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A mais recente 
adição ao mundo 
de tratamentos de 
infertilidade1-2

UMA FÓRMULA NATURAL E ORIGINAL

UMA ESCOLHA DE EFICIÊNCIA

UM ALIADO CONFIÁVEL

A fórmula do Merional® HG é a primeira a utilizar FSH humano altamente 
purificado em conjunto com hCG placentário altamente purificado obtido da 
urina de mulheres grávidas1-2.

Estudos clínicos controlados e randomizados sugerem que o Merional® HG 
é uma alternativa eficiente no cenário da reprodução assistida (ART - assisted 
reproduction), uma vez que reduz o consumo de medicamento e a duração 
do tratamento, enquanto recupera mais oócitos e embriões clivados, e pode 
proporcionar vantagens práticas adicionais na gestão de procedimentos de ART2-3.

Reconhecendo o papel crucial realizado pela porção de carboidrato nas 
moléculas de FSH e hCG, a IBSA desenhou um protocolo de purificação 
natural e quimicamente não agressivo que fabrica FSH e hCG em processos 
paralelos, efetivamente preservando a glicosilação balanceada e garantindo 
os mais altos níveis de pureza e qualidade4.

Merional® HG hMG Altamente 
Purificada
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UMA FÓRMULA NATURAL E ORIGINAL

Ajudando a natureza a 
seguir seu curso bioquímico

A nova preparação de menotropina altamente 
purificada (HP-hMG) Merional® HG da IBSA 
contém 75 UI de hormônio folículo-estimulante 
(FSH) e atividade de hormônio luteinizante (LH/
hCG) por frasco. Diferente de outras preparações 
de HP-hMG comercializadas, nas quais FSH e 
LH/hCG (hormônio luteinizante e gonadotropina 
coriônica humana) de origem pituitária, ambos 

extraídos de urina de mulheres na menopausa 
estão presentes5, a atividade de LH promovida 
pelo Merional® HG é principalmente 
proporcionada por hCG altamente purificado 
de origem placentária e é, portanto, obtido 
da urina de mulheres grávidas1.

Merional® HG

Merional® HG HP-hMG 
comercializado

HP-hMG 
comercializado

Atividade FSH

Atividade FSH Atividade FSH

Representação esquemática da fórmula natural original do Merional® HG e comparação com outros HP-hMG 
comercializados (Adaptado de dados textuais)1-5

Esquema de diferentes fontes de gonadotropinas: Merional® HG vs. a referência do mercado
(Adaptado de dados textuais)1-5
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Atividade de LH no Merional® HG

Tabela 1. A família de hormônios de glicoproteína
As glicoproteínas de hCG e LH se ligam ao mesmo receptor celular (LHCGR)7-8.

A atividade de LH do Merional® HG é quase 
inteiramente fornecida pela adição de hCG 
placentário ao componente de FSH, mantendo 
uma baixa contribuição de LH puro para a atividade 
final de LH. Uma vez que os dois hormônios 
apresentam uma estrutura muito similar, a ação 
do LH pode ser inteiramente substituída por hCG, 
tirando vantagem de sua meia-vida prolongada in 
vivo6-7.

ESTRUTURA DA FAMÍLIA DE HORMÔNIOS DE 
GLICOPROTEÍNA E DE hCG
A gonadotropina coriônica humana (hCG) é um 
membro da família de hormônios de glicoproteína 
(GPH) que também inclui LH, FSH e TSH. Todos 
os GPH são heterodímeros consistindo de uma 
subunidade a (GPHa) e uma subunidade β, associadas 
de forma não covalente. A subunidade a, que contém 
92 aminoácidos com dois locais de N-glicosilação, é 
comum a todos os GPHs (Tabela 1). As subunidades 
β conferem a especificidade biológica e de receptor, 
e apresenta diversos graus de homologia dentre os 
GPHs8. A homologia entre as subunidades β do hCG e 
LH é de ~80%9.

A atividade LH promovida pelo Merional® HG é principalmente 
proporcionada por hCG altamente purificado de origem placentária e é, 
portanto, obtida da urina de mulheres grávidas. A fração hCG de origem 
pituitária é extraída de urina menopausal.

Subunidade β TSH

Subunidade β FSH

Subunidade β LH

Subunidade β HCG

TSH

FSH

LH

HCG

Receptor TSH

Receptor FSH
Mais uma  

subunidade de  
glicoproteína a

Receptor LH

Receptor LH
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GLICOSILAÇÃO DE hCG
O hCG é uma molécula altamente glicosilada: 
70% de sua estrutura é representada pelo 
peptídeo, e 30% pelo resíduo de carboidrato 
(oligossacarídeos)8.

A molécula apresenta 8 diferentes porções de 
carboidrato, 6 das quais são ligadas à subunidade 
β em 2 locais de N-glicosilação e 4 locais de 
O-glicosilação, e são ligadas a uma subunidade 
de locais de N-glicosilação. Devido à variação 
de conteúdo de ácido siálico terminal de seus 
oligossacarídeos, o hCG apresenta extensiva 
heterogeneidade de carga com valores de ponto 
isoelétrico (pl) variando de 3 a 78-9.

A secreção, atividade biológica e meia vida in vivo 
do hCG são altamente dependentes da situação 
de glicosilação da molécula.

Realmente, o conteúdo de ácido siálico do hCG 
cumpre um papel central em sua capacidade de 
ligação ao receptor, atividade biológica e remoção 
da circulação8.

Além disso, a subunidade β do hCG apresenta 
uma sequência de aminoácidos similar à do LH, 
entretanto, uma diferença notável é a presença de 
um segmento carbóxi-terminal longo contendo o 
resíduo de quatro oligossacarídeos ligados em O, 
a denominada “cauda” de hCG. Adicionalmente, 
as subunidades β do hCG contêm dois locais de 
glicosilação ligados em N, em comparação ao único 
local do LH9.

Por causa de seu maior número tanto de locais de 
glicosilação quanto de resíduos de ácido siálico em 
comparação ao LH, o hCG exibe uma meia vida in 
vivo significativamente maior comparado ao LH9-10.

Resíduo de oligossacarídeo 
ligado em N

Resíduo de oligossacarídeo 
ligado a O

Fig.1. Representação esquemática 
de gonadotropina coriônica humana
elaboração gráfica8-9

“Cauda” de hCG

Subunidade beta

Subunidade alfa 

hCG: uma molécula multifacetada

Atividade de LH no Merional® HG
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O hCG EXISTE EM DIVERSAS VARIANTES 
BIOLOGICAMENTE ATIVAS DIFERENTES
Uma vez considerada uma única molécula, hoje o 
termo hCG se refere tanto a uma família de moléculas 
independentes e de estrutura similar quanto a uma 
variedade de produtos de degradação de sangue e 
urina. Na verdade, existe uma família de variantes de 
hCG com sequências de aminoácidos idênticas, mas 
diferindo no tipo de glicosilação e taxa produzida 
por diferentes células que apresentam funções 
independentes11.

hCG PITUITÁRIO
Em mulheres, o hCG é produzido pela 
glândula pituitária durante o ciclo menstrual 
(independentemente da situação de gravidez) e 
controla a esteroidogênese e a ovulação folicular10-11.
Normalmente, a hipófise é capaz de produzir uma 
determinada quantidade de hCG sulfatado, graças 
a uma enzima específica, a GalNac transferase, 
que se liga a um resíduo sulfato terminal na cadeia 
lateral de glicano do resíduo de ácido siálico 
usual10. 
Como consequência da sulfonação, a taxa de 
remoção in vivo do hCG sulfatado é aumentada 
em comparação ao hCG sialilado (tal como o hCG 
placentário) por causa da alta afinidade de receptores 
do fígado para o resíduo sulfatado10.

Estudos in vitro anteriores sobre a caracterização 
do hCG pituitário (Birken) exibiram tanto uma 
atividade biológica quanto uma potência de 
ligação ao receptor mais baixas do hCG pituitário 
em comparação ao hCG purificado de mulheres 
grávidas (hCG placentário)10.

Consistentemente, os mesmos autores relataram 
que o conteúdo de ácido siálico do hCG pituitário 
é menor que aquele do hCG placentário, enquanto 
as concentrações de sulfato são bem representadas, 
conforme mostrado na tabela 2:

Tabela 2. Conteúdo comparativo de sulfato em subunidades 
de hCG pituitário e placentário (Adaptado de Birken)10

Proteína Conteúdo de sulfato 
(mol/mol)

Ácido siálico  
(mol/mol)

hCGa pituitário 0,8 1,7
hCGβ pituitário 2,7 4,6
hCGa placentário 0,4 2,4
hCGβ placentário 0,4 9,4
hCG placentário 0,4 15,6

Em geral, durante o ciclo menstrual, os níveis 
de hCG sulfatado são menores que os níveis de 
LH circulante. De modo inverso, o hCG tem uma 
biodisponibilidade maior devido a sua meia vida 
mais longa em comparação ao LH. Como tal, os dois 
hormônios produzidos por células gonadotrópicas 
pituitárias possuem atividades iguais nos receptores 
LHCG conjuntos na promoção de esteroidogênese, 
particularmente de progesterona (fase lútea do ciclo 
menstrual) e androstenediona (fase folicular)11.

Na menopausa, com a ausência de feedback de 
esteroides para o hipotálamo, o pulso de GnRH 
se torna máximo. O resultado é a produção de 
quantidades excessivas de LH, hCG e FSH a serem 
produzidos pelas células gonadotrópicas. O hCG 
sulfatado pituitário é, portanto, facilmente 
detectável em mulheres na menopausa11.

Atividade de LH no Merional® HG
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Atividade de LH no Merional® HG

hCG PLACENTÁRIO
O hCG placentário possui um papel essencial na 
gravidez e na adaptação maternal, uma vez que 
promove a transformação de corpo lúteo em corpo 
lúteo gravídico no ciclo ovariano, permitindo a 
manutenção de secreção ovariana de progesterona, 
estradiol e estrona durante as primeiras seis semanas 
da gravidez. O hCG age como um superagonista de 
LH estimulando as células do corpo lúteo por meio 
do receptor de LH/CG (LHCGR), até que a atividade 
esteroidogênica da unidade fetal-placentária 
compense as funções ovarianas maternas8. O hCG 
placentário é principalmente constituído por 
hCG “normalmente glicosilado” (hCG)9 e hCG 
hiperglicosilado (hCG-H): ambos são detectáveis 
na urina de mulheres grávidas.

O hCG é produzido principalmente pelo 
sinciciotrofoblasto - a cobertura epitelial das 
vilosidades embrionárias altamente vasculares - 
que invade a parede do útero para estabelecer a 
circulação de nutrientes entre o embrião e a mãe. 
99% dele é secretado no sangue materno a partir da 
semana 2 da gravidez, e tem seu pico por volta das 
semanas gestacionais 10-128-9 (figura 2).

O hCG hiperglicosilado (hCG-H) é produzido em 
um estágio muito inicial da gravidez. O termo 
“hiperglicosilado” indica que esta forma de hCG 
contém oligossacarídeos ligados em N e em O 
muito maiores8.

Ele é produzido por citotrofoblastos extravilosos 
invasivos (figura 2) e representa 87% do total de hCG 
placentário na terceira semana gestacional (SG) e 51% 
durante a quarta SG; a proporção de hCG-H declina 
rapidamente depois disso. A elevada porcentagem 
de hCG-H no início da gravidez é considerada como 
sendo o sinal condutor da implantação profunda da 
gravidez11.

Fig. 2. Representação de uma vilosidade coriônica no 
local de implantação (Adaptado de Segond)12

O hCG é uma molécula multifacetada com diferentes variantes 
biologicamente ativas. O hCG pituitário controla a esteroidogênese 
durante o ciclo menstrual e é normalmente sulfatado10. Ele é altamente 
detectável em mulheres na menopausa. O hCG placentário é essencial 
para a manutenção da gravidez, e pode ser “normalmente” ou 
“altamente” glicosilado (hCG-H) dependendo do tamanho de seu 
resíduo de oligossacarídeo. Ele é, portanto, detectável apenas na urina 
de mulheres grávidas8-9.
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FSH Altamente Purificado no Merional® HG

Similar ao hCG, o hormônio folículo-estimulante 
(FSH) é um membro da família GPH e é, portanto, 
composto por duas subunidades proteicas não 
idênticas a e β, cada uma tendo dois possíveis 
locais de glicosilação ligados em N (Figura 3) para as 
cadeias de resíduo de oligossacarídeo.

Consequentemente, o FSH é composto por uma 
família de isso-hormônios ou isoformas que diferem 
em sua carga iônica devido à variação em sua 
estrutura oligossacarídica (carboidratos), que inclui 
diferenças no número de ácidos siálicos terminais 
carregados13.

Quanto maior o número de ramos (ou antenas) 
de carboidratos e de resíduos de ácido siálico 
ligados à cadeia proteica do FSH, maior a acidez 
da molécula (Figura 4). Na verdade, em humanos, 
a glândula pituitária anterior produz uma mistura 
de isoformas glicosiladas/sialiladas, cobrindo uma 
ampla gama de acidez.

Dependendo de seu conteúdo siálico, o potencial 
dessas isoformas de ocorrência natural de evocar 
um efeito específico no nível celular alvo pode 
diferir. Estudos em uma variedade de espécies 
e em humanos demonstraram claramente a 
heterogeneidade de FSH14.

Resíduo de oligossacarídeo 
ligado em N

Subunidade beta

Subunidade alfa 

Fig. 3. O FSH é uma glicoproteína complexa
elaboração gráfica13
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FSH Altamente Purificado no Merional® HG

O FSH altamente purificado da IBSA contido no 
Merional® HG foi totalmente caracterizado em um 
estudo recente4, registrando de forma precisa o 
número de antenas, a composição e totalidade das 
porções de glicano presentes no composto ativo de 
FSH.

Os resultados mostram a prevalência no FSH 
altamente purificado da IBSA de isoformas 
mais acídicas de espécies contendo maiores 
quantidades de porções de carboidrato sialiladas 
e ramificadas. Em contraste, as isoformas menos 
acídicas observadas para as glicoproteínas 
recombinantes contêm menos ácido siálico e uma 
prevalência de espécies diantenárias.

Conforme relatado na tabela 3, a presença quantitativa 
estimada de ácido siálico (número Z) resultou como 
mais elevada para FSH altamente purificado da IBSA 
em comparação ao FSH recombinante (rFSH).

Tabela 3. Composição de oligossacarídeos e número 
de carga estimado (Z) do HP-hFSH e duas preparações 
recombinantes (Adaptado de Lombardi)4

Tipo de glicano
          Quantidade relativa %            
IBSA               rFSH               rFSH

Asialoglicano 2,1 4,6 12,6
Monossialilado 5,1 23,3 43,3
Dissialilado 41,6 45,1 33,4
Trissialilado 35,7 19,8 8,6
Tetrassialilado 15,5 7,2 2,0
Número Z Estimado 257 202 144

Este estudo prova de forma conclusiva que o protocolo 
patenteado da IBSA, especificamente projetado para 
extrair FSH da urina humana, realmente preserva o 
status de glicosilação da molécula durante todas 
as etapas e minimiza a possível degradação das 
porções de oligossacarídeo4.

Fig. 4. Representação esquemática da faixa de isoformas de FSH pituitárias humanas de acordo com o ponto 
isoelétrico (pI) (Adaptado de dados textuais)14

N-acetilglucosamina Manose Galactose Ácido siálico

O FSH é uma glicoproteína complexa composta por uma variedade de 
isoformas com diferentes papéis biológicos. A fração de FSH altamente 
purificado contido no Merional® HG é enriquecida com isoformas acídicas 
graças ao protocolo de purificação exclusivo da IBSA, que preserva a 
situação de glicosilação natural das moléculas4.

Baixo conteúdo 
de ácido siálico

Isoformas 
menos  
acídicas

Isoformas 
Acídicas

Alto conteúdo 
de ácido siálico
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Estudos clínicos controlados e randomizados sugerem que o Merional® HG 

é uma alternativa eficiente no cenário da reprodução assistida (ART - 
assisted reproduction), uma vez que reduz o consumo de medicamento 
e a duração do tratamento, enquanto recupera mais oócitos e embriões 
clivados, e pode proporcionar vantagens práticas adicionais na gestão de 
procedimentos de ART2-3.

UMA ESCOLHA DE EFICIÊNCIA

A confiança 
de dados clínicos



10

Meriofert_B_ESHRE2017Final.indd   10 30.05.17   08:42

Estudo italiano

Um estudo clínico prospectivo, randomizado, 
controlado e cego para o investigador sobre 
a eficácia e tolerabilidade clínica de duas 
preparações de hMG altamente purificadas 
administradas de forma subcutânea em mulheres 
submetidas a FIV [fertilização in-vitro] Alviggi C 
et al. - Clinicaltrials.gov: NCT003358942.

OBJETIVO
O objetivo deste estudo clínico multicêntrico, 
prospectivo, randomizado, controlado e cego para 
o investigador foi avaliar a eficácia e tolerabilidade 
clínica do Merional® HG* comparado ao HP-hMG 
de referência comercializado (Menopur-Ferring) 
quando administrado a pacientes submetidas a 
estimulação ovariana controlada (COS - controlled 
ovarian stimulation) para FIV, com ou sem ICSI. 
Este foi o primeiro ensaio controlado realmente 
randomizado comparando a segurança e a eficácia 
clínica de duas preparações de hMG altamente 
purificadas.
* observar que, neste artigo, o Merional® HG 
assume o nome de marca de Meriofert®

MÉTODOS
Três clínicas de fertilidade na Itália participaram 
deste estudo randomizado entre Março de 2006 e 
Maio de 2008. Cento e cinquenta e sete pacientes 
foram randomizadas em uma proporção de 1:1, 
de acordo com uma lista gerada por computador, 
em dois grupos paralelos: 78 iniciaram a COS com 
Merional® HG e 79 com Menopur. As pacientes 
inscritas [idade média de 31,8 (3,7) anos para 
Merional® HG e 32,6 (2,9) anos para Menopur] 
passaram por um protocolo padrão longo de 
downregulation utilizando o agonista GnRH. Em 
ambos os grupos, uma dose inicial de hMG de 225 
UI foi mantida pelos primeiros 4 - 5 dias.

RESULTADOS
Os resultados do estudo (Tabela 4) mostraram 
que ambas as preparações de hMG altamente 
purificadas foram equivalentes em termos do 
número de oócitos recuperados (endpoint primário: 
8,8 ± 3,9 vs 8,4 ± 3,8, p = 0,54).
Nas pacientes tratadas com Merional® HG, uma 
maior ocorrência de oócitos maduros (78,3% vs 
71,4%, p = 0,005) e uma quantidade reduzida 
de gonadotropinas administradas por ciclo 
(2.556 ± 636 IU vs 2.969 ± 855 IU, p<0,001) foram 
observadas. As taxas de fertilização, clivagem e 
implantação, o número de testes positivos para 

β-hCG (gravidez), e a taxa de gravidez clínica 
foram comparáveis nos dois grupos. Ambos os 
tratamentos foram bem tolerados.
 
Uma limitação deste estudo foi que o procedimento 
de fertilização de oócito e transferência de embrião 
precisou ser realizado em conformidade com a 
legislação italiana sobre reprodução assistida em 
vigor no momento do estudo (Legge 40/2004); de 
acordo com esta lei (mais tarde modificada pela 
Suprema Corte Italiana), não mais de 3 oócitos por 
paciente foram inseminados, e todos os embriões 
disponíveis foram transferidos. Nenhum oócito, 
zigoto de 2PN ou embrião foi congelado, e nenhum 
embrião foi descartado. Não houve qualquer 
diferença significativa no número de oócitos 
maduros micro injetados, e as taxas de fertilização 
e clivagem foram comparáveis entre os grupos de 
tratamento. Antes da transferência, os embriões 
foram classificados de acordo com os critérios 
estabelecidos por Veeck, não mostrando quaisquer 
diferenças entre os grupos de tratamento.
A taxa de implantação por transferência de 
embrião, o teste positivo para β-hCG (gravidez) 
e a taxa de gravidez clínica foram equivalentes 
entre os grupos de tratamento. A ocorrência de 
complicações relevantes, tais como OHSS e aborto 
espontâneo foram similares em pacientes tratadas 
com Merional® HG ou Menopur.

CONCLUSÕES
Os resultados deste estudo suportam a eficácia e 
segurança do Merional® HG administrado por via 
subcutânea para técnicas de reprodução assistida. 
A eficiência do Merional® HG parece ser maior 
devido à quantidade reduzida de medicamento 
utilizada e ao maior rendimento de oócitos 
maduros recuperados. Em resumo, Merional® 
HG e Menopur provaram ser igualmente efetivos 
em atingir o desfecho apropriado de ART. O 
Merional® HG parece ser mais eficiente que o 
Menopur nesta configuração, uma vez que ele 
reduz o consumo de medicamento e a duração 
do tratamento e pode proporcionar vantagens 
práticas adicionais na gestão de procedimentos de 
ART.
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Estudo italiano

N Merional® 
HG N Menopur Valor pa

Duração de COS (dias) 78 11,3 (1,5) 79 12,3 (2,1) <0,001

Unidades de hMG, total 78 2555,8 
(635,9) 79 2968,7 

(854,8) <0,001

Unidades de hMG, diariamente 78 224,2 (37,0) 79 238,6 (48,7) 0,04

Proporção de oócitos recuperados  
MII / Total (%) 72 78,3 73 71,4 0,005

Proporção de oócitos recuperados 
Imaturos / Total (%) 72 20,4 73 26,3 0,01

Número de oócitos inseminados 72 2,7 (0,7) 73 2,7 (0,7) 0,42

Taxa de fertilizaçãoa 70 88,5 72 92,5 0,18

Teste para β-hCG positivo, n 25 27 -

/ OPU, % 72 34,7 73 37,0 0,78

/ transferência, % 67 37,3 72 37,5 0,98

Taxa de implantaçãob % 67 15,7 72 15,4 0,94

Gravidezes clínicas, n 20 20 -

/ OPU, % 72 27,8 73 27,4 0,96

/ transferência, % 67 29,9 72 27,8 0,79

Taxa de aborto, n (%) 1 (5,0) 2 (10,0) -

Tabela 4. Parâmetros de estimulação e fertilização

(Adaptado de Alviggi)2

Observação: Onde não especificado, os dados são expressos como média (DP) 
a Taxa de fertilização e taxa de clivagem calculadas por oócito inseminado
b Taxa de implantação definida como o número total de sacos gestacionais dividido pelo número total de embriões 

transferidos.
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Estudo europeu

Um estudo controlado e randomizado 
comparando a eficácia e segurança de uma nova 
preparação de hMG a um produto de referência 
em pacientes passando por estimulação ovariana 
controlada para fertilização in vitro. Lockwood 
et al. - Clinicaltrials.gov: NCT013127663.

OBJETIVO
Os objetivos deste estudo prospectivo, cego 
para o investigador, randomizado, controlado, de 
grupos paralelos e multicêntrico foram confirmar 
a não inferioridade do Merional® HG comparado 
ao Menopur com relação ao desfecho clínico 
(o endpoint primário sendo o número total de 
oócitos recuperados), e comparar a incidência de 
síndrome de hiperestimulação ovariana (OHSS - 
ovarian hyperstimulation syndrome) clinicamente 
significativa de acordo com os Critérios Golan em 
pacientes tratadas com Merional® HG comparado 
a pacientes tratadas com Menopur. 

MÉTODOS
270 mulheres passando por fertilização in vitro (FIV) 
foram randomizadas de Março de 2011 a Abril de 
2013. Mulheres com idades entre 18-40 anos (idade 
média 33,3 (4,0) e 33,0 (4,1) para Merional® HG 
e Menopur, respectivamente), com IMC < 30 kg/
m2 e < 3 ciclos de tecnologia reprodutiva assistida 
(ART - assisted reproductive technology) concluídos 
anteriormente, passando por FIV em 6 centros em 5 
países europeus, foram inscritas. Um protocolo longo 
padrão de downregulation com agonista de GnRH 
foi realizado antes do início da estimulação ovariana 
controlada. Após confirmação de downregulation, 
as pacientes foram randomizadas para um dos dois 
grupos de tratamento e foram instruídas sobre 
autoadministração e receberam o medicamento 
atribuído, com a primeira dose ajustada para 150 UI 
para pacientes com idades < 35 anos ou 225 UI para 
pacientes com idades > 35 anos e começaram 0 a 3 
dias após a confirmação da downregulation.

PRINCIPAIS RESULTADOS
Endpoint primário: Número total de oócitos. 
Na população de ITT (Intention-to-treat), o 
número médio (±DP) de oócitos recuperados foi 
significativamente maior (P < 0,05) em mulheres 
estimuladas com Merional® HG (11,6±6,6) do que 
naquelas estimuladas com Menopur (9,7±5,9) 
(Tabela 5). A diferença [Merional® HG-Menopur] em 
número médio de oócitos recuperados foi de +1,9, 
com um IC de 95% da diferença igual a +0,43 a +3,43 
(ou seja, um limite inferior de IC de 95% maior que 
a diferença significativa clinicamente predefinida de 
-2,1). Esses resultados foram confirmados na análise 
de PP (per patient protocol), para a qual o número 
total de oócitos recuperados foi de 12,3±6,2 no grupo 
de Merional® HG e 10,1±5,7 no grupo de Menopur.

Endpoints secundários:
Nenhuma diferença estatisticamente significativa foi 
observada entre o Merional® HG e o Menopur para 
taxa de implantação e parâmetros de desfecho de 
gravidez: taxa de teste sérico de gravidez positivo, 
taxa de gravidez clínica, parto e taxa de nascimentos 
vivos (Figura 5). Apesar de não haver diferença 
estatisticamente significativa nas unidades diárias 
total e média de hMG utilizadas (Tabela 5), a duração 
da estimulação foi mais curta no grupo Merional® 
HG. O número aumentado de oócitos e oócitos 
maduros (MII) recuperados no grupo Merional® HG 
também foi associado a um número aumentado de 
embriões clivados obtidos (Tabela 5). Este rendimento 
significativamente maior obtido com Merional® HG se 
traduziu em um número maior de embriões preservados 
de forma criogênica disponíveis para subsequente 
transferência. As taxas de gravidez cumulativas foram 
de 46% (n=58/126) e 43% (n=56/129) respectivamente, 
para a população de PP (Figura 5).

DISCUSSÃO
O uso do Merional® HG levou à recuperação de 
mais oócitos, oócitos MII e embriões clivados em 
ART do que em um hMG de referência clássico. 
Nossos resultados são concordantes e confirmam  
os resultados de um estudo anterior3 mostrando  
que Merional® HG apresentou COS mais curto e 
utilizou menor dose de medicamento enquanto 
proporciona um rendimento de oócitos similar. 
Neste estudo, com a mesma quantidade de 
medicamento e, novamente, em um período de 
estimulação mais curto, significativamente mais 
oócitos foram recuperados no grupo Merional® HG.

CONCLUSÕES
O ponto forte deste estudo reside no estudo 
controlado randomizado, que valida seu resultado: 
mais oócitos recuperados com a nova preparação 
de hMG. O fato de esta diferença também se 
traduzir em mais oócitos maduros e embriões serem 
obtidos sugere que a nova preparação de hMG 
também pode nutrir um desfecho de FIV cumulativo 
maior. Entretanto, o estudo não foi projetado para 
comparar taxas de gravidez obtidas com as duas 
preparações de hMG, portanto, estudos adicionais 
devem ser realizados para confirmar esses achados. 
À luz dos resultados obtidos neste RCT, o 
Merional® HG é uma alternativa efetiva para 
estimulação ovariana controlada em ciclos de FIV. 
Conforme sugerido pelo Instituto Nacional para 
Excelência Clínica (NICE - National Institute for 
Clinical Excellence)15, a escolha de gonadotropina 
deve depender da disponibilidade, conveniência 
da paciente e custo benefício. Ao realizar este 
cálculo, a quantidade total de medicamento 
necessária e a duração da estimulação devem ser 
parâmetros importantes.
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Variável Merional® HG 

(N=135)
Menopur
(N=135) Valor pa

Total de unidades de hMG, Média (UI) 2171,4 (980,0) 2303,6 (906,4) NS

Duração de COH (dias) 10,2 (1,3) 10,6 (1,5) 0,02

Oócitos recuperados, total (n) 11,6 (6,6) 9,7 (5,9) 0,012

Oócitos maduros (Grau III - metáfase II) (n) 10,3 (6,0) 8,2 (5,1) 0,002

Proporção de oócitos recuperados MII/ Total (%) 85,0 80,9 0,004

Oócitos injetados - inseminados (FIV + ICSI) (n) 10,8 (5,9) 8,4 (5,0) <0,001

Embriões clivados no dia 2 (n) 5,8 (3,8) 4,8 (3,7) 0,04

Taxa de implantação, % 29,1 (41,0) 28,2 (36,9) NS

Tabela 5. Parâmetros de estimulação e fertilização (População ITT) (Adaptado de Lockwood)3 
ITT, população com intenção de tratar [intention to treat]; n=135 no grupo Merional® HG;. n=135 no grupo Menopur 
Os dados são relatados como (média ± DP) caso não seja especificado de outra forma. 
ICSI, injeção de esperma intracitoplasmática [intracytoplasmic sperm injection]; NS, não estatisticamente significativo  

[not statistically significant].
*F-teste (análise de variância) para variáveis contínuas, teste exato de Fisher para variáveis categóricas.

Estudo europeu

Merional® 

Taxa de beta-hCG 
positivo

45,2

35,7

46

34,9

44,4

47,3

38,8

43,4

38,9

42,6

Taxa de gravidez em 
curso

Taxa de gravidez em 
curso cumulativa

Taxa de nascimentos 
vivos

Taxa de nascimentos 
vivos cumulativa

Menopur

Figura 5. Desfechos de gravidez (população PP) (Adaptado de Lockwood)3
PP, população de acordo com o Protocolo [Per Protocol]; n=126 no grupo Merional® HG;. n=129 no grupo Menopur.
Valor de P não estatisticamente significativo para qualquer um dos parâmetros (teste exato de Fisher para variáveis categóricas).
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UM ALIADO CONFIÁVEL EM PROGRAMAS DE 
TÉCNICAS DE REPRODUÇÃO ASSISTIDA

O caso para pureza inigualável

Ao reconhecer o papel central dos componentes de 
carboidrato em ambas as moléculas de FSH e hCG, 
a IBSA desenvolveu e patenteou um processo de 
purificação inovador e não agressivo que mantém 
o equilíbrio de glicosilação natural ideal e atinge os 
mais elevados níveis de pureza e qualidade. Diferente 
de outras preparações de hMG comercializadas 
nas quais a urina pós-menopausa é a única fonte  

de fabricação, o material inicial do Merional® HG 
é a urina coletada tanto de mulheres grávidas 
quanto mulheres no pós-menopausa, permitindo 
um processo de purificação paralelo etapa por 
etapa que preserva as porções de carboidrato da 
molécula e gera pureza inigualável para ambos os 
componentes de FSH e hCG4-16.

Com base na tecnologia mais avançada e conhecimento da estrutura-
função de gonadotropinas, o processo de purificação da IBSA proporciona 
uma referência de alta qualidade e segurança para a obtenção da 
maior pureza e uma gama completa de espécies moleculares de 
gonadotropinas4.

Com base na tecnologia mais avançada e conhecimento da estrutura-função de 

gonadotropinas, o processo de purificação da IBSA proporciona uma referência de 

alta qualidade e segurança para a obtenção da maior pureza e uma gama completa 

de espécies moleculares de gonadotropinas4.

Preservação  
de glicosilação

PROCESSO DE PURIFICAÇÃO DA IBSA

A garantia de uma qualidade global única

Gama completa  
de isoformas

Pureza

Alta qualidade  
e segurança
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ETAPA 1
COLETA DE URINA E PURIFICAÇÃO INICIAL
As urinas são coletadas sob responsabilidade direta 
da IBSA aplicando um sistema de qualidade de Boas 
Práticas de Fabricação aprovado internacionalmente. 
As etapas de purificação iniciais foram projetadas 
para reduzir a carga de proteínas e outros elementos 
urinários menores. Ela inclui a precipitação e 
solubilização seletivas em condições leves para 
eliminar alguns elementos urinários e preservar a 
estrutura molecular do FSH e do hCG. Isto permite 
evitar o uso de solventes ou químicos agressivos 
adicionais para atingir a pureza alvo. A purificação 
inicial também inclui algumas etapas de limpeza 
de vírus validadas que eliminam ou inativam de 
forma eficiente vírus que podem estar teoricamente 
presentes nas urinas iniciais.

ETAPA 2
PURIFICAÇÃO FINAL
As etapas de purificação final incluem uma série 
de cromatografias que permitem a recuperação 
da gama completa das isoformas de FSH e hCG, 
eliminando as impurezas urinárias. Em particular, 
a cromatografia em Sefarose Azul é realizada 
em uma resina de afinidade, com base em um 
conceito patenteado e inovador que permite alta 
sensibilidade na separação das diferentes espécies 
de proteína e recuperação estendida de todas as 
espécies naturais, resultando assim em um produto 
extremamente altamente purificado (Figura 6).

Um processo não agressivo inovador, com base em etapas de precipitação e solubilização seletivas para eliminar  
moléculas urinárias, preservando a estrutura das gonadotropinas (Adaptado de Lombardi)4

A molécula alvo 
misturada com outros 

componentes

A molécula alvo 
permanece em solução,  

o precipitado é eliminado

A molécula alvo é 
precipitada de forma 
seletiva e recuperada

Solubilização  
seletiva

Precipitação 
seletiva

O material em 
solução é eliminado

O fluxo de processos, realizado internamente sob o mesmo sistema de garantia de qualidade global, inclui:
• Coleta de urina
• Purificação inicial
• Purificação final

Fig. 6. Representação esquemática das etapas principais do processo de purificação da IBSA

UM PROCESSO DE DUAS ETAPAS
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Bula para profissionais de saúde - Merional HG
Merional HG menotropina 75 UI

I) IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

APRESENTAÇÃO
Frasco-ampola de vidro incolor contendo 75 UI de menotropina.

USO ADULTO

USO SUBCUTÂNEO OU INTRAMUSCULAR

COMPOSIÇÃO
Cada frasco-ampola de Merional HG contém 75 UI de menotropina 
+ 1 seringa pré- enchida de diluente (1 mL de cloreto de sódio 
0,9%).

Cada frasco-ampola de Merional HG contém 75 UI de menotropina 
+ 1 ampola de diluente (1 mL de cloreto de sódio 0,9%).

Excipientes: lactose monoidratada, água para injetáveis.

II) INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

1. INDICAÇÕES
Estímulo de desenvolvimento folicular no tratamento de 
infertilidade.

Estímulo folicular simples
Amenorreia hipo e normogonadotrópica, oligomenorreia, ciclos 
anovulatórios e insuficiência lútea com baixa resposta ao tratamento 
com clomifeno.

Estímulo folicular múltiplo
Indicação de superovulação controlada em pacientes participando 
de técnicas de reprodução assistidas medicamente.

2. RESULTADOS DE EFICÁCIA
Dois estudos clínicos foram realizados para avaliar a segurança e 
eficácia da administração subcutânea de Merional HG na indução 
da estimulação ovariana em mulheres que passaram pelo programa 
de fertilização in vitro e para fazer uma comparação com o 
medicamento referência Menopur (Ferring) – Estudo 04I/HMG10 e 
Estudo 10 EU/HMG02).
O Estudo 04I/HMG10 foi um estudo clínico prospectivo, 
randomizado, investigador- cego, controlado, realizado em 157 
pacientes, com 78 pacientes randomizados para tratamento 
com Merional HG e 79 pacientes randomizados tratamento com 
Menopur. Oócitos de recuperação foram alcançados, e, portanto, 
o resultado primário avaliável, em 72 pacientes do grupo Merional 
HG e em 73 pacientes do grupo Menopur. Procedimentos de 
aleatorização alcançaram grupos de tratamento bem balanceados 
para as características demográficas e basais dos casais.
Referente à variável de desfecho primário (isto é, número de oócitos 
recuperados), os resultados do teste da hipótese do intervalo de 
Schuirmann sugeriram que Merional HG não foi inferior ao Menopur 
tanto na análise ITT (8,1 ± 4,4 vs 7,8 ± 4,2, para Merional HG e 
Menopur, respectivamente) e na análise PP (8,8 ± 3,9 vs 8,4 ± 3,8 e 
para Merional HG e Menopur, respectivamente).
Todos os parâmetros secundários levados em consideração neste 
estudo são parâmetros padrão avaliados rotineiramente em centros 
de fertilidade. A análise dos parâmetros de estimulação ovariana, 
tais como a duração do tratamento (11,3 (1,5) vs 12,3 (2,1), no grupo 
Merional HG e Menopur respectivamente, p <0,001), a dosagem 
diária (224,2 (37,0) vs 238,6 (48,7), p = 0,04) e o total de unidades 
de hMG utilizadas (2555,8 (635,9) vs 2968,7 (854,8), p <0,001) 
mostraram uma eficácia superior de Merional HG em comparação ao 
Menopur. O número de oócitos fertilizados (2PN mais clivagem no 
dia 1: 2,4 ± 0,9 vs 2,5 ± 0,8) e a taxa de fertilização (26,7% vs. 30,2% 
do oócito recuperado, 88,5% vs. 92,5% do oócito inseminado) foram 
equivalentes (isto é, não estatisticamente significativo diferente) em 
dois grupos de tratamento. Da mesma forma, o número de embriões 
clivados no segundo dia de cultura (2,3 ± 0,9 vs. 2,5 ± 0,8) e a taxa 
de clivagem no dia 2 (definida como o número de embriões clivados 
no dia 2 de cultura, dividido pelo número de oócitos recuperados 
ou pelo número de oócitos inseminados) resultaram ser comparáveis 
(p = NS) nos dois grupos (26,3% vs. 29,7% dos oócitos captados, 
86,9% vs. 91,0% dos oócitos inseminados). Quanto ao processo de 
fertilização in vitro, a transferência do embrião foi conseguida na 

vasta maioria de pacientes em ambos os grupos, o que corresponde 
a 94,4% (n = 67) dos 71 pacientes com a OPU positiva (isto é, 
com pelo menos um oócito recuperado) no grupo de Merional 
HG, e para 100% (n = 72) dos 72 pacientes com taxa OPU positiva 
grupo de Menopur. A implantação por transferência de embriões, 
o teste positivo β-hCG (gravidez) e a taxa de gravidez clínica 
por recuperação de oócitos e embriões por transferência foram 
equivalentes entre os grupos de tratamento. No total, 52 pacientes 
tiveram um teste positivo de gravidez na urina (25 no grupo 
Merional HG e 27 no grupo Menopur, p = NS). A gravidez clínica foi 
confirmada na visita digital final em 20 pacientes por grupo (p = NS).
Muitos poucos eventos adversos foram reportados durante este 
estudo. Dois dos três eventos adversos reportados no grupo 
Merional HG foram relacionadas com OHSS, uma síndrome 
iatrogênica muito conhecida. Ambos os casos foram de intensidade 
leve. Apenas um caso necessitou de internação e foi classificado 
como grave. Ambos os casos foram resolvidos sem sequelas. O 
terceiro evento adverso relatado foi um cisto ovariano que causa a 
interrupção do tratamento e houve a retirada da paciente do estudo.
A tolerabilidade das injeções de hMG foi avaliada em cada visita. 
Dor no local da injeção foi relatada em alguns pacientes em cada 
grupo de tratamento, com uma frequência ligeiramente mais 
elevada, mas não significativa no grupo Menopur. A intensidade da 
dor foi sempre julgada como leve e limitada ao tempo de injeção. 
Também foram relatados poucos casos de sensibilidade, um pouco 
mais frequentemente no grupo Menopur. Não ocorreu vermelhidão 
ou coceira.
O Estudo 10EU / HMG02 foi um estudo de fase III projetado para 
confirmar a segurança e eficácia de Merional HG na indução de 
hiperestimulação ovariana controlada em pacientes submetidos à 
fertilização in vitro. Foi um estudo randomizado, investigador- cego 
em comparação com Menopur (Ferring Pharmaceuticals).
Um total de 270 pacientes do sexo feminino foram randomizadas 
e tratadas (População ITT), com recuperação de oócitos realizada 
em 259 pacientes (população PP). Os dois grupos de tratamento 
foram geralmente bem combinados em termos de características 
demográficas basais. Além disso, a população estudada foi 
representativa dos pacientes que se comumente se submetem à 
fertilização in vitro.
O número total de oócitos recuperados foi estatisticamente mais 
significativamente elevado no grupo Merional HG comparado com 
o grupo Menopur. No entanto, como o estudo foi projetado para 
demonstrar não-inferioridade do Merional HG comparado com 
Menopur e uma vez que o limite inferior do IC de 95% observada 
(0,43) foi maior do que a margem de inferioridade não pré-definida 
de -2,1, a comparação de não inferioridade do Merional HG com 
Menopur foi estabelecida. Resultados semelhantes foram obtidos 
para a população Per-Protocol (PP) (12,3 ± 6,2 no grupo Merional 
HG e 10,1 ± 5,7 no grupo Menopur), com um limite inferior do IC de 
95% igual a 0,68.
Foi observada uma diferença estatisticamente significativa entre os 
grupos de tratamento durante todo o período de estimulação com 
uma duração mais curta visto no grupo Merional HG (2171,4 (980,0) 
vs 2304,2 (905,4); p = 0,025) e para o número total de folículos > 16 
mm sobre o dia da injeção de hCG, que foi mais elevada no grupo 
Merional HG do que no grupo Menopur (5.0 (3.8) vs 4,5 (3,2), p = 
0,23). Um número significativamente mais elevado de embriões 
clivados no segundo dia foi obtido no grupo Merional HG (5.8 (3.8) 
vs 4,8 (3,7), p = 0,04). No entanto, não foram observadas diferenças 
estatisticamente significantes ou clinicamente significativas entre 
os grupos de tratamento com relação ao número de embriões 
transferidos ou congelados. Não houve diferenças estatisticamente 
significativas entre os grupos de tratamento observados por 
qualquer outro dos endpoints secundários de eficácia (ou seja, taxa 
de fertilização, taxa de clivagem, a média taxa de implantação, a 
taxa de teste de β hCG positivo, a taxa de gravidez clínica). A taxa 
de gravidez clínica foi definida como uma gravidez mostrando 
atividade cardíaca embrionária no ultrassom de 10-11 semanas 
após a transferência de embriões. Na População ITT, 45 pacientes 
(33,3%) e 50 pacientes (37,0%) nos grupos Merional HG e Menopur, 
respectivamente, tiveram uma gravidez clínica em 10-11 semanas 
de tratamento. Não houve diferença estatisticamente significativa 
na taxa de taxa de entrega e nascimentos vivos foram relatados nos 
dois grupos de tratamento.
A frequência e a incidência de eventos adversos relacionados com 
o tratamento (144 e 127, respectivamente) e as porcentagens de 
pacientes com estes eventos (17,0% e 18,5%, respectivamente) 
foram comparáveis entre os grupos Merional HG e Menopur. 
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Os eventos adversos relacionados com o tratamento mais 
frequentemente relatados foram associados com distúrbios 
gastrintestinais (dor abdominal, distensão abdominal e náuseas): 
reportados por 8,9% dos pacientes em ambos os grupos de 
tratamento. Os demais eventos adversos mais frequentemente 
relatados foram relacionados a distúrbios do sistema nervoso (dor 
de cabeça e tonturas), que foram igualmente relatados em ambos 
os grupos (12,6%). Fadiga e mal-estar também foram relatados em 
ambos os grupos de tratamento com a mesma frequência, enquanto 
os fogachos foram notificados mais frequentemente no grupo 
Merional HG. Não houve diferença estatisticamente significativa na 
proporção de pacientes que experimentam eventos adversos sérios 
entre os grupos Merional HG e Menopur (5,9% em ambos os grupos 
de tratamento). Apenas 4 eventos em 3 pacientes no grupo Merional 
HG (dor abdominal inferior, constipação, hiperestimulação ovariana 
e de torção do ovário) foram consideradas relacionadas com o 
medicamento em estudo. No grupo Menopur, apenas um caso de 
OHSS foi considerado relacionado com o medicamento objeto do 
estudo.
A tolerabilidade no local da injeção resultou ser muito boa 
em ambos os grupos de tratamento, com poucas pacientes 
apresentando dor, vermelhidão, sensibilidade ou coceira. Nos 
casos em que ocorreu dor, a intensidade era ligeira e limitada 
principalmente à altura da injeção.
O Estudo 001F/HMG06 demonstrou não haver diferença 
significativamente estatística entre o produto administrado de 
forma intramuscular e subcutânea no que diz respeito ao número de 
oócitos; uma média de sete oócitos foram recuperados em ambos 
os grupos de tratamento (populações ITT e PP), representando uma 
resposta adequada e segura ao tratamento. Nenhuma diferença 
estatisticamente significativa foi observada para a maioria dos 
endpoints secundários, incluindo taxa de gravidez e taxa de 
gravidez clínica; no entanto, deve-se notar que o estudo foi de baixa 
potência para detecção de tais diferenças. Uma dose total de hMG 
requerida para alcançar o critério para a administração de hCG foi 
significativamente mais baixa no grupo de administração subcutânea 
do que no grupo de administração intramuscular (p<0,01). De 
maneira similar, a duração do estímulo foi menor no grupo 
recebendo administração subcutânea do que no grupo recebendo 
administração intramuscular (p<0,05).
No entanto, um uso muito extenso na pós comercialização de 
produtos constituídos por hMG, utilizados pela via intramuscular, 
demonstraram a segurança e eficácia destes produtos. A via 
de administração deve ter implicações mínimas na avaliação 
risco- benefício do produto, uma vez que os estudos clínicos 
demonstraram segurança e eficácias similares independente da via 
de administração.

Referências Bibliográficas:
1. Study 04I/hMG10: “A prospective, randomized, investigator-blind, 

controlled, clinical study of phase III on the clinical efficacy and 
tolerability of hMG-IBSA (IBSA Institut Biochimique SA) versus 
Menopur® (Ferring) administered subcutaneously in women 
undergoing controlled ovarian hyperstimulation (COH) in an ART 
programme (IVF).”

2. Alviggi C, Cognigni GE, Morgante G, et al. A prospective, 
randomised, investigator- blind, controlled, clinical study 
on the clinical efficacy and tolerability of two highly purified 
hMG preparations administered subcutaneously in women 
undergoing IVF. Gynecol Endocrinol 2013;29(7):695-9. doi: 
10.3109/09513590.2013.788641.

3. Study 10EU/hMG02: “Safety and efficacy study comparing a new 
hMG formulation (hMG-IBSA) to a reference product (Menopur®) 
in patients undergoing ovarian stimulation for in vitro fertilisation 
(IVF).”

4. Gocial et al. 2000; Nichols et al. 2001.

3. CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS

Mecanismo de ação
A menotropina, que possui atividade tanto de hormônio LH quanto 
de FSH, induz o crescimento e desenvolvimento folicular ovariano, 
além da produção gonadal esteroidal em mulheres que não 
possuem falha ovariana primária. O FSH é o dirigente primário do 
recrutamento folicular e crescimento na foliculogênese primária, 
enquanto o LH é importante para a estereogênese ovariana e está 
envolvido nos eventos fisiológicos que levam ao desenvolvimento 
de um folículo pré ovulatório competente.

Farmacodinâmica
A substância ativa de Merional HG é a gonadotropina humana 
menopausal altamente purificada (HMG). O efeito principal da 
injeção de HMG é o desenvolvimento e maturação dos folículos de 
Graaf.

Farmacocinética
Absorção
A bioequivalência de concentração de soro FSH e LH seguindo 
a injeção subcutânea e intramuscular de hMG-IBSA não foi 
investigada. Após uma administração única de 300 UI de hMG-IBSA, 
os seguintes parâmetros farmacocinéticos foram calculados (Valor 
médio ± Desvio padrão):

FSH
Cmax (UI/L): s.c. 7,5 ± 2, 8, i.m. 6, 5 ± 2, 1
Tmax (h): s.c. 21, 8 ± 9, 3, i.m. 19, 4 ± 7, 4
AUC0-inf (UI /L): s.c 525, 8 ± 95,8, i.m. 486, 6 ± 131, 3

AC
Cmax (UI /L): s.c. 0, 47 ± 0, 32, i.m. 0, 63 ± 0, 52
Tmax (h): s.c. 9, 8 ± 3, 8, i.m. 9, 1 ± 3, 3
AUC0-inf (UI /L): s.c 8, 92 ± 7, 61, i.m. 11, 23 ± 8, 77

Eliminação
O nível de soro FSH diminui em meia vida de 45,2 horas (i.m.) e 41,1 
horas (s.c.). HMG é excretado principalmente na urina.

Cinética em grupos especiais de pacientes
Não se sabe se os parâmetros farmacocinéticos de hMG são 
alterados em pacientes com insuficiência renal ou hepática.

Dados pré-clínicos
Nenhum dado pré-clínico está disponível.

4. CONTRAINDICAÇÕES
Gravidez, lactação, falha primária do ovário (hipogonadismo 
hipogonadotrópico), hipersensibilidade a gonadotropina 
menopáusica humana (hMG) ou outras gonadotropinas (FSH, 
hCG) ou a qualquer um dos excipientes na formulação listados 
em “Composição”, esterilidade sem comprometimento do 
desenvolvimento folicular normal (exceto em pacientes participando 
de um programa de reprodução assistida medicamente), cistos 
ovarianos não relacionados à síndrome do ovário policístico, 
sangramento ginecológico patológico, carcinoma ovariano, uterino 
ou nos seios, tumor na glândula pituitária ou no hipotálamo, 
hiperprolactinemia, endocrinopatia não tratada de origem tireóidea 
ou adrenal.

5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES
Um tratamento com gonadotropinas deve ser administrado somente 
por médicos com experiência no diagnóstico e tratamento de 
problemas de infertilidade e depois que qualquer possível causa 
de infertilidade tenha sido descartada (mecânica, imunológica 
ou andrológica) e apenas quando o acesso aos equipamentos 
necessários para realizar testes clínicos e endocrinológicos estiver 
disponível.
Antes de iniciar o tratamento, a infertilidade do casal deve ser 
avaliada. Além disso, quaisquer contraindicações supostas para 
gravidez devem ser descartadas. O casal deve ser informado que 
um tratamento de infertilidade com gonadotropinas envolve os 
seguintes riscos:

Síndrome de hiperestimulação ovariana
O início da hiperestimulação ovariana pode ser minimizado se a 
dosagem prescrita for seguida. O risco de hiperestimulação (ou 
superestimulação) ovariana deve, dessa forma, ser levado em 
consideração. Portanto, a paciente deve ser monitorada com 
cuidado durante toda a duração do tratamento e por duas semanas 
após a administração de hCG. A incidência de hiperestimulação 
ovariana grave durante ensaios clínicos foi menos de 1%.
Em geral, reações ovarianas excessivas causadas por um tratamento 
com Merional HG apenas produzem efeitos colaterais graves em 
pacientes que receberam hCG para induzir a ovulação (geralmente 
1-2 semanas após a administração de hCG e a ovulação), ou em 
pacientes grávidas.
Caso ocorram sintomas como dor abdominal e/ou tensão abdominal 
(possivelmente acompanhados por náusea e vômito), assim como 
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hipertrofia ovariana, ou caso os níveis de estrogênio ou de exame 
de ultrassom sugiram reação ovariana excessiva, o tratamento com 
Merional HG deve ser interrompido.
Os critérios de avaliação de reação ovariana excessiva após estímulo 
folicular simples são: aumento do nível de plasma estradiol para mais 
de 4000 pmol/l ou 110 pg/ml e/ou presença de mais de 3 folículos 
com um diâmetro médio de 16 mm.
O risco de hiperestimulação é maior em caso de estímulo 
multifolicular, quando níveis de plasma estradiol excederem 11 
nmol/l ou 3000 pg/ml e 20 folículos com um diâmetro médio de 12 
mm estiverem presentes.
Níveis de estradiol acima de 20 nmol/l ou 5500 pg/ml e a presença 
de mais de 40 folículos são contraindicações à administração de 
hCG. Neste caso, a paciente será aconselhada a abster-se de 
relações sexuais.
Hiperestimulação ovariana, ascites com ou sem efusão 
pleural, hidrotórax ou hemoconcentração podem levar a 
hiperaldosteronismo secundário ou hipercoagulabilidade sanguínea. 
Estes sintomas podem ser mantidos sob controle por meio de 
medidas adequadas, evitando exames abdominais que não sejam 
estritamente necessários.
Na ausência de gravidez, estes sintomas desaparecerão 
espontaneamente com os fluxos menstruais seguintes. Casos graves 
requerem tratamento intensivo.
Durante o estímulo multifolicular, o risco de hiperestimulação 
ovariana pode ser reduzido por aspiração de todos os folículos antes 
da ovulação.

Neoplasias no sistema reprodutor
Existem relatos de neoplasia nos ovários e em outros órgãos 
reprodutores, que podem ser tanto benigna quanto maligna, em 
mulheres que se submeteram a regimes múltiplos para tratamentos 
de infertilidade. No entanto, ainda não está estabelecido se o 
tratamento com a gonadotropina aumenta o risco destes tumores 
em mulheres inférteis.

Múltiplas gravidezes
A incidência de múltiplas gravidezes após a administração de 
Merional HG/hCG é de cerca de 20%. Na maioria dos casos, resulta 
em gêmeos.
Em pacientes passando por técnicas de reprodução assistida, o 
risco de gravidez múltipla é relacionado ao número de oocistos ou 
embriões implantados.

Perda gestacional
A incidência de perda gestacional é maior que na população geral, 
mas é comparável àquela de mulheres com distúrbios de fertilidade. 
A gravidez ectópica pode ocorrer particularmente em mulheres com 
histórico de doença tubária.

Gravidez/Lactação
Há indicações de riscos fetais com base em experiências em 
humanos e animais, nas quais os riscos envolvidos superam o 
benefício terapêutico. Este produto é, portanto, contraindicado para 
mulheres grávidas.
Não é conhecido se o HMG é excretado no leite e quais efeitos 
pode ter em bebês sendo amamentados. Portanto, o Merional HG é 
contraindicado durante a lactação.

Efeitos na capacidade de dirigir e usar máquinas
O Merional HG não tem efeitos sobre a habilidade de dirigir e usar 
máquinas.

6. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS
Interações clinicamente significantes com outros produtos não 
foram relatadas até o momento. Ao usar o agonista GnRH para 
dessensibilização pituitária, uma dose mais alta de Merional HG 
pode ser necessária para obter uma resposta folicular adequada.

7. CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO
Merional HG deve ser mantido em temperatura ambiente (entre 
15ºC a 30ºC), dentro de sua embalagem original.
Número de lote e datas de fabricação e validade: vide 
embalagem.
Não use o medicamento com o prazo de validade vencido. 
Guarde-o em sua embalagem original.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.
TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO 
ALCANCE DAS CRIANÇAS.

8. POSOLOGIA E MODO DE USAR
O objetivo do tratamento é induzir o desenvolvimento folicular 
por meio da administração de doses ajustadas individualmente de 
Merional HG, e subsequentemente a induzir a ovulação com uma 
injeção de hCG.
O desenvolvimento folicular é avaliado por exames de ultrassom 
e controles hormonais (estrogênios), além de exames clínicos. O 
tamanho e o número de folículos em desenvolvimento apenas 
podem ser determinados por meio de exames de ultrassom

Estímulo folicular simples
O tratamento geralmente começará durante a primeira semana do 
ciclo após fluxos menstruais espontâneos ou induzidos com 75 UI 
por dia (ou 150 UI a cada dois dias). O tratamento continuará até 
que os níveis de estrogênio (Plasma estradiol = 1,1-2,9 nMol/l = 300 
– 800 pg/ml) e o desenvolvimento folicular adequado (diâmetro ≥ 18 
mm) sejam alcançados.
Em caso de falta de resposta ovariana, o tratamento pode ser 
descontinuado ou tentado com uma dose maior de 2 frascos de 
Merional HG 75 UI/dia (= 150 UI hMG). Dois ciclos de tratamento 
adicionais usando o mesmo esquema devem ser conduzidos antes 
que a dosagem seja aumentada.
Caso os níveis de plasma de estrogênio aumentem muito rápido (> 
100% em 2-3 dias) a dose do Merional HG deve ser reduzida.
Geralmente, um ciclo de tratamento com Merional HG dura 7-12 
dias (máximo).

Estímulo folicular múltiplo
Geralmente, uma dose de 150 – 300 UI é injetada após o 2º ou 
3º dia do ciclo até que o desenvolvimento folicular suficiente seja 
alcançado. Em determinados casos (resposta ruim do paciente), 
doses mais altas podem ser exigidas.
Na maioria dos casos, a duração máxima do tratamento é de 10 
dias. Se Merional HG for administrado em conformidade com FSH, 
as doses serão reduzidas de acordo.

Indução de ovulação
Após 24 a 48 horas da última injeção de Merional HG, uma dose 
única de 5000 a 10000 UI de hCG é administrada, considerando que 
os testes clínicos e endocrinológicos demonstrem reação ovariana 
adequada - mas não excessiva (vide “Advertências e Precauções”). A 
ovulação ocorre 32 a 48 horas mais tarde.
As pacientes serão aconselhadas a ter relações sexuais todos os 
dias, a partir do dia da administração de hCG até que a ovulação 
seja esperada. Se a gravidez não for obtida apesar da ovulação, o 
tratamento pode ser repetido seguindo o mesmo esquema e dois 
ciclos de tratamento devem ser repetidos antes que doses mais altas 
sejam administradas.

Método de administração
Merional HG pode ser injetado por via intramuscular ou subcutânea.

9. REAÇÕES ADVERSAS
Os efeitos colaterais são listados de acordo com a classe e 
frequência do órgão do sistema:

Muito comum (> 1/10), comum (> 1/100, < 1/10),  
incomum (> 1/1000, < 1/100), raro (> 1/10.000 < 1/1000),  
muito raro (< 1/10.000).

Efeitos e reações gerais no local de injeção:
Comuns: reações locais no local de injeção. Sintomas similares à 

gripe, como febre, dor nas articulações, dor abdominal, 
sensibilidade nos seios.

Distúrbios no sistema reprodutor:
Comuns: hiperestimulação ovariana moderada a média, expansão 

ovariana, cistos no ovário, gravidez múltipla não desejada.
Raros: hiperestimulação ovariana grave com ascites, hidrotórax, 

sangramento abdominal, diarreia, hemoconcentração, oligúria 
e hipotonia.

Distúrbios gastrointestinais:
Comuns: distensão, náusea, vômito. 
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Distúrbios cardiovasculares
Raros: tromboembolismo arterial, oclusão das veias periféricas e 

cerebrais, embolismo pulmonar ou infarto.

Os ingredientes ativos neste produto medicinal são extraídos da 
urina humana. Os riscos potenciais de transmissão de agentes 
infecciosos não podem ser completamente descartados.
Em casos de eventos adversos, notifique ao sistema de 
Notificações em Vigilância Sanitária NOTIVISA, disponível 
em www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm, ou para a 
Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

10. SUPERDOSE
Os efeitos de uma dosagem excessiva de Merional HG são 
desconhecidos. Entretanto, a síndrome de hiperestimulação ovariana 
não pode ser descartada.
Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você 
precisar de mais orientações.

III) DIZERES LEGAIS
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Material destinado exclusivamente ao profissional de saúde prescritor.

Maio/2019

• HMG altamente purificada1

• Opção completa, segura 
e eficaz de FSH + LH para 
estimulação ovariana1

• Proporciona melhor 
otimização no 
gerenciamento da ART2

Apresentação: 75 UI
1 frasco-ampola acompanhado  
de 1 ampola de diluente

Merional® HG
menotropina

Referências: 1. A prospective, randomised, controlled clinical study on the assessment of tolerability and of clinical efficacy of Merional (hMG-IBSA) administered subcutaneously versus Merional admin-
istered intramuscularly in women undergoing multifollicular ovarian stimulation in an ART programme (IVF). Alviggi C, Revelli A et al. Reproductive Biology and Endocrinology 2007, 5:45. 2. A prospective, 
randomised, investigator-blind, controlled, clinical study on the clinical efficacy and tolerability of two highly purified hMG preparations administered subcutaneously in women undergoing IVF. Alviggi C, 
Cognigni et al. 2013; Gynecol Endocrinol, Early Online: 1–5.

MERIONAL HG (menotropina) Pó liófilo injetável. Indicações: estímulo de desenvolvimento folicular no tratamento de infertilidade. Amenorreia hipo e normogonadotrópica, oligomenorreia, ciclos anovulatórios 
e insuficiência lútea com baixa resposta ao tratamento com clomifeno. Indicação de superovulação controlada em pacientes participando de técnicas de reprodução assistidas medicamente. Contraindicações: 
gravidez, lactação, falha primária do ovário, hipersensibilidade a gonadotropina menopáusica humana (hMG) ou outras gonadotropinas (FSH, hCG) ou a qualquer um dos excipientes na formulação, esterilidade 
sem comprometimento do desenvolvimento folicular normal, cistos ovarianos não relacionados à síndrome do ovário policístico, sangramento ginecológico patológico, carcinoma ovariano, uterino ou nos seios, 
tumor na glândula pituitária ou no hipotálamo, hiperprolactinemia, endocrinopatia não tratada de origem tireóidea ou adrenal. Cuidados e Advertências: Síndrome de hiperestimulação ovariana: a paciente deve 
ser monitorada com cuidado durante toda a duração do tratamento e por duas semanas após a administração de hCG. Caso ocorram sintomas como dor abdominal e/ou tensão abdominal, hipertrofia ovariana, 
ou caso os níveis de estrogênio ou de exame de ultrassom sugiram reação ovariana excessiva, o tratamento com Merional HG deve ser interrompido. Neoplasias no sistema reprodutor: ainda não está estabe-
lecido se o tratamento com a gonadotropina aumenta o risco destes tumores em mulheres inférteis. Múltiplas gravidezes: a incidência de múltiplas gravidezes após a administração de Merional HG/hCG é de 
cerca de 20% e na maioria dos casos resulta em gêmeos. Perdas gestacionais: maior que na população geral, mas comparável àquela de mulheres com distúrbios de fertilidade. A gravidez ectópica pode ocorrer 
particularmente em mulheres com histórico de doença tubária. Gravidez/Lactação: o produto é contraindicado para mulheres grávidas. Não é conhecido se o HMG é excretado no leite e quais efeitos pode ter 
em bebês sendo amamentados. Efeitos na capacidade de dirigir e usar máquinas: Merional HG não tem efeitos sobre a habilidade de dirigir e usar máquinas. Interações medicamentosas: interações clinicamente 
significantes com outros produtos não foram relatadas até o momento. Reações adversas: Efeitos e reações comum gerais no local de injeção: sintomas similares à gripe, como febre, dor nas articulações, dor 
abdominal, sensibilidade nos seios. Distúrbios no sistema reprodutor: hiperestimulação ovariana moderada a média, expansão ovariana, cistos no ovário, gravidez múltipla não desejada (comuns); hiperestimulação 
ovariana grave com ascites, hidrotórax, sangramento abdominal, diarreia, hemoconcentração, oligúria e hipotonia (raras). Distúrbios gastrointestinais: distensão, náusea, vômito (comuns). Distúrbios cardiovascula-
res: tromboembolismo arterial, oclusão das veias periféricas e cerebrais, embolismo pulmonar ou infarto (raras). Os ingredientes ativos deste produto são extraídos da urina humana, portanto, riscos potenciais de 
transmissão de agentes infecciosos não podem ser completamente descartados. Posologia: Estímulo folicular simples: o tratamento começará durante a primeira semana do ciclo com 75 UI por dia (ou 150 UI a 
cada dois dias). O tratamento continuará até que os níveis de estrogênio e o desenvolvimento folicular adequado sejam alcançados. Em caso de falta de resposta ovariana, o tratamento pode ser descontinuado 
ou tentado com uma dose maior de 2 frascos de Merional HG 75 UI/dia (=150 UI hMG). Geralmente, um ciclo de tratamento com Merional HG dura 7-12 dias (máximo). Estímulo folicular múltiplo: geralmente, 
uma dose de 150 – 300 UI é injetada após o 2º ou 3º dia do ciclo até que o desenvolvimento folicular suficiente seja alcançado. Na maioria dos casos, a duração máxima do tratamento é de 10 dias. Indução de 
ovulação: após 24 a 48 horas da última injeção de Merional HG, uma dose única de 5000 a 10000 UI de hCG é administrada. A ovulação ocorre 32 a 48 horas mais tarde. Apresentação: pó liófilo em frasco-am-
pola de vidro incolor contendo 75 UI de menotropina. USO ADULTO. VIA SUBCUTÂNEA OU INTRAMUSCULAR. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. SE PERSISTEREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER 
CONSULTADO.  Para maiores informações, consulte a bula completa do produto. SAC: 0800-166613. www.ucb-biopharma.com.br Reg MS – 1.2361.0089 – R0_Fevereiro 2018

Reg. MS - 1.2361.0089-001-5

Evento adverso: hiperestimulação ovariana moderada
Contraindicação: Gravidez, lactação, falha primária do ovário


