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50 mg
Comprimidos revestidos

USO ORAL

USO ADULTO

FORMA FARMACÊUTICA E 

APRESENTAÇÕES 

Comprimidos revestidos de 50 mg. Emba -

lagens com 14 e 28 comprimidos revestidos.

COMPOSIÇÃO 

Cada comprimido revestido de losarta na

potássica contém:

losartana potássica.........................50 mg

Excipientes: amido, lactose monoidratada,

dióxido de silício, croscamelose sódica,

talco, estearato de magnésio, dióxido de

titânio, macrogol e hipromelose.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

Ação esperada do medicamento

A losartana potássica é um medicamento

que reduz a pressão arterial. Este medica-

mento age impedindo a ligação da angio -

tensina II, substância responsável pelo

aumento da pressão, ao seu receptor. O

efeito anti-hipertensivo máximo de losartana

potássica é obtido 3 a 6 semanas após o

início da terapia. 

Cuidados de armazenamento

O medicamento deve ser armazenado na

embalagem original até sua total utilização.

Conservar em temperatura ambiente (15 a

30°C). Proteger da luz e umidade.

Prazo de validade

Desde que respeitados os cuidados de ar -

mazenamento, o medicamento apresenta

uma validade de 24 meses a contar da data

de sua fabricação. Não devem ser utiliza-

dos medicamentos fora do prazo de vali-

dade, pois podem trazer prejuízos à saúde.

Gravidez e lactação

O uso de losartana é contra-indicado du -

rante a gravidez. Informe seu médico a

ocorrência de gravidez na vigência do trata-

mento ou após seu término. In for mar ao

médico se está amamentando.

Este medicamento não deve ser utilizado

por mulheres grávidas sem orientação

médica ou do cirurgião-dentista. Informe

imediatamente seu médico em caso de

suspeita de gravidez.

Cuidados de administração

Siga a orientação do seu médico, respei-

tando sempre os horários, as doses e a

duração do tratamento.

Interrupção do tratamento

Não interromper o tratamento sem o

conhe cimento do seu médico.

Reações adversas

A losartana potássica tem sido geral-

mente bem tolerada em estudos clínicos

controlados de hipertensão e insuficiên-

cia car díaca. Informe seu médico o apa -

recimento de reações desagradáveis,

tais como tontura, hipotensão (pressão

baixa), erupções cutâneas ou urticária.

Informe ao seu médico sobre quais-

quer problemas que possa apresentar

ou ter apresentado e sobre qualquer

tipo de aler gia. Se ocorrer reação alér-

gica com edema (inchaço) de face,

lábios, garganta e/ou língua, que difi-

culte a res pira ção ou a inges tão de

líquidos e alimentos, interrompa o

tratamento com este medi camento e

entre imediatamente em contato com

seu médico. In forme também se você

apresentou recentemente vômitos ou

diarréia em ex  cesso. É muito impor-

tante que seu médico saiba se você

tem doença he pática (do fígado) ou

renal. É muito importante também que

seu médico saiba se você está toman-

do suplementos de potássio, medi ca -

men tos pou padores de potássio ou

subs    titutos do sal que contenham

potássio.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER

MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS

CRIANÇAS.

Ingestão concomitante com outras

subs    tâncias

Este medicamento pode ser tomado com

ou sem alimentos.

Contra-indicações e precauções

Este medicamento não deve ser utiliza-

do por pacientes com alergia a qualquer

componente da fórmula e durante a

gravidez e a amamentação. A adminis-

tração deste medicamento deve ser rea -

lizada cuidadosamente em pacientes

com: hipotensão (pressão baixa) e dese-

quilíbrio hidro /eletrolítico, disfunção he -

pá tica (do fígado) e insuficiência renal e

cardíaca, pois pode haver necessidade

de ajuste de dose. Informar seu médico

sobre qualquer medicamento que esteja

usando, antes do início, ou durante o

tratamento.

Este medicamento não deve ser utiliza-

do por mulheres grávidas sem orienta -

ção médica ou do cirurgião-dentista.

Informe imediatamente seu médico em

caso de suspeita de gravidez. 

NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHE -

CIMENTO DO SEU MÉDICO, PODE SER

PERIGOSO PARA A SAÚDE.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

A losartana potássica é a primeira de uma

nova classe de agentes para o tratamento

da hipertensão e da insuficiência cardía-

ca; é antagonista do receptor (tipo AT1)

da angio tensina II. A losartana potássica é

um pó cris ta lino branco ou esbranquiça-

do, de livre dis persão. É livremente solú -

vel em água, solúvel em álcoois, e ligeira-

mente solúvel em solventes orgânicos

comuns. A fórmula mole cular da losartana

potássica é C22H22ClKN6O e seu peso

molecular é 461,01. A oxidação do grupo

5-hidroximetil no anel imidazol resulta no

metabólito ativo de losartana.

Propriedades farmacológicas
A angiotensina II, um potente vasoconstri-

tor, é o principal hormônio ativo do sistema

renina-angiotensina e o maior determi -

nante da fisiopatologia da hipertensão. A

angio tensina II liga-se ao receptor AT1
encontrado em muitos tecidos (por exem-

plo, músculo vascular liso, glândulas adre -

nais, rins e coração) e desencadeia várias

ações biológicas importantes, incluindo

vasoconstrição e liberação de aldoste -

rona. A angio tensina II também estimula a

pro li feração de células da musculatura

lisa. Um segundo receptor da angio -

tensina II foi identificado como subtipo

AT2, mas sua função na ho meostase car-

diovascular é desconhecida.

A losartana é um composto sintético po -

tente e ativo por via oral. Em bioensaios de

ligação e farmacológicos, liga-se seletiva-

mente ao receptor AT1. In vitro e in vivo,

tanto a losartana quanto seu metabólito

ácido carboxílico farmacologicamente ativo

(E-3174) bloquei am todas as ações fisio-

logicamente relevan tes da angiotensina II,

sem levar em consi dera ção sua fonte ou

via de síntese. Diferentemente de alguns

anta gonistas peptídicos da angiotensina

II, a losartana não tem efeitos agonistas.

A losartana liga-se seletivamente ao

receptor AT1 e não se liga ou bloqueia

outros re cep to res de hormônios ou canais

iônicos importan tes na regulação cardio-

vascular. Além disso, a losartana não inibe

a ECA (ci ni  nase II), a enzima que degrada

a bra dici nina. Conseqüentemente, os

efeitos não-relacionados diretamente ao

bloqueio do receptor AT1, como a poten-

cialização dos efeitos mediados pela

bradicinina ou o desenvolvimento de

edema (losartana: 1,7%; placebo: 1,9%),

não estão associados à losartana.

Propriedades farmacocinéticas
Absorção

Após a administração oral, a losartana é

bem absorvida e sofre significativo meta -

bolismo de primeira passagem, formando

um metabólito ativo do ácido carboxílico e

outros metabólitos inativos. A biodis poni bi  -

li dade sistêmica dos comprimidos de

losartana é de aproximadamente 33%. As

concentrações máximas médias de losar -

tana e de seu metabólito ativo são alcan -

çadas em 1 hora e em 3 a 4 horas, respec-

tivamente. Não houve efeito clinicamente

significativo no perfil da concentra ção plas-

mática de losartana quando o fármaco foi

administrado com uma refeição-padrão.

Metabolismo

A losartana sofre significativo metabolismo

de primeira passagem pelo citocromo

P450-2C9 e P450-3A4. Aproximadamente

14% da dose de losartana administrada

por via intravenosa ou oral são convertidos

ao seu metabólito ativo. Após a adminis-

tração intravenosa ou oral de losartana

potássica marcada com C14, a radioativi-

dade plasmática circulante é fundamental-

mente atribuída à losartana e ao seu

metabólito ativo. A conversão mínima de

losartana ao seu metabólito ativo foi obser-

vada em aproximadamente 1% dos indiví-

duos estudados.

Em adição ao metabólito ativo, metabólitos

inativos são formados, incluindo dois princi-

pais metabólitos formados por hidroxilação

da cadeia lateral butílica e um metabólito

secundário, um glucuronídeo N-2 tetrazol.

Distribuição

Tanto a losartana quanto seu metabólito

ativo têm uma ligação ! 99% com as proteí-

nas plasmáticas, principalmente a albu-

mina. O volume de distribuição de losartana

é de 34 litros e do metabólito ativo é de

aproximadamente 12 litros. Estudos em

ratos indicam que a losartana praticamente

não atravessa a barreira hemato-encefálica.

Excreção

O clearance plasmático de losartana e de

seu metabólito ativo é de aproximadamente

600 mL/min e 50 mL/min, respectivamente.

O clearance renal de losartana e de seu

meta bólito ativo é de aproximadamente 75

mL/min e de 25 mL/min, respectivamente.

Quando a losartana é administrada por via

oral, aproximadamente 4% da dose são

excretados inalterados na urina, e 6% são

excretados na urina na forma de metabólito

ativo. A farmacocinética de losartana e de

seu metabólito ativo é linear com doses de

losartana potássica de até 200 mg.

Após a administração oral, as concentra -

ções plasmáticas de losartana e de seu

meta bólito ativo diminuem poli-exponen-

cialmente com a meia-vida final de

aproximadamente 2 horas e 6-9 horas,

res  pectivamente. Durante a ad mi nis tração

da dose diária de 100 mg, nem a losar-

tana, nem o seu metabólito ativo se acu-

mulam significativamente no plasma.

Tanto a excreção biliar quanto a urinária

contribuem para a eliminação de losartana

e seus metabólitos. Após uma dose oral de

losar tana potássica marcada com C14 em

seres humanos, aproximadamente 35% da

radioatividade são recuperados na urina e

58%, nas fezes. Após uma dose intravenosa

de losartana potássica marcada com C14

em seres humanos, aproximadamente 45%

da radioatividade são recuperados na urina

e 50%, nas fezes.

INDICAÇÕES

Este medicamento é indicado para o trata-

mento da hipertensão arterial. Pode ser

utili zado sozinho ou em combinação com

outros agentes anti-hipertensivos.

Este medicamento é indicado para o trata-

mento da insuficiência cardíaca, quando o

trata mento com inibidor da ECA não é mais

considerado adequado. Não é recomenda-

da a troca do tratamento para losartana

potássica em pacientes com insuficiência

cardíaca que estejam estabilizados com

inibidores da ECA.

CONTRA-INDICAÇÕES

Este medicamento é contra-indicado

para pacientes com hipersensibilidade a

qualquer componente do produto.

Não deve ser utilizado durante a gravi -

dez e a lactação.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Hipersensibilidade: angioedema (ver

Reações Adversas)

Hipotensão e desequilíbrio hidroeletro -
lítico: em pacientes que apresentam de -

pleção de volume intravascular (por

exemplo, aqueles tratados com altas

doses de diuréticos), pode ocorrer

hipo tensão sintomática com o início

da te   ra      pia com losartana potássica.

Essas condições devem ser corrigidas

antes da administração deste medica-

mento, ou deve-se utilizar uma dose

inicial mais baixa (ver Posologia).

Insuficiência hepática: com base em

dados de farmacocinética que demons -
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tram aumentos significativos das con-

centrações plasmáticas de losartana em

pacientes cirróticos, deve-se considerar

doses mais baixas em pacientes com

histó rico de disfunção hepática (ver

Poso logia).

Insuficiência renal: como conseqüência

da inibição do sistema renina-angio -

tensina, foram relatadas alterações na

função renal, incluindo insuficiência

renal, em indivíduos susceptíveis; essas

alterações da função renal podem ser

reversíveis com a descontinuação da

terapia.

Outros fármacos que afetam o sistema

renina-angiotensina podem aumentar as

taxas de uréia e creatinina séricas em

pacientes com estenose da artéria renal

bilateral ou estenose da artéria de rim

único. Foram relatados efeitos similares

com losartana potássica; essas altera -

ções da função renal podem ser rever-

síveis com a descontinuação da terapia.

Insuficiência cardíaca: a substituição de

um inibidor da ECA por losartana potás-

sica em pacientes com insuficiência

cardíaca estável não foi adequadamente

estudada. O uso concomitante de losar-

tana potássica e inibidores da ECA não

foram adequadamente estudados.

Estenose da válvula aórtica ou mitral e
miocardiopatia hipertrófica: todos os

vasodilatadores devem ser administra-

dos com cautela em pacientes com

obstrução da via de saída de ventrícu-

lo esquerdo.

Uso pediátrico: a segurança e a eficácia

em crianças ainda não foram estabele -

cidas.

Uso em idosos: nos estudos clínicos,

não houve diferença no perfil de eficá-

cia e se gu  rança de losartana, relaciona-

da à idade.

GRAVIDEZ E LACTAÇÃO

Categoria de risco na gravidez: C para

1º trimestre e D para 2º e 3º trimestres.

Este medicamento não deve ser utiliza-

do por mulheres grávidas sem orienta -

ção médica ou do cirurgião-dentista.

Informe imediatamente seu médico em

caso de suspeita de gravidez.

Quando utilizadas durante o segundo e

o terceiro trimestre da gravidez, os fár-

macos que atuam diretamente no sis-

tema renina-angiotensina podem causar

danos e até morte do feto em desen-

volvimento. Quando houver confir-

mação de gravidez, o tratamento com

este medicamento deve ser suspenso

o mais rapidamente possível.

Embora não haja experiência com a uti-

lização deste medicamento em mu lhe -

res grávidas, estudos realizados com

losartana potássica em animais de -

mons   traram danos e morte do feto e do

recém-nascido; acredita-se que esse

mecanismo seja farmacologicamente

mediado pelos efei tos no sistema reni-

na-angiotensina. Em humanos, a

perfu são renal fetal, que depende do

desenvolvimento do sistema renina-

angio tensina, começa no segundo tri -

mestre; assim, o risco para o feto

aumenta se este medicamento for ad -

minis trado durante o segundo ou o ter-

ceiro trimestre da gravidez.

Nutrizes: não se sabe se losartana é ex -

cretada no leite humano. Uma vez que

muitos fármacos são excretados no leite

humano e devido ao potencial de efeitos

adversos no lactente, deve-se optar por

suspender a amamentação ou o trata-

mento com losartana potássica, levan-

do-se em consideração a importância

do fármaco para a mãe.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Nos estudos clínicos de farmacocinética

realizados com hidroclorotiazida, digoxina,

varfarina, cimetidina, fenobarbital, ceto-

conazol e eritromicina não foram identifi-

cadas interações medicamentosas de

importância clínica. Houve relatos de

redução dos níveis do metabólito ativo pela

rifampicina e pelo fluconazol. Não foram

avaliadas as conseqüências clínicas

dessas interações.

A exemplo do que ocorre com outros fár-

macos que bloqueiam a angiotensina II ou

seus efeitos, o uso concomitante de diuréti-

cos poupadores de potássio (p. ex., espiro -

nolactona, triantereno, amilorida), suple-

mentos de potássio ou substitutos do sal

que contêm potássio podem resultar em

aumento do potássio sérico.

O efeito anti-hipertensivo da losartana, a

exemplo do que ocorre com outros anti-

hiper tensivos, pode ser atenuado pelo anti-

inflamatório não esteroidal, indometacina.

REAÇÕES ADVERSAS E ALTERAÇÕES

DE EXAMES LABORATORIAIS

Em estudos clínicos controlados de

hipertensão, verificou-se que a losar-

tana potássica, em geral, é bem tolera-

da; os efeitos adversos foram em geral

de natureza leve e transitória e não

requere ram a descontinuação do trata-

mento. A incidência geral de efeitos

adversos relatados com losartana

potássica foi comparável à do placebo.

Em estudos clínicos controlados de

hipertensão essencial, tontura foi o

único efeito adverso relatado como rela-

cionado à medicação com incidência

superior à do placebo, em 1% ou mais

dos pacientes tratados com losartana

potássica. Além disso, efeitos ortostáti-

cos relacionados à dose foram observa-

dos em menos de 1% dos pacientes.

Raramente foi relatada erupção cutânea,

embora a incidência em estudos clíni-

cos controlados tenha sido menor do

que a do placebo.

A losartana potássica foi geralmente

bem tolerada em estudos clínicos con-

trolados sobre insuficiência cardíaca.

Os efeitos adversos mais comuns rela-

cionados à medicação foram tontura e

hipotensão.

Nesses estudos clínicos sobre hiper -

tensão essencial, duplo-cegos e contro-

lados, as seguintes experiências adver-

sas relatadas com a losartana potássica

ocorreram em ! 1% dos pacientes, inde-

pendentemente da relação com a medi -

cação:

Após comercialização dos comprimidos

de losartana potássica, foram relatados

os seguintes efeitos adversos:

Hipersensibilidade: raramente foram

relatadas reações anafiláticas, angio -

edema, incluindo edema de laringe e

glote, causando obstrução das vias

aéreas e/ou edema de face, lábios,

farin ge e/ou língua em pacientes trata-

dos com losartana; alguns desses

pacientes apresentaram anteriormente

angioedema com outros medicamen-

tos, entre eles os inibidores da ECA.

Vasculite, incluindo púrpura de Henoch-

Schoenlein, foi raramente relatada.

Gastrintestinais: anormalidades da

função hepática, hepatite (relatada

raramente).

Hematológico: anemia.

Organismo em geral

Dor abdominal

Astenia/Fadiga

Dor torácica

Edema/Inchaço

Cardiovascular

Palpitação

Taquicardia

Digestivo

Diarréia

Dispepsia

Náuseas

Musculoesquelético

Dor lombar

Cãibras musculares

Nervoso/Psiquiátrico

Tontura

Cefaléia

Insônia

Respiratório

Tosse

Congestão nasal

Faringite

Sinusite

Infecção no trato 

respiratório superior

Comprimidos
de losartana

potássica 
(n = 2085)

1,7

3,8

1,1

1,7

1,0

1,0

1,9

1,1

1,8

1,6

1,0

4,1

14,1

1,1

3,1

1,3

1,5

1,0

6,5

Placebo
(n = 535)

1,7

3,9

2,6

1,9

0,4

1,7

1,9

1,5

2,8

1,1

1,1

2,4

17,2

0,7

2,6

1,1

2,6

1,3

5,6

Musculoesquelético: mialgia.

Sistemas nervoso e psiquiátrico: enxa -

queca.

Respiratório: tosse.

Pele: urticária, prurido.

Alterações de exames laboratoriais
Em estudos clínicos controlados sobre

hi per  tensão essencial, alterações clini-

camente importantes dos parâmetros

laboratoriais-padrão foram raramente

associadas com a administração de

losartana potássica. Hipercalemia (po -

tá ssio sérico > 5,5 mEq/L) ocorreu em

1,5% dos pacientes. Raramente ocor-

reram aumentos de ALT que, em geral,

desapareceram com a desconti nuação

da terapia.

POSOLOGIA

Este medicamento pode ser administrado

com ou sem alimentos.

Hipertensão

A dose usual inicial e de manutenção é de

50 mg uma vez ao dia para a maioria dos

pacientes. O efeito anti-hipertensivo máxi-

mo é alcançado 3-6 semanas após o início

da terapia. Alguns pacientes podem obter

benefício adicional se a dose for aumenta-

da para 100 mg uma vez ao dia.

Para pacientes com depleção de volume

intravascular (por exemplo, pacientes trata-

dos com altas doses de diuréticos), deve

ser considerada uma dose inicial de 25 mg

uma vez ao dia (ver Precauções e

Advertências).

Não há necessidade de ajuste posológico

inicial para pacientes idosos ou para

pacientes com insuficiência renal, inclusive

em diálise. Deve ser considerada a utiliza-

ção de uma dose mais baixa para

pacientes com histórico de insuficiência

hepática (ver Precauções e Advertências).

Este medicamento pode ser administrado

com outros agentes anti-hipertensivos.

Insuficiência cardíaca

A dose inicial de losartana potássica para

pacientes com insuficiência cardíaca é de

12,5 mg uma vez ao dia. Geralmente, a

dose deve ser titulada em intervalos sema -

nais (isto é, 12,5 mg/dia, 25 mg/dia, 50

mg/dia) até a dose usual de manutenção

de 50 mg uma vez ao dia, de acordo com

a tolerabilidade do paciente.

SUPERDOSAGEM

Os dados disponíveis sobre superdosa gem

em humanos são limitados. As manifes-

tações mais prováveis de superdosagem

seriam hipotensão e taquicardia; bradicar-

dia poderia ocorrer por estimulação paras-

simpática (vagal). Se ocorrer hipotensão

sintomática, deve-se instituir tratamento de

suporte.

Nem losartana, nem o seu metabólito ativo

podem ser removidos da circulação por

hemodiálise.

PACIENTES IDOSOS

Nos estudos clínicos, não houve diferença

no perfil de eficácia e segurança de losar-

tana, relacionada à idade. Não há necessi-

dade de ajuste de dose posológico inicial

para pacientes idosos.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

MS - 1.1213.0321

Farmacêutico Responsável: Alberto Jorge

Garcia Guimarães - CRF-SP nº 12.449

BIOSINTÉTICA FARMACÊUTICA LTDA.

Av. das Nações Unidas, 22.428

São Paulo - SP

CNPJ 53.162.095/0001-06

Indústria Brasileira

Número de Lote, Fabricação e Validade:

vide cartucho.
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