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IDENTIFICAÇÃO
Formula Molecular: C22H22ClKN6O
PM: 461,0
DCB: 05432 ( Losartana Potassica)
CAS: 124750-99-8

PROPRIEDADES:

Atua como antagonista não peptídico potente do receptor da angiotensina II, 
tendo alta afinidade e seletividade pelo receptor AT, sem apresentar atividade 
agonistas, nem efeito de abstinência após suspensão da terapia em pacientes 
hipertensos. Ele inibe a ligação da angiotensina II a este receptor, acarretando 
aumento na atividade da renina plasmática e consequentes aumentos na con-
centração da angiotensina II plasmática. È melhor tolerado que vários outros 
agentes anti-hipertensivo.
Usado como Losartano Potássico.

INDICAÇÃO

Tratamento de hipertensão, quer isolado quer em associação com outros agen-
tes anti-hipertensivo.

DOSE E USO

• Via oral, adultos, 50 mg, uma vez ao dia, podendo ser aumentada para 100 mg 
uma vez ao dia; em pacientes com disfunção hepática, deve-se diminuir a dose; 
em paceitentes com depleção do volume intravascular (como tratados em dos-
es altas de diuréticos), a dose inicial deve ser reduzida 25 mg uma vez ao dia; a 
dose de manutenção é de 25 a 100 mg ao dia, podendo ser tomada de uma só 
vez ou divididas em duas tomadas.

• Para crianças > 6anos, iniciar com 0,7 mg/Kg uma vez ao dia, até uma dose de 
50 mg.

REAÇÕES ADVERSAS

• Cefaléia, infecção do trato respiratório superior, tontura, astenia e fadiga.
• Efeitos ortostáticos
• Erupção cutânea
• Hiperpotassemia
• Diarréia, cólicas ou dores musculares.
• Tosse seca, insônia, congestão nasal
 
PRECAUÇÕES

Antes de se começar a tomar Losartana potássica, deve-se informar o médico 
no caso de:
• História de inchaço de lábios, garganta ou língua;
• Vômitos ou diarreia excessivos;
• Bloqueio dos vasos sanguíneos que levam sangue ao rim;
• Transplante recente do fígado;
• Insuficiência cardíaca com ou sem insuficiência renal ou existir história de ar-
ritmias cardíacas;
• Problemas nas válvulas do coração;
• Doença coronária ou vascular cerebral;
• Hiperaldosteronismo;
• Uso de outros medicamentos para controlar a pressão arterial.

LOSARTAN POTÁSSIO
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O médico avaliará a utilização do medicamento e adequará a posologia e du-
ração do tratamento conforme o doente.

CONTRA-INDICAÇÕES

Não deve ser utilizado em mulheres grávidas ou durante a amamentação, assim 
como em crianças com menos de < 6 anos ou em crianças com depuração renal 
< 30 ml/min/1,73 m². Em caso de alergia a qualquer componente da fórmula 
ou problemas de fígado, também não se deve tomar medicamento contendo 
Losartana Potássica.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

• Anti-inflamatórios não esteroides, sobretudo indometacina, podem antago-
nizar seu efeito.
• Ciclosporina, diurétcos poupadores de potássio, alimentos ou medicamentos 
contendo potássio podem causar hipotassemia
• Diuréticos podem acarretar hipotensão sintomática
• Outros medicamentos hipotensores podem produzir efeitos hipotensivos adi-
tivos
• Simpatomiméticos podem reduzir seus efeitos.
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