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Perguntas e respostas relativas ao procedimento de consulta sobre 
Diovan comprimidos revestidos por película e cápsulas duras 

contendo valsartan 40, 80, 160 ou 320 mg 
 
A Agência Europeia de Medicamentos (EMEA) concluiu uma revisão sobre Diovan (e denominações 
associadas).  
O Comité dos Medicamentos para Uso Humano (CHMP) da Agência concluiu que existe a 
necessidade de harmonizar a informação de prescrição relativa ao Diovan, a nível da União Europeia 
(UE) e do Espaço Económico Europeu (EEE). 
A revisão foi efectuada nos termos de um procedimento ao abrigo do “artigo 30.º” 1. 
 
 
O que é o Diovan? 
O Diovan pertence a uma classe de medicamentos denominada antagonistas dos receptores da 
angiotensina II, que ajudam a controlar a hipertensão (tensão alta). A angiotensina II é uma substância 
que existe no organismo e que causa o estreitamento dos vasos sanguíneos aumentando, desta forma, a 
tensão arterial. O Diovan funciona ao bloquear o efeito da angiotensina II. Como resultado, os vasos 
sanguíneos relaxam e a tensão arterial é reduzida. 
 
O Diovan pode ser utilizado no tratamento de doentes com hipertensão, doentes que sofreram um 
ataque cardíaco recente (há entre 12 horas e 10 dias), ou doentes com insuficiência cardíaca quando 
apresentam sinais de que o coração não está a funcionar adequadamente, tais como falta de ar e pés e 
pernas inchados devido à retenção de fluidos. No caso de insuficiência cardíaca, o Diovan é utilizado 
quando outros tipos de medicamentos para a insuficiência cardíaca, tais como os inibidores da enzima 
de conversão da angiotensina (ECA) ou os bloqueadores beta, não podem ser utilizados. O 
medicamento pode ser utilizado isoladamente ou em associação com inibidores da ECA. 
Todas as dosagens podem ser utilizadas nestas doenças, excepto a dosagem mais baixa (40 mg), que 
não pode ser utilizada no tratamento da hipertensão. A dosagem de 320 mg não se encontrava 
disponível em todos os mercados. 
 
O Diovan também pode estar disponível na UE e no EEE sob outras denominações comerciais: 
Angiosan, Cordinate, Dalzad, Diovane, Kalpress, Miten, Novacard, Provas, Rixil, Tareg e Varexan. A 
empresa responsável pela sua comercialização é a Novartis.  
 
Porque foi revisto o Diovan? 
O Diovan encontra-se autorizado na União Europeia (UE) na sequência de procedimentos nacionais de 
autorização de medicamentos. Estes resultaram em divergências entre os Estados-Membros no que 
respeita à forma como o medicamento pode ser utilizado, conforme se pode observar a nível das 
diferenças existentes entre os Resumos das Características do Medicamento (RCM), a rotulagem e os 
folhetos informativos, nos diversos países onde o medicamento se encontra disponível. O Diovan foi 
identificado como devendo ser sujeito a um procedimento de harmonização pelo Grupo de 

 
1 Artigo 30.º da Directiva 2001/83/CE, com a última redacção que lhe foi dada, procedimento de consulta com 
base nas decisões divergentes adoptadas pelos Estados-Membros 



Coordenação do Reconhecimento Mútuo e Procedimentos Descentralizados dos Medicamentos para 
Uso Humano (CMD(h)). 
Em 30 de Maio de 2008, a Comissão Europeia remeteu a questão para o Comité dos Medicamentos 
para Uso Humano (CHMP), para harmonização das autorizações de introdução no mercado relativas 
ao Diovan na UE e no EEE. 
 
Quais foram as conclusões do CHMP? 
O CHMP, à luz dos dados apresentados e da discussão científica em sede do Comité, adoptou o 
parecer de que os RCM, a rotulagem e os folhetos informativos devem ser harmonizados em toda a 
UE. 
 
As áreas a harmonizar incluem: 
 
Indicações terapêuticas 
O CHMP aprovou a utilização de Diovan no “tratamento da hipertensão essencial”. O Comité 
concluiu igualmente que a dose de 320 mg proporciona uma redução adicional modesta, mas 
estatisticamente significativa, da tensão arterial em comparação com a dose de 160 mg, bem como um 
aumento igualmente modesto da taxa de controlo da tensão arterial. 
 
O CHMP debateu igualmente as indicações para o tratamento da insuficiência cardíaca e após enfarte 
do miocárdio (EM) recente. O Comité notou que alguns Estados-Membros tinham uma limitação da 
utilização de Diovan após EM relativa a doentes intolerantes aos inibidores da ECA. Porém, tendo em 
consideração que o valsartan administrado isoladamente é, pelo menos, tão eficaz quanto o captopril 
(um inibidor da ECA) administrado isoladamente na redução da mortalidade total após um EM agudo, 
o CHMP sancionou a indicação harmonizada: Tratamento de doentes clinicamente estáveis com 
insuficiência cardíaca sintomática ou disfunção ventricular esquerda sistólica assintomática após um 
enfarte do miocárdio recente (entre 12 horas – 10 dias). 
 
Posologia e modo de administração 
O CHMP discutiu três áreas em que se verificavam divergências: 

• A utilização de Diovan com inibidores da ECA e bloqueadores beta (combinação tripla) na 
insuficiência cardíaca crónica, 

• A gestão dos ajustes posológicos, 
• As recomendações posológicas em doentes com insuficiência renal e hepática. 

Observando os resultados dos estudos em que foi utilizado um tratamento de combinação tripla (por 
exemplo, um estudo denominado VALIANT), o CHMP notou que não existia um aumento da 
mortalidade nos doentes que receberam os três medicamentos e que, por conseguinte, não há motivo 
para preocupações relativamente à combinação tripla. No entanto, o Comité concordou que uma tal 
associação continua a não ser recomendada até existirem mais evidências que apoiem o seu perfil de 
benefício-risco positivo. Em conclusão, o CHMP sancionou o seguinte texto: “A dose inicial 
recomendada de Diovan é de 40 mg, duas vezes por dia. O ajuste posológico até aos 80 mg e 160 mg 
duas vezes por dia deve ser efectuado a intervalos de pelo menos duas semanas, até à dose mais 
elevada tolerada pelo doente. Deve ponderar-se a redução da dose de diuréticos concomitantes. A 
dose máxima diária administrada em ensaios clínicos é de 320 mg em doses repartidas. O valsartan 
pode ser administrado concomitantemente com outras terapêuticas para a insuficiência cardíaca. No 
entanto, a combinação tripla de um inibidor da ECA, um bloqueador beta e valsartan não é 
recomendada (vide secções 4.4 e 5.1). A avaliação de doentes com insuficiência cardíaca deve sempre 
incluir a avaliação da função renal.” 
 

Contra-indicações 
O CHMP notou que existe uma divergência no que respeita à contra-indicação relativa ao Diovan em 
doentes com insuficiência renal. Tendo avaliado os dados disponíveis, o CHMP concordou que o 
valsartan 80 mg pode ser utilizado como dose inicial em doentes com uma função renal reduzida. O 
Comité notou que não existem estudos da utilização de valsartan em doentes com insuficiência renal 
grave, mas não identificou qualquer questão de segurança possível, dado que a principal via de 
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eliminação de valsartan é digestiva (biliar) e não renal. Por conseguinte, o CHMP recomendou que a 
contra-indicação fosse retirada. 
 
No entanto, dado que o Diovan é eliminado por via biliar, o CHMP concordou que este deve ser 
contra-indicado em doentes com doenças hepáticas graves e que “não deve ser administrado a doentes 
com insuficiência hepática grave, cirrose ou obstrução biliar”. 

O CHMP também alinhou a contra-indicação relativa à utilização de Diovan durante a gravidez e o 
aleitamento com as recentes recomendações de peritos de Farmacovigilância, tendo por conseguinte 
recomendado que a contra-indicação referente à gravidez seja retirada e que a recomendação relativa à 
utilização durante o aleitamento seja: “Dado que não existe informação disponível sobre o uso de 
valsartan durante o aleitamento, o Diovan (valsartan) não é recomendado, sendo preferíveis 
tratamentos alternativos com melhores perfis de segurança estabelecidos durante o aleitamento, em 
especial durante o aleitamento de um recém-nascido ou prematuro”. 

Precauções especiais 
O CHMP teve em consideração a necessidade de harmonizar diversas precauções de utilização: 
• Utilização concomitante de outros medicamentos que contêm ou causam o aumento do nível de 

potássio. O CHMP sancionou o seguinte texto: “Caso seja considerada necessária a utilização de 
um medicamento que afecte os níveis de potássio em combinação com valsartan, é aconselhada a 
monitorização dos níveis plasmáticos de potássio”. 

• Doentes com insuficiência hepática ou colestase (problemas de eliminação da bílis). O Comité 
concordou que não é necessário o ajuste inicial da dose em doentes com insuficiência ligeira a 
moderada da função hepática. No entanto, a dose de valsartan não deve exceder 80 mg em doentes 
com colestase e deve ser utilizada com precaução. O CHMP aprovou o seguinte texto: 
Não é necessário um ajuste posológico para doentes com uma depuração (“clearance”) de 
creatinina >10 ml/min. Em doentes com insuficiência hepática ligeira a moderada sem colestase, a 
dose de valsartan não deve exceder os 80 mg (vide secção 4.4). 
 

O CHMP actualizou igualmente outras partes das informações sobre os medicamentos, de modo a 
estarem em conformidade com os novos dados disponíveis. A informação alterada para médicos e 
doentes pode ser consultada aqui.  
 
 
Para publicação com documentação completa após decisão da Comissão: 
 
A Comissão Europeia emitiu uma decisão em 16 de Fevereiro de 2009. 
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