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RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO
1. NOME DO MEDICAMENTO
VIMOVO 500 mg/20 mg comprimidos de libertação modificada
2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Cada comprimido de libertação modificada contém 500 mg de naproxeno e 20 mg de
esomeprazol (na forma de magnésio tri-hidratado).
Excipientes com efeito conhecido:
VIMOVO contém níveis muito baixos, não conservantes de 0,02 mg de parahidroxibenzoato de metilo e 0,01 mg de para-hidroxibenzoato de propilo (ver
secções 4.4 e 6.1).
Lista completa de excipientes, ver secção 6.1.
3. FORMA FARMACÊUTICA
Comprimidos de libertação modificada, contendo revestimento entérico
(gastrorresistente) de naproxeno e revestimento por película de esomeprazol.
Comprimidos ovais, biconvexos, amarelos com marca ‘500/20’ a tinta preta.
4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS
4.1 Indicações terapêuticas
VIMOVO é indicado em adultos para o tratamento sintomático da osteoartrite, artrite
reumatoide e espondilite anquilosante, em doentes que estão em risco de
desenvolvimento de úlceras gástricas e/ou duodenais associadas a medicamentos
anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) e quando o tratamento com doses mais
baixas de naproxeno ou outros AINEs não é considerado suficiente.
4.2 Posologia e modo de administração
Posologia
A dose recomendada é 1 comprimido (500 mg/20 mg) duas vezes ao dia.
Os efeitos indesejáveis de naproxeno podem ser minimizados utilizando a menor
dose eficaz durante o menor período de tempo possível (ver secção 4.4). Em doentes
não tratados previamente com AINEs, deve ser considerada uma dose diária mais
baixa de naproxeno ou outros AINEs. Para este efeito, estão disponíveis
medicamentos em associação de dose não fixa. Quando a dose diária total de
1000 mg de naproxeno (500 mg duas vezes ao dia) não é considerada apropriada,
deverá ser utilizado um tratamento alternativo em associação de dose não fixa com
uma dose mais baixa de naproxeno ou de outros AINEs.
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O tratamento deve ser continuado, para se alcançarem os objetivos de tratamento
individuais, revisto em intervalos regulares e interrompido se não se verificarem
benefícios ou em caso de agravamento.
Devido à libertação prolongada de naproxeno da formulação de revestimento
entérico (3-5 horas), VIMOVO não está indicado no alívio rápido de doenças com dor
aguda (tais como dor de dentes). No entanto, crises de osteoartrite, artrite
reumatoide e espondilite anquilosante podem ser tratadas com VIMOVO.
Populações especiais
Doentes com compromisso renal
Em doentes com compromisso renal ligeiro a moderado VIMOVO deve ser utilizado
com precaução e a função renal deverá ser cuidadosamente monitorizada. Deverá
ser considerada uma redução da dose diária de naproxeno (ver secções 4.4 e 4.5).
Quando a dose diária total de 1000 mg de naproxeno (500 mg duas vezes ao dia)
não é considerada apropriada, deverá ser utilizado um tratamento alternativo em
associação de dose não fixa com uma dose mais baixa de naproxeno ou de outros
AINEs. Adicionalmente deverá ser reavaliada a necessidade de continuação do
tratamento gastroprotetor.
VIMOVO está contraindicado em doentes com compromisso renal grave (depuração
da creatinina < 30 ml/minuto) devido a ter sido observada a acumulação de
metabolitos do naproxeno em doentes com insuficiência renal grave e em diálise (ver
secções 4.3 e 4.4).
Doentes com compromisso hepático
Em doentes com compromisso hepático ligeiro a moderado, VIMOVO deve ser
utilizado com precaução e a função hepática deverá ser cuidadosamente
monitorizada. Deverá ser considerada uma redução da dose diária total de
naproxeno (ver secções 4.4 e 5.2). Quando a dose diária total de 1000 mg de
naproxeno (500 mg duas vezes ao dia) não é considerada apropriada, deverá ser
utilizado um tratamento alternativo em associação de dose não fixa com uma dose
mais baixa de naproxeno ou de outros AINEs. Adicionalmente deverá ser reavaliada
a necessidade de continuação do tratamento gastroprotetor.
VIMOVO está contraindicado em doentes com compromisso hepático grave (ver
secções 4.3 e 5.2).
Pessoas idosas (> 65 anos)
As pessoas idosas possuem um risco aumentado de consequências graves de
reações adversas (ver secções 4.4 e 5.2). Quando a dose diária total de 1000 mg de
naproxeno (500 mg duas vezes ao dia) não é considerada apropriada (p. ex. pessoas
idosas com compromisso renal ou baixo peso corporal), deverá ser utilizado um
tratamento alternativo em associação de dose não fixa com uma dose mais baixa de
naproxeno ou de outros AINEs. Adicionalmente deverá ser reavaliada a necessidade
de continuação do tratamento gastroprotetor.
População pediátrica
A segurança e eficácia de VIMOVO em crianças dos 0 aos 18 anos de idade não
foram ainda estabelecidas. Não existem dados disponíveis.
Modo de administração
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VIMOVO deve ser engolido inteiro com água, e não deve ser dividido, mastigado ou
esmagado.
É recomendado que VIMOVO seja administrado pelo menos 30 minutos antes da
ingestão de alimentos (ver secção 5.2).
4.3 Contraindicações
Hipersensibilidade às substâncias ativas ou a qualquer um dos excipientes
mencionados na secção 6.1 ou benzimidazóis substituídos
História de asma, urticária ou reações do tipo alérgico induzidas pela administração
de ácido acetilsalicílico ou outros AINEs (ver secção 4.4)
Terceiro trimestre de gravidez (ver secção 4.6)
Compromisso hepático grave (p. ex. Childs-Pugh C)
Insuficiência cardíaca grave
Compromisso renal grave
Ulceração péptica ativa (ver secção 4.4, Efeitos gastrointestinais Naproxeno)
Hemorragia gastrointestinal, hemorragia cerebrovascular ou outras doenças
hemorrágicas (ver secção 4.4, Efeitos hematológicos)
VIMOVO não deve ser utilizado em associação com atazanavir e nelfinavir (ver
secções 4.4 e 4.5)
4.4 Advertências e precauções especiais de utilização
Geral
Deve ser evitada a associação de VIMOVO e AINEs incluindo inibidores seletivos da
cicloxigenase-2 dado o risco acumulado de incidência de acontecimentos adversos
graves relacionados com os AINEs. VIMOVO pode ser usado com doses baixas de
ácido acetilsalicílico (ver também a secção 4.5).
Os efeitos indesejáveis podem ser minimizados utilizando a menor dose eficaz
durante o menor período de tempo possível necessário para controlar os sintomas
(ver secção 4.2 e riscos gastrointestinais (GI) e cardiovasculares em baixo).
Para evitar a administração excessiva, o médico deve avaliar em intervalos
clinicamente significativos, com base nos riscos individuais, e dependendo das
características e da gravidade da doença subjacente tratada, se é possível o controlo
adequado da dor com doses mais baixas de AINEs em combinação de doses não
fixas.
Quando a dose diária total de 1000 mg de naproxeno (500 mg duas vezes ao dia)
não é considerada apropriada, deverá ser utilizado um tratamento alternativo com a
dose mais baixa de naproxeno ou de outros AINEs em combinação de dose não fixa.
Adicionalmente, deverá ser reavaliada a necessidade de continuação do tratamento
gastroprotetor.
Os fatores de risco para o desenvolvimento de complicações gastrointestinais
relacionadas com AINEs incluem idade avançada, uso concomitante de
anticoagulantes, corticosteroides, outros AINEs incluindo doses baixas de ácido
acetilsalicílico, doença cardiovascular debilitante, infeção por Helicobacter pylori, e
antecedente de úlceras gástrica e/ou duodenal e hemorragia gastrointestinal
superior.
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Em doentes com as seguintes condições, naproxeno só deve ser utilizado após um
rácio benefício-risco rigoroso:
Porfírias induzíveis
Lúpus eritematoso sistémico e doença mista do tecido conjuntivo, dado que foram
descritos casos raros de meningite asséptica nestes doentes.
Doentes em tratamento de longa duração (particularmente aqueles tratados há mais
de um ano) devem ser mantidos sob vigilância regular.
VIMOVO contém níveis muito baixos de para-hidroxibenzoato de metilo e de propilo,
o que pode originar reações alérgicas (possivelmente tardias) (ver secções 2 e 6.1).
Pessoas idosas
Naproxeno: As pessoas idosas sofrem um aumento da frequência de reações
adversas, especialmente hemorragia gastrointestinal e perfuração, que podem ser
fatais (ver secções 4.2 e 5.2). O componente esomeprazol do VIMOVO diminuiu a
incidência de úlceras nas pessoas idosas.
Efeitos gastrointestinais
Naproxeno: Hemorragia GI, ulceração ou perfuração, que podem ser fatais, foram
notificadas com todos os AINEs em qualquer momento durante o tratamento, com ou
sem sintomas de aviso ou história prévia de acontecimentos GI graves.
O risco de hemorragia GI, ulceração ou perfuração com AINEs é mais elevado com
doses elevadas de AINEs, em doentes com história de úlcera, particularmente se
complicada com hemorragia ou perfuração (ver secção 4.3), e em pessoas idosas.
Estes doentes devem iniciar tratamento com a menor dose disponível. A terapia de
combinação com agentes protetores (p. ex. misoprostol ou inibidores da bomba de
protões) deve ser considerada para estes doentes, e também em doentes que
necessitam simultaneamente de doses baixas de ácido acetilsalicílico, ou outros
fármacos que possam aumentar o risco gastrointestinal (ver abaixo e 4.5). O
componente esomeprazol de VIMOVO é um inibidor da bomba de protões.
Doentes com história de toxicidade GI, particularmente pessoas idosas, devem
notificar qualquer sintoma abdominal não habitual (especialmente hemorragia GI)
particularmente nas fases iniciais do tratamento.
É recomendada precaução em doentes a utilizarem AINEs em concomitância com
medicação passível de aumentar o risco de ulceração ou hemorragia, tais como
corticosteroides orais, anticoagulantes como a varfarina, inibidores seletivos da
recaptação da serotonina ou agentes antiplaquetários como o ácido acetilsalicílico
(para informação sobre a utilização de VIMOVO com ácido acetilsalicílico de baixas
doses, ver secção 4.5).
As complicações da úlcera, tais como hemorragias, perfuração e obstrução, não
foram estudadas nos ensaios com VIMOVO.
Quando ocorre hemorragia GI ou ulceração em doentes a utilizar VIMOVO, o
tratamento deve ser interrompido (ver secção 4.3).
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AINEs devem ser administrados com precaução a doentes com antecedente de
doença gastrointestinal (colite ulcerosa, doença de Crohn), pois as condições podem
ser exacerbadas (ver secção 4.8 – Efeitos indesejáveis).
Esomeprazol: Na presença de qualquer sintoma de alarme (p. ex. perda significativa
de peso não intencional, vómitos recorrentes, disfagia, hematemese ou melena) e
quando existe suspeita ou presença de úlcera gástrica, a malignidade deverá ser
excluída, pois o tratamento com esomeprazol magnésico pode aliviar os sintomas e
atrasar o diagnóstico.
Pode ainda ocorrer dispepsia apesar da adição de esomeprazol ao comprimido de
associação (ver secção 5.1).
O tratamento com inibidores da bomba de protões pode originar um risco
ligeiramente aumentado de infeções gastrointestinais como as por Salmonella e
Campylobacter. (Ver secção 5.1)
Esomeprazol, como todos os medicamentos inibidores da secreção ácida, pode
reduzir a absorção da vitamina B12 (cianocobalamina) devido à hipo- ou acloridria.
Isto deverá ser tido em consideração em doentes com reservas corporais diminuídas
ou com fatores de risco da absorção reduzida de vitamina B12 no tratamento de
longa duração.
Efeitos cardiovasculares e cerebrovasculares
Naproxeno: É necessária monitorização apropriada e precaução em doentes com
história de hipertensão e/ou insuficiência cardíaca congestiva ligeira a moderada,
pois tem sido notificada retenção de líquidos e edema em associação com
terapêutica com AINEs.
Dados de ensaios clínicos e epidemiológicos sugerem que o uso de coxibes e alguns
AINEs (particularmente em doses elevadas e no tratamento de longa duração) pode
estar associado a um pequeno aumento do risco de acontecimentos arteriais
trombóticos (p. ex. enfarte do miocárdio ou acidente vascular cerebral). Embora os
dados sugiram que o uso de naproxeno (1000 mg dia) possa estar associado a um
risco menor, algum risco não pode ser excluído.
Doentes com hipertensão não controlada, insuficiência cardíaca congestiva, doença
cardíaca isquémica estabelecida, doença arterial periférica, e/ou doença
cerebrovascular apenas devem ser tratados com naproxeno após cuidadosa
avaliação. Deverá ser feita avaliação similar antes do início de tratamento de longa
duração em doentes com fatores de risco de acontecimentos cardiovasculares (p. ex.
hipertensão, hiperlipidemia, diabetes mellitus, hábitos tabágicos).
Efeitos renais
Naproxeno: A administração de longa duração de AINEs resultou em necrose papilar
renal e outros danos renais. Toxicidade renal foi também observada em doentes nos
quais as prostaglandinas renais possuem uma função compensatória na manutenção
da perfusão renal. Nestes doentes, a administração de AINEs pode originar uma
redução da formação de prostaglandinas dependente da dose e, secundariamente,
do fluxo sanguíneo renal, o que pode precipitar uma descompensação renal evidente.
Doentes com risco elevado desta reação são aqueles com função renal
comprometida, hipovolemia, insuficiência cardíaca, disfunção hepática, depleção de
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sal, aqueles a tomar diuréticos, inibidores da enzima de conversão da angiotensina
(ECA), ou antagonistas do recetor da angiotensina II e as pessoas idosas. A
interrupção da terapêutica com AINEs é usualmente seguida por recuperação até ao
estadio de pré-tratamento (ver também em baixo, e secções 4.2 e 4.5).
Utilização em doentes com compromisso da função renal
Como o naproxeno e seus metabolitos são extensamente eliminados (95%) por
excreção renal via filtração glomerular, deverá ser utilizado com precaução em
doentes com compromisso da função renal e a monitorização da creatinina sérica
e/ou da depuração da creatinina é recomendada nestes doentes. VIMOVO está
contraindicado em doentes com depuração da creatinina basal inferior a
30 ml/minuto (ver secção 4.3).
A hemodiálise não diminui a concentração plasmática de naproxeno devido ao
elevado nível de ligação às proteínas.
Alguns doentes, especificamente aqueles cujo fluxo sanguíneo renal está
comprometido, devido à depleção do volume extracelular, cirrose hepática, restrição
sódica, insuficiência cardíaca congestiva, e doença renal pré-existente, devem fazer
uma avaliação da função renal antes e durante a terapêutica com VIMOVO. Alguns
doentes idosos com expectável compromisso da função renal, assim como doentes a
utilizarem diuréticos, inibidores da ECA ou antagonistas do recetor da angiotensina II
podem também ser incluídos nesta categoria. Deverá ser considerada redução da
dose diária para se evitar a acumulação excessiva de metabolitos do naproxeno
nestes doentes.
Efeitos hepáticos
Podem ocorrer elevações limite de um ou mais testes hepáticos em doentes que
tomam AINEs. As anomalias hepáticas podem ser o resultado de hipersensibilidade
em vez de toxicidade direta. Foram notificados casos raros de reações hepáticas
graves, incluindo icterícia e hepatite fulminante fatal, necrose hepática e insuficiência
hepática, alguns deles com resultados fatais.
Sindrome hepatorrenal
O uso de AINEs pode estar associado a insuficiência renal aguda em doentes com
cirrose hepática grave. Estes doentes também têm frequentemente coagulopatia
concomitante, relacionada com a síntese inadequada de fatores de coagulação. Os
efeitos antiplaquetários associados a naproxeno podem aumentar ainda mais o risco
de hemorragia grave nestes doentes.
Efeitos hematológicos
Naproxeno: Doentes que sofrem de anomalias na coagulação ou que estão a fazer
terapêutica medicamentosa que interfere com a hemostase, devem ser observados
cuidadosamente se forem administrados medicamentos contendo naproxeno.
Doentes com elevado risco de hemorragia e aqueles com terapêutica de
anticoagulação total (p. ex. derivados do dicumarol) podem ter um risco aumentado
de hemorragia se forem administrados medicamentos contendo naproxeno (ver
secção 4.5).
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Naproxeno diminui a agregação plaquetária e prolonga o tempo de hemorragia. Este
efeito deverá ser tido em consideração quando são determinados os tempos de
hemorragia.
Quando ocorre hemorragia ativa e clinicamente significativa de qualquer origem em
doentes a utilizarem VIMOVO, o tratamento deverá ser suspenso.
Efeitos na visão
Naproxeno: Devido aos resultados adversos oculares em estudos com AINEs em
animais recomenda-se a realização de um exame oftalmológico no caso de ocorrer
alguma alteração ou perturbação na visão.
Efeitos dermatológicos
Naproxeno: Foram notificados muito raramente, em associação com a utilização de
AINEs, reações cutâneas graves, algumas fatais, incluindo dermatite exfoliativa,
síndrome de Stevens-Johnson e necrólise epidérmica tóxica (ver secção 4.8). Os
doentes parecem ter risco mais elevado destas reações no início do curso da
terapêutica, dado que na maioria dos casos o início da reação ocorre no primeiro
mês de tratamento. VIMOVO deve ser interrompido ao primeiro sinal de erupção
cutânea, lesões da mucosa, ou qualquer outro sinal de hipersensibilidade.
Reações anafiláticas (anafilactoides)
Naproxeno: Reações de hipersensibilidade podem ocorrer em indivíduos suscetíveis.
Reações anafiláticas (anafilactoides) podem ocorrer em ambos os doentes com e
sem história de hipersensibilidade ou exposição ao ácido acetilsalicílico, outros
AINEs ou medicamentos contendo naproxeno. Também podem ocorrer em indivíduos
com história de angioedema, reatividade broncoespástica (p. ex. asma), rinite e
pólipos nasais.
Asma pré-existente
Naproxeno: A utilização de ácido acetilsalicílico em doentes com asma sensível ao
ácido acetilsalicílico foi associada a broncospasmos graves, que podem ser fatais.
Considerando que foi notificada reatividade cruzada, incluindo broncospasmo, entre
o ácido acetilsalicílico e outros AINEs nestes doentes sensíveis ao ácido
acetilsalicílico, VIMOVO não deve ser administrado a doentes com esta forma de
sensibilidade ao ácido acetilsalicílico (ver secção 4.3) e deve ser utilizado com
precaução em doentes com asma pré-existente.
Inflamação
Naproxeno: As atividades antipiréticas e anti-inflamatórias do naproxeno podem
reduzir a febre e outros sinais de inflamação, consequentemente diminuindo a sua
utilidade como sinais de diagnóstico.
Fertilidade feminina
O uso de VIMOVO, tal como com qualquer fármaco conhecido por inibir a
ciclooxigenase / síntese das prostaglandinas, pode diminuir a fertilidade feminina e
não está recomendado em mulheres que estejam a tentar engravidar. Deve ser
considerada a suspensão de VIMOVO em mulheres com dificuldade em engravidar ou
que estão a ser submetidas a investigação de infertilidade (ver secção 4.6).
Associação com outros medicamentos
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A administração concomitante de atazanavir com inibidores da bomba de protões
não é recomendada (ver secção 4.5). Caso a combinação de atazanavir com um
inibidor da bomba de protões seja considerada inevitável, recomenda-se uma
monitorização clínica rigorosa (p. ex. carga viral) em combinação com um aumento
na dose de atazanavir até 400 mg com 100 mg de ritonavir; esomeprazol 20 mg não
deve ser excedido e por isso VIMOVO não deve ser usado concomitantemente com
atazanavir (ver secção 4.3).
O esomeprazol é um inibidor do CYP2C19. Ao iniciar ou terminar o tratamento com
esomeprazol, o potencial para interações com fármacos metabolizados através do
CYP2C19 deve ser considerado. Observa-se uma interação entre o clopidogrel e o
esomeprazol (ver secção 4.5). A relevância clínica desta interação é incerta. Como
precaução, o uso concomitante de esomeprazol e clopidogrel deverá ser
desencorajado.
Hipomagnesiemia
Têm sido notificados casos de hipomagnesiemia grave em doentes tratados com
inibidores da bomba de protões (IBPs) como o esomeprazol, durante pelo menos três
meses, e na maioria dos casos durante um ano de tratamento. Podem ocorrer
manifestações graves de hipomagnesiemia, tais como fadiga, tetania, síndrome
confusional, convulsões, tonturas e arritmia ventricular, que podem começar de
forma insidiosa e, como tal, não serem identificadas. Na maioria dos doentes
afetados, a hipomagnesiemia melhorou após reposição de magnésio e interrupção do
IBP.
Nos doentes em que se preveja uma utilização prolongada de IBP ou que tomem IBP
com digoxina ou com medicamentos que possam causar hipomagnesiemia (p. ex.
diuréticos), os profissionais de saúde devem considerar a monitorização dos níveis
de magnésio antes do início do tratamento com IBP e periodicamente durante o
mesmo.
Fratura do osso
Os inibidores da bomba de protões, especialmente quando utilizados em doses
elevadas e durante um período de tempo prolongado (> 1 ano), podem aumentar
moderadamente o risco de fraturas da anca, punho e coluna vertebral,
predominantemente em pessoas idosas ou quando existem concomitantemente
outros fatores de risco reconhecidos. Estudos observacionais sugerem que os
inibidores da bomba de protões poderão aumentar o risco global de fratura em 1040%. Parte deste aumento poderá dever-se a outros fatores de risco. Os doentes em
risco de osteoporose devem receber cuidados de acordo com as orientações clínicas
em vigor e devem ter aportes adequados de vitamina D e cálcio.
4.5 Interações medicamentosas e outras formas de interação
Contraindicações de utilização concomitante (ver secção 4.3)
Agentes antirretrovirais
Foi notificada a interação entre o omeprazol, a mistura racémica do D+S omeprazol
(esomeprazol) e alguns medicamentos antirretrovirais. A importância clínica e os
mecanismos subjacentes a estas interações nem sempre são conhecidos. O aumento
do pH gástrico durante o tratamento com omeprazol pode alterar a absorção do
medicamento antirretroviral. Outro mecanismo de interação possível é via CYP2C19.
Para alguns medicamentos antirretrovirais, tais como atazanavir e nelfinavir, foram
notificadas diminuições dos níveis séricos quando administrados com omeprazol. A
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administração concomitante de omeprazol (40 mg uma vez por dia) com atazanavir
300 mg/ritonavir 100 mg em voluntários saudáveis resultou numa redução
substancial da exposição ao atazanavir (diminuição de aproximadamente 75% na
AUC, Cmax e Cmin). O aumento da dose para 400 mg atazanavir não compensou o
impacto do omeprazol na exposição ao atazanavir. A administração concomitante de
omeprazol (40 mg/dia) reduziu a média da AUC, Cmax e Cmin de nelfinavir em
36-39% e reduziu a média da AUC, Cmax e Cmin do metabolito M8
farmacologicamente ativo em 75-92%.
Foram notificados aumentos dos níveis séricos com outros medicamentos
antirretrovirais, tais como saquinavir. Foram também notificados níveis séricos
inalterados com alguns medicamentos antirretrovirais quando administrados com
omeprazol.
Não foi realizado nenhum estudo de interação com VIMOVO e atazanavir. Contudo,
devido às propriedades farmacocinéticas e farmacodinâmicas similares do omeprazol
e esomeprazol, a utilização concomitante de atazanavir e nelfinavir com esomeprazol
não é recomendada e a administração concomitante com VIMOVO está
contraindicada (ver secção 4.3).
Utilização concomitante com precaução
Outros analgésicos incluindo inibidores seletivos de ciclooxigenase-2:
A utilização concomitante de um ou mais AINEs deve ser evitada uma vez que isto
pode aumentar o risco de efeitos adversos, especialmente úlceras gastrointestinais e
hemorragia. O uso concomitante de VIMOVO com outros AINEs, exceto com ácido
acetilsalicílico de baixa dose (< 325 mg/dia), não é recomendado (ver secção 4.4).
Ácido acetilsalicílico
VIMOVO pode ser administrado com terapêutica de ácido acetilsalicílico de baixa
dose (≤ 325 mg/dia). Em ensaios clínicos, doentes a tomar VIMOVO em associação
com ácido acetilsalicílico de baixa dose não aumentaram a incidência de úlceras
gástricas comparativamente aos doentes a tomarem VIMOVO isoladamente (ver
secção 5.1). Contudo, o uso concomitante de ácido acetilsalicílico e VIMOVO pode
ainda aumentar o risco de acontecimentos adversos graves (ver secções 4.4 e 4.8).
Tacrolimus
Como acontece com todos os AINEs, existe um possível risco de nefrotoxicidade
quando naproxeno é administrado conjuntamente com tacrolimus. Foi notificado que
a administração concomitante de esomeprazol aumenta os níveis séricos de
tacrolimus. Durante o tratamento com VIMOVO, deve ser realizado um reforço da
monitorização das concentrações de tacrolimus bem como da função renal
(depuração da creatinina), e ajuste posológico de tacrolimus se necessário.
Ciclosporina
Como acontece com todos os AINEs, recomenda-se precaução quando a ciclosporina
é administrada concomitantemente devido ao aumento do risco de nefrotoxicidade.
Diuréticos
Ensaios clínicos, assim como observações de pós-comercialização, demonstraram
que os AINEs podem reduzir o efeito natriurético da furosemida e tiazidas em alguns
doentes. Esta resposta foi atribuída à inibição renal da síntese das prostaglandinas.
Durante a terapêutica concomitante com AINEs, o doente deve ser observado
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cuidadosamente relativamente a sinais de insuficiência renal, assim como para
assegurar a eficácia diurética (ver secção 4.4).
Inibidores seletivos da recaptação da serotonina (ISRS)
A utilização concomitante de AINEs, incluindo inibidores seletivos da COX-2, e ISRS
aumenta o risco de hemorragia gastrointestinal (ver secção 4.4).
Corticosteroides
Existe um risco aumentado de hemorragia gastrointestinal quando os
corticosteroides são combinados com AINEs incluindo inibidores seletivos da COX-2.
Recomenda-se precaução quando os AINEs são administrados concomitantemente
com corticosteroides (ver secção 4.4).
Inibidores da ECA/Antagonistas do recetor da angiotensina II
Notificações sugerem que os AINEs podem diminuir o efeito anti-hipertensor dos
inibidores da ECA e antagonistas do recetor da angiotensina II. Os AINEs podem
também aumentar o risco de compromisso renal associado à utilização dos inibidores
da ECA ou antagonistas do recetor da angiotensina II. A combinação de AINEs e
inibidores da ECA ou antagonistas do recetor da angiotensina II deve ser usada com
precaução em doentes que são idosos, com depleção do volume, ou com
compromisso da função renal (ver secção 4.4).
Digoxina
Os AINEs podem aumentar os níveis de glicosídeos cardíacos no plasma quando
administrados concomitantemente com glicosídeos cardíacos tais como digoxina.
Lítio
Os AINEs originam níveis de lítio elevados no plasma e redução na depuração renal
do lítio. Estes efeitos foram atribuídos à inibição da síntese renal das prostaglandinas
pelo AINE. Assim, quando AINEs e lítio são administrados concomitantemente, os
doentes devem ser observados cuidadosamente para sinais de toxicidade com lítio.
Metotrexato
Quando administrado em conjunto com inibidores da bomba de protões, foram
notificados aumentos nos níveis de metotrexato em alguns doentes. Foi notificado
que os AINEs reduzem a secreção tubular de metotrexato num modelo animal. O que
pode indicar, que tanto o esomeprazol como o naproxeno podem aumentar a
toxicidade do metotrexato. A relevância clínica é provavelmente maior em doentes a
receber doses elevadas de metotrexato e doentes com disfunção renal.
Recomenda-se precaução quando VIMOVO é administrado concomitantemente com
metotrexato. Recomenda-se a interrupção temporária de VIMOVO quando o
metotrexato é administrado em doses elevadas.
Sulfonilureias, Hidantoínas
Naproxeno liga-se fortemente à albumina plasmática; assim, possui um potencial
teórico de interação com outros medicamentos que se ligam à albumina, tais como
sulfonilureias e hidantoínas. Doentes que recebem em simultâneo naproxeno e uma
hidantoína, sulfonamida ou sulfonilureia devem ser monitorizados para ajustamento
da dose caso necessário.
Clopidogrel
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Os resultados de estudos em indivíduos saudáveis mostraram uma interação
farmacocinética/farmacodinâmica entre o clopidogrel (300 mg dose de carga/75 mg
dose de manutenção diária) e esomeprazol (40 mg p.o diários) que resultou em
exposição reduzida ao metabolito ativo do clopidogrel numa média de 40% e numa
redução da inibição máxima da agregação plaquetária (induzida pelo ADP) numa
média de 14%.
Num estudo em indivíduos saudáveis, registou-se uma redução à exposição ao
metabolito ativo do clopidogrel de quase 40% quando uma associação de dose fixa
de esomeprazol 20 mg e ácido acetilsalicílico 81 mg foi administrada com clopidogrel
comparativamente a clopidogrel em monoterapia. Contudo, os níveis máximos de
inibição da agregação plaquetária (induzidos pelo ADP) nestes indivíduos foram
idênticos em ambos os grupos.
Não foram realizados estudos clínicos de interação entre o clopidogrel e a associação
de dose fixa de naproxeno+esomeprazol (VIMOVO).
Foram notificados quer de estudos observacionais quer clínicos, dados inconsistentes
sobre as implicações clínicas da interação farmacocinética/farmacodinâmica do
esomeprazol em termos de acontecimentos cardiovasculares major. Como
precaução, a utilização concomitante de VIMOVO e clopidogrel deve ser
desencorajada (ver secção 4.4).
Anticoagulantes e inibidores da agregação trombótica
Os AINEs podem aumentar os efeitos de anticoagulantes orais (p. ex. varfarina,
dicumarol), heparinas e inibidores da agregação trombótica (ver secção 4.4).
A administração concomitante de 40 mg de esomeprazol a doentes tratados com
varfarina demonstrou que, apesar do ligeiro aumento da concentração plasmática do
isómero-R menos potente da varfarina, os tempos de coagulação ficaram dentro do
intervalo aceitável. Contudo, foi notificado um aumento clinicamente significativo do
INR em casos pós-comercialização, durante tratamento concomitante com varfarina.
É recomendada monitorização rigorosa no início e no final do tratamento com
varfarina ou outros derivados cumarínicos.
Bloqueadores dos recetores β
Naproxeno e outros AINEs podem reduzir o efeito anti-hipertensor do propranolol e
outros beta-bloqueantes.
Probenecida
Probenecida administrada concomitantemente aumenta os níveis plasmáticos de
naproxeno aniónico e aumenta significativamente o seu tempo de semivida
plasmática.
Medicamentos com absorção dependente do pH gástrico
A supressão do ácido gástrico durante o tratamento com esomeprazol e outros IBPs,
pode reduzir ou aumentar a absorção de medicamentos com absorção dependente
do pH. Como com outros medicamentos que diminuem a acidez intragástrica, a
absorção de medicamentos tais como cetoconazol, itraconazol, posaconazol e
erlotinib pode diminuir enquanto a absorção de medicamentos tais como digoxina
pode aumentar durante o tratamento com esomeprazol.
O uso concomitante de posaconazol e erlotinib deve ser evitado. O tratamento
concomitante com omeprazol (20 mg diários) e digoxina em indivíduos saudáveis
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aumentou a biodisponibilidade da digoxina em 10% (até 30% em dois de dez
indivíduos).
Outra informação relativa a interações medicamentosas
Estudos que avaliaram a administração concomitante de esomeprazol e naproxeno
(AINE não-seletivo) ou rofecoxib (AINE seletivo da COX-2) não identificaram
qualquer interação clinicamente relevante.
Como com outros AINEs, a administração concomitante de colestiramina pode
atrasar a absorção de naproxeno.
Em voluntários saudáveis, a administração concomitante de 40 mg de esomeprazol
induziu um aumento de 32% da área sob a curva da concentração plasmática-tempo
(AUC) e um prolongamento de 31% do tempo de semivida de eliminação (t½), mas
não aumentou significativamente o pico dos níveis plasmáticos de cisaprida. O ligeiro
prolongamento do intervalo QTc, observado após administração de cisaprida em
monoterapia, não foi mais prolongado quando foi administrada cisaprida em
combinação com esomeprazol (ver também secção 4.4).
Foi demonstrado que o esomeprazol não exerce efeitos clinicamente relevantes sobre
a farmacocinética da amoxicilina e quinidina.
Esomeprazol inibe o CYP2C19, a principal enzima metabolizadora do esomeprazol.
Esomeprazol é também metabolizado pelo CYP3A4. O seguinte foi também
observado relativamente às mesmas enzimas:
A administração concomitante de 30 mg de esomeprazol resulta numa diminuição de
45% na depuração do diazepam substrato CYP2C19. Não é provável que esta
interação tenha relevância clínica.
A administração concomitante de 40 mg de esomeprazol resulta num aumento de
13% nos níveis plasmáticos de fenitoína em doentes epiléticos.
A administração concomitante de esomeprazol e um inibidor combinado do CYP2C19
e CYP3A4, tal como voriconazol, pode originar mais do que o dobro da exposição ao
esomeprazol.
A administração concomitante de esomeprazol e um inibidor CYP3A4, claritromicina
(500 mg duas vezes ao dia), pode originar mais do que o dobro da exposição (AUC)
ao esomeprazol.
Não são necessários ajustes posológicos de esomeprazol em qualquer destes casos.
Os fármacos conhecidos por induzir o CYP2C19 ou CYP3A4 ou ambos (tais como a
rifampicina e o hipericão) podem levar à redução dos níveis séricos de esomeprazol,
através do aumento do metabolismo de esomeprazol.
O omeprazol, assim como o esomeprazol atuam como inibidores do CYP 2C19. O
omeprazol, administrado em doses de 40 mg em indivíduos saudáveis num estudo
cruzado, aumentou a Cmax e a AUC para o cilostazol em 18% e 26%
respetivamente, e um dos seus metabolitos ativos em 29% e 69% respetivamente.
Dados em animais indicam que os AINEs podem aumentar o risco de convulsões
associadas aos antibióticos do grupo das quinolonas. Doentes a tomar quinolonas
podem ter um risco aumentado de desenvolvimento de convulsões.

APROVADO EM
09-08-2013
INFARMED

Interação medicamento/ análises laboratoriais
Naproxeno pode diminuir a agregação plaquetária e prolongar o tempo de
hemorragia. Este efeito deverá ser tido em consideração quando os tempos de
hemorragia são determinados.
A administração de naproxeno pode resultar num aumento dos valores urinários dos
esteroides 17-cetogénicos devido a uma interação entre o medicamento e/ou os seus
metabolitos com o m-di-nitrobenzeno utilizado neste ensaio. Embora as avaliações
de 17-hidroxi-corticosteroide (teste Porter-Silber) não pareçam ser artificialmente
alteradas, é sugerido que a terapêutica com naproxeno seja temporariamente
interrompida 72 horas antes dos testes da função adrenal caso o teste de
Porter-Silber seja utilizado.
Naproxeno pode interferir com alguns ensaios urinários do ácido 5-hidroxi
indolacético (5HIAA).
4.6 Fertilidade, gravidez e aleitamento
Gravidez
Naproxeno:
A inibição da síntese de prostaglandinas pode afetar, de uma forma adversa, a
gravidez e/ou o desenvolvimento embrionário/fetal. Dados de estudos
epidemiológicos sugerem um risco aumentado de aborto e de malformação cardíaca
e gastrosquise após o uso de um inibidor da síntese de prostaglandinas no início da
gravidez. O risco absoluto para malformação cardiovascular foi aumentado em pelo
menos 1%, até aproximadamente 1,5%. Acredita-se que o risco aumenta com a
dose e duração da terapêutica. Em animais, a administração de um inibidor da
síntese de prostaglandinas tem demonstrado que resulta num aumento da perda pré
e pós-implantação e a letalidade embrio-fetal. Adicionalmente, foi notificado um
aumento de incidência de várias malformações, incluindo cardiovasculares, em
animais que tomaram um inibidor da síntese de prostaglandinas durante o período
organogenético (ver secção 5.3).
VIMOVO não deve ser utilizado em mulheres a tentarem engravidar ou durante o
primeiro e segundo trimestre de gravidez, a menos que o potencial benefício para a
doente supere o risco potencial para o feto. Se VIMOVO for utilizado por mulheres a
tentarem engravidar, ou durante o primeiro e segundo trimestre de gravidez, a
duração do tratamento deve ser mantida o menor tempo possível.
Durante o terceiro trimestre de gravidez, todos os inibidores da síntese de
prostaglandinas podem expor os fetos a: toxicidade cardiopulmonar (com fecho
prematuro do ducto arterioso e hipertensão pulmonar); disfunção renal, que pode
progredir para insuficiência renal com oligohidrâmnios; as mães e os recémnascidos, no fim da gravidez, a:
possível prolongamento do tempo de hemorragia ou efeito antiagregante que pode
ocorrer mesmo em doses muito baixas;
inibição das contrações uterinas resultando num adiamento ou prolongamento do
trabalho de parto.
Consequentemente, VIMOVO está contraindicado durante o terceiro trimestre de
gravidez (ver secção 4.3).
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Esomeprazol:
Existe um número limitado de dados relativamente à utilização de esomeprazol em
mulheres grávidas. Os dados de um maior número de gravidezes expostas à mistura
racémica de omeprazol obtidos de estudos epidemiológicos não revelaram
malformações ou efeitos fetotóxicos. Os estudos em animais com esomeprazol não
indicam efeitos nefastos, diretos ou indiretos, no que respeita ao desenvolvimento
embrionário/fetal. Os estudos em animais com a mistura racémica não indicam
efeitos nefastos, diretos ou indiretos, relativamente a gravidez, parto ou
desenvolvimento pós-natal.
Amamentação
Naproxeno é excretado em pequenas quantidades no leite materno. Não se sabe se o
esomeprazol é excretado no leite materno. Um estudo de caso publicado sobre a
mistura racémica de omeprazol indicou a excreção de pequenas quantidades no leite
materno (dose ajustada ao peso < 7%). VIMOVO não deve ser utilizado durante a
amamentação.
Fertilidade
A utilização de AINEs como o naproxeno pode comprometer a fertilidade feminina. A
utilização de VIMOVO não está recomendada em mulheres a tentar engravidar (ver
secção 4.4).
4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas
Os efeitos de VIMOVO sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas são
reduzidos, considerando que alguns efeitos indesejáveis (p. ex. tonturas) notificados
após a utilização de VIMOVO podem reduzir a capacidade de reação.
4.8 Efeitos indesejáveis
Resumo do perfil de segurança
Esomeprazol de libertação imediata foi incluído na formulação do comprimido para
diminuir a incidência dos efeitos indesejáveis gastrointestinais do naproxeno.
VIMOVO tem demonstrado diminuir significativamente a ocorrência de úlceras
gástricas e acontecimentos adversos gastrointestinais superiores associados a AINEs,
comparativamente ao naproxeno isoladamente (ver secção 5.1).
Durante o tratamento com VIMOVO, não foram identificados novos resultados de
segurança na população global do estudo (n=1157) comparativamente aos perfis de
segurança bem estabelecidos de ambas as substâncias ativas isoladas, o naproxeno
e o esomeprazol.
Resumo tabelado das reações adversas
As reações adversas estão classificadas por frequência e Classes de sistemas de
órgãos. As categorias das frequências são definidas de acordo com a seguinte
convenção: Muito frequentes (³ 1/10), Frequentes (³ 1/100, < 1/10), Pouco
frequentes (³ 1/1.000, < 1/100), Raros (³ 1/10.000, < 1/1.000), Muito raros
(< 1/10.000), Desconhecido (não pode ser calculado a partir dos dados disponíveis).
VIMOVO
As experiências adversas seguintes foram notificadas em doentes a tomarem
VIMOVO durante ensaios clínicos.
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Infeções
e
infestações
Doenças
do
sangue e do
sistema linfático
Doenças
do
sistema imunitário

Muito
Frequentes
frequente
s

Perturbações do
foro psiquiátrico

Afeções do ouvido
e do labirinto
Cardiopatias

tonturas,
cefaleia,
alteração
paladar

do

Vasculopatias
hipertensão
Doenças
respiratórias,
torácicas e do
mediastino
Doenças
dispepsia dor abdominal,
gastrointestinais
obstipação,
diarreia,
esofagite,
flatulência,
úlceras gástrica/
duodenal*,
gastrite,
náuseas,
vómitos
Afeções
dos
erupções
tecidos cutâneos e
cutâneas
subcutâneas
Afeções
musculoesquelétic
as e dos tecidos
conjuntivos

Raros

infeção

diverticulite
eosinofilia,
leucopenia

Doenças
do
metabolismo e da
nutrição
Doenças
do
sistema nervoso

Pouco
frequentes

artralgia

reações
de
hipersensibilidad
e
alteração do retenção
de
apetite
líquidos,
hipercaliemia,
hiperuricemia
ansiedade,
confusão, sonhos
depressão,
anormais
insónia
parestesia,
sonolência,
síncope
tremores
acufenos,
vertigens
arritmia,
palpitações

enfarte
miocárdio,
taquicardia

do

asma,
broncospasmo
, dispneia
glossite,
xerostomia,
hematemese,
eructação,
hemorragia retal
hemorragia
gastrointestin
al, estomatite

dermatite,
hiperidrose,
prurido,
urticária
mialgia

alopécia,
equimoses
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Doenças renais e
urinárias

Frequentes
Muito
frequente
s

Doenças
dos
órgãos genitais e
da mama
Perturbações
gerais e alterações
no local de
administração
Exames
complementares
de diagnóstico

edema

Pouco
frequentes

Raros
proteinúria,
insuficiência
renal
perturbação
menstrual

astenia,
fadiga, pirexia
provas
funcionais do
fígado
anormais,
aumento da
creatinina
sérica

* detetados através de endoscopia de rotina
Naproxeno
As experiências adversas seguintes foram notificadas em doentes a tomarem
naproxeno durante ensaios clínicos e em notificações de pós-comercialização.
Frequentes
diverticulite

Infeções e infestações
Doenças do sangue e do
sistema linfático
Doenças do sistema
imunitário
Doenças
metabolismo
nutrição

e

do
da

Perturbações do foro
psiquiátrico
Doenças do sistema
nervoso

Pouco Frequentes / Raros
meningite asséptica, infeção,
sépsis
agranulocitose,
anemia
aplástica,
eosinofilia,
granulocitopenia,
anemia
hemolítica,
leucopenia,
linfadenopatia, pancitopenia,
trombocitopenia
reações anafiláticas, reações
anafilactoides, reações de
hipersensibilidade
alteração de apetite, retenção
de líquidos, hiperglicemia,
hipercaliemia, hiperuricemia,
hipoglicemia, alterações de peso
depressão, insónia
agitação, ansiedade, confusão,
sonhos anormais, alucinações,
nervosismo
tonturas, sonolência, disfunção cognitiva, coma,
cefaleias,
convulsões, incapacidade de
atordoamento,
concentração, neurite ótica,
vertigens
parestesias, síncope, tremores
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Afeções oculares
Afeções do ouvido e do
labirinto
Cardiopatias
Vasculopatias
Doenças respiratórias,
torácicas
e
do
mediastino
Doenças
gastrointestinais

Afeções hepatobiliares
Afeções dos tecidos
cutâneos e subcutâneas

Afeções
musculoesqueléticas e
dos tecidos conjuntivos

Frequentes
distúrbios da visão

Pouco Frequentes / Raros
visão turva, conjuntivite,
opacidade da córnea, edema
papilar, papilite
acufenos, distúrbios deficiência auditiva
da audição
palpitações
arritmia, insuficiência cardíaca
congestiva,
enfarte
do
miocárdio, taquicardia
hipertensão,
hipotensão,
vasculite
dispneia
asma,
broncospasmo,
pneumonite
eosinofílica,
pneumonia, edema pulmonar,
depressão respiratória
dispepsia,
dor xerostomia, esofagite, úlcera
abdominal, náuseas, gástrica, gastrite, glossite,
vómitos, diarreia, eructação, flatulência, úlceras
obstipação,
azia, gástrica / duodenal, hemorragia
úlcera
péptica, gastrointestinal
e/ou
estomatite
perfuração,
melena,
hematemese,
pancreatite,
colite, exacerbação da doença
inflamatória intestinal (colite
ulcerosa, doença de Crohn),
ulceração gastrointestinal não
péptica, hemorragia retal,
estomatite ulcerosa
colestase, hepatite, icterícia,
insuficiência hepática
prurido, equimose, alopécia, exantema, urticária,
púrpura, erupções reações bolhosas incluindo
síndrome de Stevens-Johnson e
cutâneas
necrose epidérmica tóxica
(NET), eritema multiforme,
eritema nodoso, erupção
medicamentosa fixa, líquen
plano, lúpus eritematoso
sistémico,
dermatite
fotossensível,
reações
fotossensíveis, incluindo casos
raros de reaparecimento de
porfíria
cutânea
tarda
(pseudoporfiria),
dermatite
exfoliativa,
edema
angioneurótico, reação pustular
fraqueza muscular, mialgia
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Pouco Frequentes / Raros
nefrite glomerular, hematúria,
nefrite intersticial, síndrome
nefrótico, oligúria / poliúria,
proteinúria, insuficiência renal,
necrose papilar renal, necrose
tubular
Doenças dos órgãos
infertilidade,
perturbação
genitais e da mama
menstrual
edema, astenia, mal-estar geral, pirexia
Perturbações gerais e fadiga,
alterações no local de sudorese, sede
administração
provas funcionais do fígado
Exames
anormais, aumento do tempo de
complementares
de
hemorragia, aumento da
diagnóstico
creatinina sérica
Doenças
urinárias

renais

e

Frequentes

Esomeprazol
As reações adversas seguintes foram identificadas ou suspeitas no programa de
ensaios clínicos dos comprimidos gastrorresistentes de esomeprazol e/ou retirados
de notificações de pós-comercialização. Nenhum está relacionado com a dose.
Frequentes Pouco
Raros
frequente
s
Doenças do
leucopenia,
sangue e do
trombocitopenia
sistema
linfático
Doenças do
reações
de
sistema
hipersensibilidad
imunitário
e,
p. ex. febre,
angioedema e
reação
anafilática/choqu
e
Doenças do
edema
hiponatremia
metabolismo
periférico
e
da
nutrição
Perturbações
do
foro
psiquiátrico
Doenças do cefaleias
sistema
nervoso

insónia

agitação,
confusão,
depressão
tonturas, alteração
parestesia paladar
,
sonolência

do

Muito raros

Desconhecidos

agranulocito
se,
pancitopenia

agressividad
e,
alucinações

hipomagnesiem
ia,
hipomagnesiem
ia grave pode
resultar
em
hipocalcemia
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Raros
Frequentes Pouco
frequente
s
visão turva

Afeções
oculares
Afeções do
ouvido e do
labirinto
Doenças
respiratórias
, torácicas e
do
mediastino
Doenças
dor
gastrointesti abdominal,
nais
diarreia,
flatulência,
náuseas /
vómitos,
obstipação
Afeções
hepatobiliare
s

Afeções dos
tecidos
cutâneos e
subcutâneas
Afeções
musculoesqu
elé-ticas e
dos tecidos
conjuntivos
Doenças
renais
e
urinárias
Doenças dos
órgãos
genitais e da
mama

Muito raros

vertigens
broncospasmo
xerostomi estomatite,
a
candidíase
gastrintestinal

colite
microscópica

aumento hepatite com ou insuficiência
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o

Desconhecidos

Descrição das reações adversas selecionadas
Naproxeno
Estudos clínicos e dados epidemiológicos sugerem que o uso de coxibes e alguns
AINEs (particularmente em doses elevadas e em tratamentos de longa duração)
pode estar associado a um pequeno aumento do risco de acontecimentos
trombóticos arteriais (p. ex. enfarte do miocárdio ou acidente vascular cerebral).
Embora os dados sugiram que o uso de naproxeno (1000 mg por dia) possa estar
associado a um risco menor, o risco não pode ser excluído (ver secção 4.4).
Têm sido notificados edema, hipertensão e insuficiência cardíaca em associação ao
tratamento com AINEs.
Os acontecimentos adversos mais frequentemente observados são de natureza
gastrointestinal. Podem ocorrer úlceras pépticas, perfuração ou hemorragia
gastrointestinal, por vezes fatais, particularmente em pessoas idosas (ver
secção 4.4). Foram notificados, após a administração, náuseas, vómitos, diarreia,
flatulência, obstipação, dispepsia, dor abdominal, melena, hematemese, estomatite
ulcerosa, exacerbação da colite e doença de Crohn (ver secção 4.4 - Advertências e
precauções especiais de utilização). A gastrite é observada com menos frequência.
VIMOVO foi desenvolvido com esomeprazol para diminuir a incidência de efeitos
secundários gastrointestinais do naproxeno e mostrou diminuir significativamente a
ocorrência de úlceras gástricas e/ou duodenais e efeitos adversos gastrointestinais
superiores associados a AINEs comparativamente ao naproxeno isoladamente.
Notificação de suspeitas de reações adversas
A notificação de suspeitas de reações adversas após a autorização do medicamento é
importante, uma vez que permite uma monitorização contínua da relação benefíciorisco do medicamento. Pede-se aos profissionais de saúde que notifiquem quaisquer
suspeitas de reações adversas directamente ao INFARMED, I.P.:
INFARMED, I.P.
Direção de Gestão do Risco de Medicamentos
Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53
1749-004 Lisboa
Tel: +351 21 798 71 40
Fax:+351 21 798 73 97
Sítio da internet:
http://extranet.infarmed.pt/page./seram.frontoffice.seramhomepage
E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt
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4.9 Sobredosagem
Não existem dados clínicos relativos a sobredosagem com VIMOVO.
Qualquer efeito de sobredosagem com VIMOVO será esperado refletir inicialmente os
efeitos de sobredosagem com naproxeno.
Sintomas
Relacionados com sobredosagem com naproxeno
Sobredosagem significativa com naproxeno pode ser caracterizada por letargia,
tonturas, sonolência, dor epigástrica, desconforto abdominal, azia, indigestão,
náuseas, alterações transitórias na função hepática, hipoprotrombinemia, disfunção
renal, acidose metabólica, apneia, desorientação ou vómitos.
Pode ocorrer hemorragia gástrica. Hipertensão, insuficiência renal aguda, depressão
respiratória e coma podem ocorrer, mas são raros. Foram notificadas reações
anafilactoides com a ingestão terapêutica de AINEs e podem ocorrer durante uma
sobredosagem. Alguns doentes sofreram convulsões, mas não é claro se são ou não
relacionadas com o medicamento. Não é conhecida a dose do medicamento que
poderá colocar em risco a vida.
Relacionados com sobredosagem com esomeprazol
Os sintomas descritos relacionados com a sobredosagem deliberada de esomeprazol
(experiência limitada de doses em excesso de 240 mg/dia) são transitórios. Doses
únicas de 80 mg de esomeprazol não determinaram sintomas.
Tratamento
Relacionado com naproxeno
Os doentes devem ser geridos com tratamento sintomático e de suporte após
sobredosagem com AINEs, particularmente no que respeita aos efeitos GI e danos
renais. Não existem antídotos específicos.
A hemodiálise não diminui a concentração plasmática de naproxeno devido ao
elevado grau de ligação às proteínas plasmáticas. Emese e/ou carvão ativado (60 a
100 g em adultos, 1 a 2 g/kg em crianças) e/ou catarse osmótica podem ser
indicados em doentes com sintomas observados nas 4 horas após a ingestão ou após
uma sobredosagem elevada. Diurese forçada, alcalinização da urina ou
hemoperfusão podem não ser úteis devido à elevada ligação às proteínas.
Relacionado com esomeprazol
Não é conhecido um antídoto específico. Esomeprazol liga-se extensamente às
proteínas plasmáticas e consequentemente não é logo dialisável. Como em qualquer
caso de sobredosagem, o tratamento deverá ser sintomático e devem ser utilizadas
medidas gerais de suporte.
5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS
5.1 Propriedades farmacodinâmicas
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Grupo farmacoterapêutico: 9.1.3 – Aparelho locomotor, Anti-inflamatórios não
esteroides, Derivados do ácido propiónico, associações com naproxeno e
esomeprazol
Código ATC: M01AE52
Mecanismo de ação
VIMOVO foi desenvolvido como uma formulação em comprimidos de libertação
sequencial associando uma camada de esomeprazol magnésico de libertação
imediata com um núcleo de naproxeno com revestimento entérico de libertação
prolongada. Como resultado, o esomeprazol é libertado no estômago antes da
dissolução do naproxeno no intestino delgado. O revestimento entérico previne a
libertação de naproxeno a níveis de pH abaixo de 5 fornecendo proteção contra
possível toxicidade gástrica local do naproxeno.
Devido à libertação prolongada de naproxeno, VIMOVO não se destina, e não foi
estudado no tratamento da dor aguda.
Naproxeno é um AINE com propriedades analgésicas e antipiréticas. O mecanismo de
ação do anião naproxeno, como outros AINEs, não é totalmente compreendido mas
considera-se estar relacionado com a inibição da síntese de prostaglandinas.
Esomeprazol é o enantiómero-S do omeprazol e reduz a secreção ácida gástrica
através de um mecanismo de ação de alvo específico. Esomeprazol é uma base fraca
e é concentrado e convertido na forma ativa no ambiente altamente acidificado dos
canalículos secretórios da célula parietal, onde inibe a enzima H+K+-ATPase – a
bomba ácida e inibe tanto a secreção ácida basal como a estimulada.
Efeitos farmacodinâmicos
Efeito na secreção gástrica ácida
Foi obtido um efeito ótimo (manutenção do pH gástrico elevado) com a formulação
VIMOVO contendo 20 mg de esomeprazol. Após 9 dias de administração duas vezes
ao dia com VIMOVO, o pH intragástrico acima de 4 foi mantido durante um tempo
médio de 17,1 horas [desvio padrão (DP) 3,1)] em voluntários saudáveis. O valor
correspondente para NEXIUM 20 mg foi de 13,6 horas [desvio padrão (DP) 2,4)].
Outros efeitos relacionados com a inibição ácida
Durante o tratamento com medicamentos antissecretores, ocorreram aumentos da
gastrina sérica em resposta a uma diminuição da secreção ácida. Também a
Cromogranina A (CgA) aumenta devido à diminuição da acidez gástrica. O aumento
do nível de CgA pode interferir com as pesquisas de tumores neuroendócrinos.
Publicações indicam que o tratamento com inibidor da bomba de protões deverá ser
interrompido pelo menos 5 dias antes da medição da CgA. Se os níveis de CgA e
gastrina não estiverem normalizados após 5 dias, as medições deverão ser repetidas
14 dias após a suspensão do tratamento com esomeprazol.
Um aumento no número de células enterocromafins (ECL) possivelmente relacionado
com o aumento dos níveis séricos de gastrina, foi observado em alguns doentes
durante o tratamento a longo prazo com esomeprazol. Os resultados são
considerados sem significado clínico.
No decurso de um tratamento de longa duração com medicamentos antissecretores,
foi notificado um ligeiro aumento da frequência de pólipos glandulares quísticos do
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estômago. Estas alterações são uma consequência fisiológica da inibição pronunciada
da secreção ácida, são benignas e parecem ser reversíveis.
A diminuição da acidez gástrica por quaisquer meios incluindo os inibidores da
bomba de protões, aumenta a contagem de bactérias gástricas normalmente
presentes no trato gastrointestinal. O tratamento com inibidores da bomba de
protões pode originar um ligeiro aumento do risco de infeções gastrointestinais tais
como Salmonella e Campylobacter e possivelmente também Clostridium difficile em
doentes hospitalizados.
Eficácia e segurança clínicas
Em todos os estudos clínicos, VIMOVO foi administrado a 491 doentes durante
6 meses e a 135 doentes durante 12 meses. Em dois estudos clínicos, aleatorizados,
em dupla ocultação, ativamente controlados, a incidência de úlceras gástricas e
duodenais foi significativamente mais baixa após o tratamento com VIMOVO
comparativamente a naproxeno 500 mg com revestimento entérico (CE) duas vezes
ao dia (sem esomeprazol ou outro IBP), durante um período de 6 meses. Os
participantes estavam em risco, à partida, de desenvolverem úlceras associadas aos
AINEs, devido à idade avançada, ou a antecedentes de úlcera gástrica ou duodenal.
Os doentes que tiveram o teste H. pylori positivo foram excluídos destes ensaios.
A incidência de úlceras gástricas com o VIMOVO foi 5,6%, e com o naproxeno com
revestimento entérico 23,7% (dados de 6 meses de 2 estudos endoscópicos).
VIMOVO também reduziu significativamente a ocorrência de úlceras duodenais
relativamente ao naproxeno com revestimento entérico (0,7% versus 5,4%) (dados
de 6 meses de 2 estudos endoscópicos).
Durante esses ensaios, VIMOVO também reduziu significativamente a ocorrência de
acontecimentos adversos gastrointestinais superiores pré-especificados associados a
AINEs comparativamente a naproxeno com revestimento entérico (53,3% versus
70,4%) (dados agregados).
Nos ensaios com VIMOVO, foram apenas incluídos doentes em risco de
desenvolverem úlceras gastroduodenais associadas a AINEs, como idade > 50 anos
ou úlcera anterior não complicada; foram permitidos utilizadores concomitantes de
ácido acetilsalicílico em baixas doses (LDA). As análises do subgrupo confirmaram a
mesma tendência observada para a população global em relação à eficácia da
prevenção de úlcera gastrointestinal por VIMOVO. Nos utilizadores de LDA, a
incidência de úlceras gastroduodenais foi de 4,0% (IC 95% 1,1-10,0%), no grupo
VIMOVO (n=99) versus 32,4% (IC 95% 23,4-42,3%), no grupo com apenas
Naproxeno-CE (n=102). Em pessoas idosas com ≥ 60 anos de idade, a incidência de
úlceras gastroduodenais foi de 3,3% (IC 95% 1,3-6,7%) versus 30,1% (IC 95%
24,0-36,9%) no grupo VIMOVO (n=212) e no grupo com apenas Naproxeno-CE
(n=209), respetivamente.
Em dois ensaios clínicos, VIMOVO teve menos desconforto abdominal superior
durante um período de 6 meses em comparação com naproxeno com revestimento
entérico, medido pelos sintomas de dispepsia. Uma proporção de doentes
significativamente inferior, a tomar VIMOVO interrompeu prematuramente os
estudos, devido a acontecimentos adversos comparativamente a doentes que
tomaram naproxeno de revestimento entérico isoladamente (7,9% versus 12,5%
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respetivamente); 4,0% e 12,0% de interrupções foram devidas a acontecimentos
adversos gástricos superiores associados, incluindo úlceras duodenais,
respetivamente.
Em dois estudos de 12 semanas, em doentes com osteoartrite do joelho, VIMOVO
(500 mg/20 mg administrado duas vezes ao dia) obteve uma melhoria similar na dor
e função, tempo para início do alívio da dor, e interrupção devida a acontecimentos
adversos comparativamente a colecoxib 200 mg uma vez ao dia.
População pediátrica
A Agência Europeia de Medicamentos dispensou a obrigação de apresentação dos
resultados dos estudos com VIMOVO.
5.2 Propriedades farmacocinéticas
Absorção
Naproxeno
Após administração de uma dose única, o tempo para o pico das concentrações
plasmáticas é alcançado após 3 a 5 horas, contudo, a ingestão de alimentos resulta
num atraso de 8 horas ou mais. No estado de equilíbrio após a administração de
VIMOVO duas vezes ao dia, o pico das concentrações plasmáticas do naproxeno é
atingido no tempo médio de 3 horas após ambas as doses da manhã e da noite.
Foi demonstrada a bioequivalência entre VIMOVO e naproxeno com revestimento
entérico, com base na área sob a curva da concentração plasmática – tempo (AUC) e
a concentração plasmática máxima (Cmax) de naproxeno.
Naproxeno é rapidamente e completamente absorvido no trato gastrointestinal com
uma biodisponibilidade in vivo de 95%.
Os níveis de equilíbrio de naproxeno são atingidos em 4 a 5 dias.
Esomeprazol
Após administração de VIMOVO duas vezes ao dia, esomeprazol é rapidamente
absorvido atingindo o pico de concentração plasmática no tempo médio de 0,50,75 horas após a dose da manhã e da noite, quer no primeiro dia de administração
quer no estado de equilíbrio. Após doses repetidas de VIMOVO duas vezes ao dia, a
Cmax foi 2-3 vezes superior, e a AUC 4-5 vezes superior, comparativamente ao
primeiro dia da dose. Acontece provavelmente, em parte, como resultado de um
aumento na absorção devido ao efeito farmacodinâmico do esomeprazol com um
aumento do pH intragástrico, originando redução da degradação ácida de
esomeprazol no estômago. Uma diminuição do metabolismo de primeira passagem e
da depuração sistémica de esomeprazol com doses repetidas também contribui para
concentrações plasmáticas superiores no estado de equilíbrio (ver Linearidade/não
linearidade).
Mesmo que o intervalo da AUC no estado de equilíbrio seja comparável para NEXIUM
20 mg uma vez ao dia e VIMOVO duas vezes ao dia: 292,0-2.279,0 ng/ml e 189,02.931,0 ng/ml, respetivamente, a exposição média foi 60% superior (IC: 1,28-1,93)
para VIMOVO. Este facto foi previsível devido à diferente dose total de esomeprazol,
administrado como VIMOVO ou NEXIUM (40 versus 20 mg). A Cmax foi 60%
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superior (IC: 1,27-2,02), para VIMOVO, o que era esperado para uma formulação de
libertação imediata (IR).
Administração concomitante com alimentos
A administração de VIMOVO com alimentos não afeta a extensão da absorção de
naproxeno mas atrasa significativamente a absorção em cerca de 8 horas e diminui o
pico da concentração plasmática em aproximadamente 12%.
A administração de VIMOVO com alimentos não atrasa a absorção de esomeprazol
mas reduz significativamente a extensão da absorção, resultando em reduções de
52% e 75% da área sob a curva da concentração plasmática versus tempo e pico da
concentração plasmática, respetivamente.
A administração de VIMOVO 30 minutos antes da ingestão de alimentos tem apenas
um efeito mínimo ou mesmo nenhum efeito na extensão e tempo de absorção de
naproxeno e não possui efeito significativo na taxa ou extensão de absorção de
esomeprazol comparativamente à administração em situações de jejum (ver
secção 4.2).
Distribuição
Naproxeno
Naproxeno possui um volume de distribuição de 0,16 l/kg. Em níveis terapêuticos,
naproxeno liga-se em mais de 99% à albumina. O anião naproxeno foi detetado
no leite materno em mulheres a amamentar em concentração equivalente a
aproximadamente 1% da concentração plasmática máxima de naproxeno (ver
secção 4.6).
Esomeprazol
O volume de distribuição aparente no estado de equilíbrio em indivíduos saudáveis é
aproximadamente 0,22 l/kg do peso corporal. Esomeprazol liga-se às proteínas
plasmáticas em 97%.
Biotransformação
Naproxeno
30% do naproxeno é metabolizado no fígado pelo sistema do citocromo P450 (CYP),
principalmente CYP2C9, para 6–0–desmetil naproxeno. Nem o medicamento principal
nem os metabolitos induzem enzimas metabolizadoras. Tanto o naproxeno como o
6–0–desmetil naproxeno são posteriormente metabolizados nos seus respetivos
metabolitos conjugados acilglucuronido.
Esomeprazol
Esomeprazol é completamente metabolizado pelo sistema CYP. A maior parte do
metabolismo do esomeprazol é dependente do CYP2C19 polimórfico, responsável
pela formação dos metabolitos hidroxi- e desmetil de esomeprazol. A parte restante
depende de outra isoforma específica, o CYP3A4, responsável pela formação da
sulfona de esomeprazol, o principal metabolito no plasma. A maioria dos metabolitos
do esomeprazol não possui efeito na secreção ácida gástrica.
Eliminação
Naproxeno
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Após administração de VIMOVO duas vezes ao dia, o tempo de semivida médio de
eliminação do naproxeno é aproximadamente de 9 horas e 15 horas após dose da
manhã e da noite, respetivamente, sem alteração com dose repetida.
A depuração do naproxeno é 0,13 ml/min/kg. Aproximadamente 95% do naproxeno
em qualquer dose é excretado pela urina, primariamente como naproxeno (< 1%),
6-0-desmetil naproxeno (< 1%) ou os seus conjugados (66% a 92%). Pequenas
quantidades, 3% ou menos da dose administrada, são excretadas nas fezes. Em
doentes com insuficiência renal os metabolitos podem acumular-se (ver secção 4.4).
Esomeprazol
Após administração de VIMOVO duas vezes ao dia, o tempo de semivida médio de
eliminação do esomeprazol é aproximadamente de 1 hora após ambas as doses da
manhã e da noite no dia 1, com um tempo de semivida de eliminação ligeiramente
aumentado no estado de equilíbrio (1,2-1,5 horas).
A depuração plasmática total de esomeprazol é aproximadamente de 17 l/h após
dose única e aproximadamente de 9 l/h após administração repetida.
Quase 80% de uma dose oral de esomeprazol é excretada na urina como metabolito,
o remanescente nas fezes. Menos de 1% do medicamento principal é encontrado na
urina.
Linearidade/não linearidade
Naproxeno
Com doses de naproxeno superiores a 500 mg/dia existe um aumento menos
proporcional nos níveis plasmáticos devido a um aumento da depuração originado
pela saturação das proteínas plasmáticas em doses mais elevadas (média através da
concentração no estado de equilíbrio (Css) 36,5; 49,2 e 56,4 mg/l com 500, 1.000 e
1.500 mg doses diárias de naproxeno, respetivamente).
Esomeprazol
A área sob a curva de concentração plasmática-tempo aumenta com administrações
repetidas de VIMOVO. Este aumento é dose-dependente e resulta numa relação
dose-AUC não linear após administração repetida. Esta dependência do tempo e da
dose é parcialmente devida a uma diminuição do metabolismo de primeira passagem
e depuração sistémica, provavelmente atribuída a uma inibição da enzima CYP2C19
pelo esomeprazol e/ou o seu metabolito sulfona. Um aumento na absorção de
esomeprazol com administração repetida de VIMOVO contribui provavelmente para a
dependência tempo e dose (ver Absorção).
Populações especiais
Compromisso renal
A farmacocinética do VIMOVO não foi determinada em doentes com compromisso
renal.
Naproxeno: A farmacocinética do naproxeno não foi determinada em doentes com
compromisso renal.
Considerando que o naproxeno, os respetivos metabolitos e conjugados são
primariamente excretados pelos rins, existe o potencial de acumulação dos
metabolitos de naproxeno na presença de insuficiência renal. A eliminação de
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naproxeno está diminuida em doentes com compromisso renal grave. VIMOVO está
contraindicado em doentes com compromisso renal grave (depuração da creatinina
< 30 ml/min) (ver secção 4.3).
Esomeprazol: Não foram realizados estudos com esomeprazol em doentes com
função renal diminuída. Uma vez que os rins são responsáveis pela excreção dos
metabolitos do esomeprazol mas não pela eliminação do composto principal, não é
expectável que o metabolismo do esomeprazol fique alterado em doentes com
compromisso da função renal.
Compromisso hepático
A farmacocinética de VIMOVO não foi determinada em doentes com compromisso da
função hepática.
Naproxeno: A farmacocinética de naproxeno não foi determinada em doentes com
compromisso hepático.
A doença hepática alcoólica crónica e provavelmente outras formas de cirrose
reduzem a concentração plasmática total de naproxeno, mas a concentração
plasmática de naproxeno não ligado é aumentada. A implicação deste resultado para
a dose do componente naproxeno no VIMOVO é desconhecida mas é prudente usarse a dose eficaz mais baixa.
Esomeprazol: O metabolismo do esomeprazol em doentes com compromisso
hepático ligeiro a moderado pode estar comprometido. A taxa de metabolização é
diminuída em doentes com compromisso hepático grave resultando na duplicação da
área sob a curva da concentração plasmática-tempo do esomeprazol.
Doentes com insuficiência hepática grave não devem receber VIMOVO (ver
secção 4.3).
Pessoas idosas
Não existem dados específicos sobre a farmacocinética de VIMOVO em doentes com
idade superior a 65 anos.
Naproxeno: Estudos indicam que embora a concentração plasmática total do
naproxeno fique inalterada, a fração plasmática de naproxeno não ligado fica
aumentada nas pessoas idosas, contudo a fração não ligada é < 1% da concentração
total de naproxeno. O significado clínico deste resultado não é claro, embora seja
possível que o aumento da concentração de naproxeno livre possa estar associado a
um aumento na taxa de acontecimentos adversos por dose administrada em alguns
doentes idosos.
Esomeprazol: O metabolismo do esomeprazol não é significativamente alterado em
doentes idosos (71-80 anos de idade).
Metabolizadores CYP2C19 fracos
Esomeprazol: Aproximadamente 3% da população possui falta da enzima funcional
CYP2C19 e são denominados metabolizadores fracos. Nestes indivíduos o
metabolismo do esomeprazol é provavelmente catalisado principalmente pelo
CYP3A4. Após administração repetida de 40 mg de esomeprazol diárias, a área
média sob a curva da concentração plasmática–tempo foi aproximadamente 100%
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superior em metabolizadores fracos que em sujeitos com enzima CYP2C19 funcional
(metabolizadores rápidos). As concentrações plasmáticas médias foram
aproximadamente 60% superiores.
Estes resultados não têm implicações na posologia de VIMOVO.
Género
Esomeprazol: Após administração de dose única de 40 mg de esomeprazol a área
sob a curva média da concentração plasmática–tempo foi aproximadamente 30%
superior em mulheres do que em homens. Não foram observadas diferenças entre
géneros após a administração de doses diárias repetidas. Estes resultados não têm
implicações na posologia de VIMOVO.
5.3 Dados de segurança pré-clínica
Não estão disponíveis dados pré-clínicos com a associação das duas substâncias
ativas. Não são conhecidas interações entre naproxeno e esomeprazol que indiquem
resultados adversos novos ou sinérgicos de farmacologia, fármaco/toxicocinética,
toxicidade, interação físico/química ou de tolerabilidade decorrentes da sua
associação.
Naproxeno
Dados não clínicos não revelaram qualquer perigo específico para o ser humano com
base em estudos convencionais de genotoxicidade, potencial carcinogénico,
toxicidade embriofetal e fertilidade. Os principais resultados com doses elevadas, em
estudos de toxicidade em animais com dose oral repetida foram irritação GI e dano
renal, os quais foram atribuídos à inibição da síntese de prostaglandinas. A
administração oral de naproxeno a ratos no terceiro trimestre de gravidez, em
estudos peri- e pós-natal, resultou em dificuldades no parto. Este é um efeito
conhecido para esta classe de medicamentos.
Esomeprazol
Os estudos pré-clínicos de ligação com estudos convencionais de toxicidade de dose
repetida, genotoxicidade e toxicidade na reprodução, não revelaram qualquer perigo
específico para o ser humano. Os estudos de carcinogenicidade realizados no rato
com a mistura racémica demonstraram hiperplasia das células enterocromafins
gástricas e carcinoides. Estes efeitos gástricos observados no rato resultam de uma
hipergastrinemia pronunciada e mantida, secundária a uma diminuição da produção
de ácido gástrico, e são observados no rato após um tratamento de longa duração
com inibidores da secreção ácida gástrica.
6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS
6.1 Lista dos excipientes
Núcleo do comprimido
Croscarmelose sódica
Estearato de magnésio
Povidona K90
Sílica coloidal anidra
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Revestimento
Cera de carnaúba
Monoestearato de glicerol 40-55
Hipromelose
Dióxido de ferro E172 (amarelo)
Macrogol 8000
Copolimero de ácido metacrílico e acrilato de etilo (1:1)
Para-hidroxibenzoato de metilo E218*
Polidextrose
Polissorbato 80
Para-hidroxibenzoato de propilo E216*
Laurilsulfato de sódio
Dióxido de titânio E171
Citrato de trietilo
Tinta de impressão
Hipromelose
Dióxido de ferro E172 (preto)
Propilenoglicol
*Estes conservantes estão presentes na mistura de revestimento e irão passar para
o produto acabado a níveis muito baixos, não funcionais.
6.2 Incompatibilidades
Não aplicável.
6.3 Prazo de validade
2 anos.
6.4 Precauções especiais de conservação
Não conservar acima de 30ºC.
Frasco: Conservar na embalagem de origem e manter o frasco bem fechado para
proteger da humidade.
Blister: Conservar na embalagem de origem para proteger da humidade.
6.5 Natureza e conteúdo do recipiente
Frascos de HDPE contendo exsicante de sílica gel, quer com o fecho de polipropileno
resistente à abertura por crianças quer o não resistente à abertura por crianças
(embalagem de dispensa) com um selo de indução (vedante). A bolsa que contém o
exsicante não é para ser consumida.
Tamanho das embalagens: 6, 20, 30, 60, 100, 180, ou 500 comprimidos de
libertação modificada.
Embalagem de blister de alumínio/alumínio

APROVADO EM
09-08-2013
INFARMED

Tamanho das embalagens: 10, 20, 30, 60 ou 100 comprimidos de libertação
modificada.
É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.
6.6 Precauções especiais de eliminação
Não existem requisitos especiais.
7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO
AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.
Rua Humberto Madeira, 7
Queluz de Baixo
2730-097 Barcarena
Tel.: 21 434 61 00
Fax: 21 434 61 92
E-mail: direccao.tecnica@astrazeneca.com
8. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO
N.º de registo: 5350442 – 6 comprimidos de libertação modificada, 500 mg/20 mg,
frascos de HDPE
N.º de registo: 5346010 – 20 comprimidos de libertação modificada, 500 mg/20 mg,
frascos de HDPE
N.º de registo: 5350459 – 30 comprimidos de libertação modificada, 500 mg/20 mg,
frascos de HDPE
N.º de registo: 5346028 – 60 comprimidos de libertação modificada, 500 mg/20 mg,
frascos de HDPE
9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE
INTRODUÇÃO NO MERCADO
Data da primeira autorização: 25 de novembro de 2010
10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO

