva enquanto estiver usando este medicamento. Se isto acontecer, não conduza 

nem utilize quaisquer ferramentas ou máquinas.

Informações importantes sobre alguns componentes de Suprefact Injection A 
injeção de Suprefact contém:
• Álcool benzílico. Não deve ser administrado a bebés prematuros ou recém-nascidos. O álcool benzílico pode 

causar reações tóxicas e reações alérgicas em bebês e crianças até 3 anos de idade.

3. Como usar a Injeção de Suprefact
O Suprefact Injection é normalmente administrado por um médico ou enfermeiro. Isso ocorre porque ele precisa ser 

administrado como uma injeção sob a pele (injeção subcutânea).



Quanto Suprefact Injection é administrado

Se não tiver a certeza do motivo pelo qual lhe está a ser administrado Suprefact Injection ou se tiver dúvidas sobre a quantidade de 

Suprefact Injection que lhe está a ser administrada, fale com o seu médico ou enfermeiro.

• 0,5 ml de Suprefact Injection será administrado a cada 8 horas durante 7 dias
• Após 7 dias de tratamento, você receberá o spray nasal

Se tomar mais Suprefact Injection do que deveria
É pouco provável que o seu médico ou enfermeiro lhe administre demasiados medicamentos. O seu médico e enfermeiro irão 

monitorizar o seu progresso testando o seu sangue em intervalos regulares e verificando o medicamento que lhe é administrado. 

Sempre pergunte se não tiver certeza do motivo pelo qual está recebendo uma dose do medicamento.

Podem ocorrer os seguintes efeitos: sensação de fraqueza, dor de cabeça, sensação de nervosismo, afrontamentos, 
tonturas, mal-estar, dor de estômago, inchaço das pernas e dor nos seios. Você também pode ter dor, sangramento 
ou endurecimento da pele no local da injeção.

Se você perder uma dose de Suprefact Injection

O seu médico ou enfermeiro terão instruções sobre quando lhe deve ser administrado este medicamento. É pouco provável que não lhe 

seja administrado o medicamento tal como lhe foi prescrito. No entanto, se pensa que se esqueceu de uma dose, informe o seu médico 

ou enfermeiro.

Se estiver a injetar este medicamento a si próprio e se esquecer de uma dose, tome-a assim que se lembrar. No 
entanto, se estiver quase na hora da próxima dose, pule a dose esquecida.Não façatome uma dose dupla para 
compensar uma dose esquecida.

Se parar de tomar Suprefact Injection.
Continue usando Suprefact Injection até que seu médico lhe diga para parar. Isto é importante para ajudar a tratar o 
seu tumor.

Exames de sangue

O uso de Suprefact Injection pode afetar os resultados de alguns exames de sangue. Em particular, Suprefact Injection 
pode alterar o nível de enzimas hepáticas e gorduras no sangue (lipídios) mostrados em exames de sangue. Se vai fazer 
uma análise ao sangue, é importante informar o seu médico que está a utilizar Suprefact Injection.
Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste produto, fale com o seu médico ou farmacêutico.

4. Possíveis efeitos colaterais

Como todos os medicamentos, Suprefact pode causar efeitos colaterais, embora nem todos os apresentem.

Pare de usar Suprefact e consulte um médico ou dirija-se a um hospital imediatamente se;

• Você tem umreação alérgica. Os sinais podem incluir: erupção cutânea, problemas de deglutição ou respiração, 
inchaço dos lábios, face, garganta ou língua

• Você tem dor nas pernas, dificuldade em respirar ou falta de ar e dor no peito. Isso pode ser devido a 
coágulos sanguíneos em seu corpo e pulmões

Informe o seu médico imediatamente se notar algum dos seguintes efeitos secundários graves:

• Você se machuca mais facilmente do que o normal. Isso pode ser devido a um problema de sangue 

chamado 'trombocitopenia'

• Você tem muitas infecções. Os sinais incluem febre, dor de garganta ou úlceras na boca. Estes podem ser sinais de um 
problema no sangue chamado leucopenia

• Você tem fortes dores de cabeça e problemas de visão. Isso é muito raro, mas se acontecer, pode ser 
devido a tumores na glândula pituitária. Esta glândula é encontrada na base do cérebro



• Sua pressão arterial fica mais alta. Isso é muito raro, mas se acontecer, você pode ter sintomas 
como dor no peito, confusão, problemas de visão, cansaço e batimentos cardíacos irregulares.

• Você tem problemas para passar água (urina)
• Você tem dor aguda ou dor em seu lado na área entre as costelas e os quadris. Estes 

podem ser sinais de um rim inchado
• Você se sente cansado e seu corpo está inchado. Estes podem ser sinais de acúmulo de líquido nos tecidos 

chamado linfostase

Informe o seu médico ou farmacêutico se algum dos seguintes efeitos secundários se agravar ou durar mais do que 

alguns dias:

• Perda do desejo sexual (libido)

• Atrofia (encolhimento) dos testículos
• Desconforto ósseo ou muscular, como dor ou rigidez no ombro ou fraqueza muscular. Se Suprefact 

Injection for usado por um longo período de tempo, pode aumentar o risco de você ter uma condição 
chamada 'osteoporose'. É quando seus ossos são mais propensos a quebrar

• Tolerância reduzida à glicose, o que pode levar ao agravamento do diabetes existente
• Alterações no peso corporal, alterações no apetite e aumento da sede
• Alterações de humor, como sentir-se deprimido ou agravamento da depressão e sentir-se ansioso. 

Mudanças de humor, depressão
Frequência: Uso a longo prazo: comum 
Uso a curto prazo: Incomum

• Sentir-se nervoso, tonto, cansado ou sonolento

• Dor de cabeça e sono perturbado
• Problemas de memória e concentração
• Dor ou vermelhidão no local da injeção
• Sensações incomuns na pele, como dormência, formigamento, picadas, queimação ou rastejamento na pele. 

Isso pode parecer 'alfinetes e agulhas' (geralmente nos braços e pernas) e é chamado de parestesia
• Olhos secos (possivelmente causando irritação ocular em pessoas que usam lentes de contato), visão turva, 

sensação de pressão atrás dos olhos
• Problemas de audição, como zumbido nos ouvidos (zumbido)
• Batimentos cardíacos muito rápidos, irregulares ou fortes (palpitações)

• Inchaço facial (inchaço) devido à retenção de água que também pode causar inchaço nos braços ou pernas
• Sentir-se ou estar doente, dor de estômago, dor na parte inferior do abdómen, diarreia ou prisão de ventre

• Pele seca ou acne ou ondas de calor

• O cabelo cresce mais do que o normal (incluindo pelos corporais e faciais)

• Perda de cabelo (incluindo pelos corporais ou faciais)

• Divisão de unhas
• Aumento do tamanho dos seios ou sensibilidade mamária

• Alterações no nível de enzimas hepáticas, gorduras (lipídios) e uma substância chamada 'bilirrubina' no sangue 

mostradas em exames de sangue

• Frequência desconhecida: alterações no ECG (prolongamento do intervalo QT)

Relato de efeitos colaterais
Se tiver quaisquer efeitos secundários, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro. Isso inclui quaisquer possíveis 

efeitos colaterais não listados neste folheto. Você também pode relatar efeitos colaterais diretamente através do Esquema de 

Cartão Amarelo em:www.mhra.gov.uk/yellowcard ou procure MHRA Yellow Card no Google Play ou Apple App Store.

Ao comunicar efeitos secundários pode ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento.



5. Como armazenar o Suprefact Injection

Mantenha este medicamento em um local seguro onde as crianças não possam vê-lo ou alcançá-lo.

Não utilize Suprefact Injection após o prazo de validade impresso no rótulo e na embalagem. A data 
de validade refere-se ao último dia desse mês. Após aberto, use em até 15 dias.
Não armazenar acima de 25°C. Não congele.
Mantenha os frascos para injetáveis   na embalagem exterior para proteger da luz.

Os medicamentos não devem ser eliminados na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico 
como eliminar os medicamentos que já não são necessários. Estas medidas irão ajudar a proteger o meio ambiente.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações

O que contém Suprefact Injection
Cada 1 ml contém 1 miligrama da substância ativa, buserelina sob a forma de acetato de buserelina

Os outros componentes são cloreto de sódio, dihidrogenofosfato de sódio, hidróxido de sódio, 
álcool benzílico e água para injectáveis

Qual o aspecto de Suprefact Injection e conteúdo da embalagem
Suprefact Injection está disponível em caixas contendo dois frascos multidose. Cada frasco contém 5,5 
miligramas de solução.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante Titular da 

Autorização de Introdução no Mercado

Neon Healthcare Ltd., Mill Studio Business Center, Crane Mead, Ware,
Hertfordshire, SG12 9PY, Reino Unido

Fabricante
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 
Industriepark Höchst,
65926 Frankfurt am Main, 
Alemanha

Este folheto não contém todas as informações sobre o seu medicamento. Se você tiver alguma dúvida ou não tiver 
certeza sobre algo, pergunte ao seu médico ou farmacêutico.

Este folheto foi revisto pela última vez em outubro de 2020


