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O Valsartan é um moderno derivado dos antagonistas da angiotensina II como 
o losartan, desenvolve um gradual, efi ciente e prolongado efeito anti-hiperten-
sivo sistólico e diastólico. É um antagonista competitivo da angiotensina II que 
compete sobre o subtipo de receptores AT1 localizado preferencialmente nas 
células musculares lisas vasculares. Sabe-se que a angiotensina II estimula a 
abertura dos canais de cálcio e bloqueia os canais de potássio. O Valsartan, por 
seu efeito específi co e seletivo, não afeta a freqüencia cardíaca. Após sua ad-
ministração por via oral, sua biodisponibilidade é de 23% aproximadamente, 
ligado às proteínas séricas em uma elevada concentração. O início da atividade 
anti-hipertensiva ocorre dentro de um intervalo de 2 horas e a máxima nor-
malização tensional ocorre entre 2 a 4 semanas. 30% do Valsartan disponível 
sistêmico são excretados pela urina e 70% pela bilis, na forma inalterado.

INDICAÇÕES:

Valsartan é indicada no tratamento da hipertensão arterial leve a moderada de 
diferente etiologia.

DOSE:

A dose média aconselhada é de 80mg em uma única tomada diária. Os in-
divíduos que não respondem ou cuja pressão arterial não é adequadamente 
controlada podem ser medicados com 160mg diários associado o fármaco a um 
diurético tiazídico.

REAÇÕES ADVERSAS:

Reações adversas freqüentes: tonturas, náuseas, fadiga, diarréia, dor abdominal, 
rinite.

PRECAUÇÕES:

- Pacientes com depleção salina severa podem apresentar caso de hipotensão 
sintomática após iniciado o tratamento com Valsartan. Aconselha-se corrigir a 
depleção de volume ou sódio ou reduzir as doses dos diuréticos antes de iniciar 
a medicação.

- Não é necessário um ajuste posológico em indivíduos com alteração da função 
renal ou em pacientes com insufi ciência hepática sem colestase.

INTERAÇÕES:

O uso simultâneo do Valsartan com diuréticos poupadores de potássio (ami-
lorida, espironolactona) ou suplemento de potássio pode produzir hiperpotas-
semia.

CONTRA-INDICAÇÃO:

Valtartan é contra-indicada em pacientes hipersensíveis ao fármaco, crianças e 
mulheres gestantes e lactantes.
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