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ORASORBIL
5-Mononitrato de isossorbido
Resumo das Características do Medicamento

1.Denominação do medicamento
ORASORBIL 20 mg, Cápsulas de libertação prolongada
ORASORBIL 40 mg, Cápsulas de libertação prolongada
ORASORBIL 60 mg, Cápsulas de libertação prolongada

2.Composição qualitativa e quantitativa
Cada cápsula de ORASORBIL 20, 40 ou 60, contém, como substância activa 20, 40 ou 60 mg de 5mononitrato de isossorbido, respectivamente.
Excipientes, ver 6.1

3.Forma farmacêutica
Cápsulas de libertação prolongada.

4.Informações clínicas
4.1Indicações terapêuticas
Profilaxia de crises anginosas.
Tratamento adjuvante da insuficiência cardíaca crónica, em combinação com digitálicos, diuréticos,
inibidores do enzima de conversão da angiotensina e vasodilatadores arteriais.

4.2Posologia e modo de administração
ORASORBIL deve ser administrado regularmente de acordo com as indicações do médico, em dosagem
individual adaptada ao grau de gravidade da doença. As cápsulas devem ser deglutidas inteiras, sem
mastigar, com ou sem alimentos.
PROFILAXIA DA ANGINA DE PEITO
Em geral, salvo outras recomendações do médico, a posologia média para o adulto é de 40 a 60 mg diários.
A posologia recomendada é a seguinte:
ORASORBIL 20: 1 cápsula 2 vezes por dia;
ORASORBIL 40: 1 cápsula 1 vez por dia;
ORASORBIL 60: 1 cápsula 1 vez por dia.
A dose usual é de 40 mg por dia em toma única ou dividida por 2 tomas. Se a dose é dividida para evitar a
tolerância, a primeira dose deve ser tomada sempre à mesma hora todos os dias, seguindo-se 7 horas mais
tarde a segunda dose.
A dose diária pode ser aumentada para 60 mg.
Crianças: a segurança e eficácia em crianças não foi estabelecida.
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Idosos: não existe evidência para a necessidade de ajuste posológico de rotina no idoso, mas poderá ser
necessária precaução especial em idosos com susceptibilidade aumentada à hipotensão ou com
insuficiência renal ou hepática acentuada.
TRATAMENTO ADJUVANTE DA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CRÓNICA
Em geral, salvo outras recomendações do médico, a posologia média para o adulto é de 40 ou 60 mg de 12
em 12 horas. ORASORBIL pode ser usado em adição à restante terapêutica para a insuficiência cardíaca.
A posologia recomendada é a seguinte:
ORASORBIL 20: 2 cápsulas 2 vezes por dia;
ORASORBIL 40: 1 cápsula 2 vezes por dia;
ORASORBIL 60: 1 cápsula 2 vezes por dia.
Crianças: a segurança e eficácia em crianças não foi estabelecida.
Idosos: não existe evidência para a necessidade de ajuste posológico de rotina no idoso, mas poderá ser
necessária precaução especial em idosos com susceptibilidade aumentada à hipotensão ou com
insuficiência renal ou hepática acentuada.

4.3Contra-indicações
O ORASORBIL não deve ser administrado em caso de hipersensibilidade ao mononitrato de isossorbido, a
outros nitratos ou a qualquer componente do medicamento.
O 5-mononitrato de isossorbido não deve ser usado em doentes que apresentem enfarte agudo do miocárdio
com baixa pressão de enchimento, colapso circulatório agudo, anemia acentuada, pressão intracraniana
aumentada devida a traumatismo craniano ou hemorragia cerebral, hipotensão severa ou hipovolémia.
Durante a terapêutica com ORASORBIL , não pode ser administrado sildenafil, tadalafil ou vardenafil.

4.4Advertências e precauções especiais de utilização
A dose eficaz deve ser obtida de forma progressiva dado poderem ocorrer, em determinados indivíduos,
hipotensão arterial (que pode, especialmente em idosos, impor uma redução da dose) e cefaleias.
A dose diária deve ser dividida e ajustada de acordo com a eficácia e a tolerância do doente.
Quando se empregam doses elevadas, o tratamento não deve ser interrompido abruptamente, pois não se
pode excluir a possibilidade de fenómeno de “rebound”.
Em doentes em terapêutica com ORASORBIL , não deve ser utilizado citrato de sildenafil devido às graves
interacções que podem ocorrer na terapêutica concomitante (ver Interacções medicamentosas).
Em doentes tratados com ORASORBIL , não deve ser utilizado tadalafil (ver Interacções medicamentosas).
As terapêuticas com nitratos podem agravar a angina causada pela cardiomiopatia hipertrófica.
O tratamento da insuficiência cardíaca crónica com ORASORBIL deve ser cuidadosamente monitorizado
a nível clínico ou hemodinâmico para evitar os riscos de hipotensão e taquicardia.
O 5-mononitrato de isossorbido deve ser usado com precaução em caso de hipotiroidismo, hipotermia,
malnutrição e insuficiência renal ou hepática severas.
ORASORBIL não está indicado para tratamento das crises agudas de angina de peito.

4.5Interacções medicamentosas e outras
A administração concomitante de citrato de sildenafil com ORASORBIL , pode provocar uma hipotensão
marcada que nalgumas situações pode ser grave. Esta reacção deve-se à amplificação dos efeitos
vasodilatadores do ORASORBIL , pelo citrato de sildenafil (ver Advertências e precauções especiais de
utilização).
A co-administração de tadalafil e nitratos demonstrou aumentar os efeitos hipotensores dos nitratos.
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A administração concomitante de alcalóides de ergotamina (e.g. dihidroergotamina) pode ocasionar uma
interacção severa, pois pode contrariar o efeito vasodilatador coronário dos nitratos.
O álcool pode acentuar o efeito hipotensor provocado por nitratos como o ORASORBIL , pelo que, as
bebidas alcoólicas devem ser evitadas enquanto se tomar este medicamento.
Não existe evidência de interacção entre ORASORBIL e os alimentos.
O 5-mononitrato de isossorbido pode associar-se, com efeitos benéficos, aos beta-bloqueadores e
antagonistas do cálcio no tratamento da angina.
Pode receitar-se simultaneamente com anticoagulantes, sedativos e inibidores da MAO.
Os vasodilatadores, agentes anti-hipertensores e diuréticos podem potenciar a hipotensão provocada pelos
nitratos, particularmente em idosos.

4.6Gravidez e aleitamento
Este medicamento não deve ser administrado em caso de gravidez ou lactação, principalmente durante os
três primeiros meses de gravidez, excepto em caso de necessidade e quando os benefícios forem superiores
ao risco.

4.7Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas
A capacidade de condução e utilização de máquinas pode ficar comprometida com a administração deste
medicamento. Este efeito pode ser acentuado pela ingestão de álcool.

4.8Efeitos indesejáveis
A maioria das reacções adversas são de origem farmacodinâmica e dependentes da dose. As reacções
adversas graves aos nitratos são raras e envolvem principalmente o sistema nervoso central e o sistema
cardiovascular. Os efeitos indesejáveis observados com maior frequência (>2% dos doentes) consistem de
cefaleias, tonturas, náuseas e vómitos. Os outros efeitos indesejáveis são observados com menor frequência
(<1% dos doentes).
Podem ocorrer cefaleias no início do tratamento, mas normalmente tendem a desaparecer progressivamente
com a continuação do tratamento.
Existem referências ocasionais de hipotensão acompanhada de sintomas como tonturas e náuseas. Estes
sintomas desaparecem geralmente com a continuação do tratamento.
Mais especificamente foram observados os seguintes efeitos indesejáveis:
EFEITOS GASTRINTESTINAIS – Ocasionalmente, em especial nas primeiras utilizações, podem ocorrer
náuseas e/ou vómitos, dor abdominal e diarreia.
EFEITOS CARDIOVASCULARES – Ocasionalmente, em especial no início do tratamento, pode ocorrer
hipotensão postural, taquicardia ou rubor, que normalmente desaparecem continuando o tratamento.
Raramente ocorrem situações de colapso, que podem ser acompanhadas por arritmias bradicárdicas e
síncope. Raramente, a descida acentuada da pressão arterial pode provocar um agravamento dos sintomas
de angina de peito (reacção paradoxal dos nitratos).
A administração de 5-mononitrato de isossorbido pode originar hipoxémia passageira, devido a uma redistribuição relativa do fluxo sanguíneo a regiões alveolares menos ventiladas. Isto pode provocar isquémia
em doentes com cardiopatias coronárias.
EFEITOS NO SISTEMA NERVOSO CENTRAL – No início do tratamento podem ocorrer cefaleias
típicas dos nitratos que, normalmente, diminuem ao fim de alguns dias, com a continuação do tratamento.
Ocasionalmente, em particular nas primeiras utilizações, podem ocorrer sonolência, tonturas ligeiras ou
sensação de fraqueza, que desaparecem durante o tratamento.
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EFEITOS HEMATOLÓGICOS – Muito raramente, poderá ocorrer metahemoglo-binémia com doses
terapêuticas de nitratos; a sua ocorrência é mais provável durante tratamento com doses elevadas.
EFEITOS LOCAIS E DERMATOLÓGICOS – Raramente, poderão manifestar-se erupção, eritema e
prurido cutâneos, bem como reacções cutâneas alérgicas.
Está descrito o aparecimento de tolerância, bem como a ocorrência de tolerância cruzada com outros
nitratos. Para evitar a diminuição ou perda de eficácia deve evitar-se a administração de doses elevadas de
forma contínua.

4.9Sobredosagem
As manifestações de sobredosagem com o mononitrato de isossorbido são extensões da acção
farmacológica do fármaco, nomeadamente a capacidade de induzir vasodilatação, retenção venosa, redução
do débito cardíaco e hipotensão.
Os principais sintomas de sobredosagem são cefaleias, queda da pressão arterial com hipotensão ortostática
e taquicardia reflexa.
Há possibilidade de ocorrência de cianose, dispneia e taquipneia e formação de metahemoglobina em
consequência da formação de iões nitrito com doses elevadas.
Doses muito elevadas podem levar a um aumento da pressão intracraniana com sintomas cerebrais.
Tratamento da intoxicação
As medidas terapêuticas são orientadas para a normalização da tensão arterial, que em casos menos graves
pode ser alcançada colocando o doente deitado com as pernas elevadas.
Em intoxicações agudas, devem seguir-se as medidas gerais do tratamento de intoxicação e de choque, de
preferência em unidade de cuidados intensivos. Em caso de hipotensão grave, deve-se efectuar uma
reposição de volume. Em casos excepcionais podem ser utilizados simpaticomiméticos; a epinefrina é
ineficaz na reversão de situações de hipotensão acentuada induzidas por sobredosagem de mononitrato de
isossorbido.
Se houver formação de metahemoglobina e conforme o grau de gravidade, recomendam-se os seguintes
antídotos:
Vitamina C: 1 g por via oral ou intravenosa (como sal sódico).
Azul de metileno (apenas i.v.): até 50 ml de solução a 1%.
Azul de toluidina (apenas i.v.): inicialmente 2 – 4 mg/kg de peso, com administração repetida de 2 mg/kg
peso de hora a hora, se necessário.
Em caso de necessidade, deve administrar-se oxigénio, bem como recorrer a hemodiálise ou transfusão
sanguínea.

5.Propriedades farmacológicas
5.1Propriedades farmacodinâmicas
Classificação farmacoterapêutica: Grupo 3 – Antianginosos
Código ATC: C01DA14
O ORASORBIL é uma formulação de libertação prolongada de 5-mononitrato de isossorbido (5-MNIS), o
principal metabolito do dinitrato de isossorbido. A maior parte da actividade clínica do dinitrato é atribuída
ao mononitrato.
A principal acção farmacológica do 5-MNIS e de todos os nitratos orgânicos em geral consiste no
relaxamento do músculo liso vascular, produzindo-se a nível periférico dilatação das artérias e, em especial,
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das veias. A dilatação das veias promove a retenção periférica do sangue e diminui o retorno venoso ao
coração, reduzindo por isso a pressão tele-diastólica ventricular esquerda e a pressão capilar pulmonar (précarga). O relaxamento arteriolar reduz a resistência vascular sistémica, a pressão arterial sistólica e a
pressão arterial média (pós-carga). Ocorre também a dilatação das artérias coronárias.
Os nitratos exercem um efeito dilatador antiespasmódico sobre os vasos coronários, sendo eficazes contra
espasmos espontâneos ou induzidos. Estes efeitos tornam possível prevenir as deficiências miocárdicas
responsáveis pelas crises anginosas.
Embora os nitratos aumentem por via reflexa a frequência cardíaca e a contractilidade do miocárdio que
incrementa o consumo de oxigénio, a redução tanto da pré-carga ventricular esquerda que resulta da
vasodilatação periférica, particularmente das circulações esplâncnica e mesentérica, combinada com
redução da pós-carga derivada da vasodilatação arterial, resulta em diminuição do trabalho cardíaco e num
decréscimo líquido do consumo de oxigénio pelo miocárdio. Devido a este decréscimo, os nitratos alteram
o desequilíbrio entre o consumo e o aporte de oxigénio ao miocárdio, desequilíbrio esse que se julga causar
a angina de peito.
Devido ao seu perfil hemodinâmico, os nitratos são particularmente benéficos na disfunção sistólica
ventricular esquerda ou na insuficiência cardíaca congestiva. Além disso, tanto os efeitos vasodilatadores
directos sobre o leito coronário como a prevenção dos episódios de vasoconstrição coronária aumentam o
fluxo sanguíneo coronário total; em caso de isquémia cardíaca, os nitratos podem ocasionar uma redistribuição benéfica do fluxo sanguíneo coronário resultando em diminuição da isquémia do miocárdio.
A nível molecular os nitratos são transformados em radicais livres de óxido nítrico, o qual é considerado
um factor relaxante derivado do endotélio (EDRF) que modula o tónus vascular. O óxido nítrico promove
um aumento do monofosfato de guanosina cíclico (GMPc) que eventualmente conduz à desfosforilação da
miosina, resultando em vasodilatação.

5.2Propriedades farmacocinéticas
No ser humano, o 5-mononitrato de isossorbido é absorvido completa e rapidamente após administração
oral. O 5-mononitrato de isossorbido é o principal metabolito activo do dinitrato de isossorbido, e não está
sujeito ao efeito de primeira passagem hepática, proporcionando assim um menor grau de variação interindividual dos níveis sanguíneos.
ORASORBIL possui todas as características farmacocinéticas de uma verdadeira formulação de libertação
prolongada. Comparativamente a uma formulação de libertação imediata, a concentração plasmática
máxima é menor e ocorre mais tarde, enquanto a semi-vida de eliminação aparente permanece inalterada.
Existe menos flutuação entre a Cmáx e a Cmín, enquanto que a biodisponibilidade é equivalente à de uma
formulação de libertação imediata (próximo de 100%). A difusão lenta e contínua da substância activa, a
partir de microgrânulos de libertação prolongada, torna possível manter, no estado estacionário,
concentrações plasmáticas acima do nível eficaz de 100 ng/ml durante um período de cerca de 12 horas
para as cápsulas de 20 mg, 16 horas para as cápsulas de 40 mg e 20 horas para as cápsulas de 60 mg.
O mononitrato de isossorbido distribui-se amplamente com um volume de distribuição de 0,6 a 0,7 L/Kg.
Liga-se às proteínas plasmáticas (cerca de 5%) e é distribuído nas células sanguíneas e saliva. 96% da dose
administrada é excretada na urina dentro de 5 dias e cerca de 1% é eliminada nas fezes. É captado pelas
células do músculo liso dos vasos sanguíneos e o grupo nitrato é clivado em nitrito inorgânico e depois em
óxido nítrico.
O mononitrato de isossorbido é metabolizado em metabolitos inactivos, incluindo isossorbido e
glucurónido de isossorbido. Apenas cerca de 2% do mononitrato de isossorbido é excretado sob forma
inalterada na urina.

5.3Dados de segurança pré-clínica
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Não foi observada evidência de carcinogenicidade em ratos e ratinhos expostos ao mononitrato de
isossorbido (MNIS) com doses até 900 mg/kg/dia durante 6 e 24 meses, respectivamente.
Em concentrações biologicamente relevantes, o MNIS não produziu alterações genéticas (teste de Ames,
teste do linfoma de ratinho) ou aberrações cromossómicas (testes do linfócito humano e dos micronúcleos
de ratinhos).
Não se observaram efeitos sobre a fertilidade em ratos machos e fêmeas com doses até 750 mg/kg/dia.
Estudos com MNIS em ratas e coelhas grávidas não revelaram efeitos no desenvolvimento embrio-fetal.
Contudo, dado que os estudos de reprodução animal nem sempre são indicativos da resposta humana,
ORASORBIL só deve ser usado durante a gravidez se for claramente imprescindível.
O desenvolvimento e a sobrevivência no período neo-natal foram adversamente afectados quando ratas
grávidas receberam doses orais de MNIS de 750 mg/kg/dia no final da gestação e na lactação.

6.Informações farmacêuticas
6.1Lista dos excipientes
Lactose
Microgrânulos de sacarose e amido de milho
Goma laca
Eudragit L 100
Eudragit RS 100
Talco
Invólucros das cápsulas (tamanho 3) – ORASORBIL 20
Gelatina
Eritrosina (E127)
Carmim de índigo (E132)
Óxido de ferro (E172) e
Dióxido de titânio (E171).
Invólucros das cápsulas (tamanho 2) – ORASORBIL 40
Gelatina e
Dióxido de titânio (E171).
Invólucros das cápsulas (tamanho 1) – ORASORBIL 60
Gelatina
Eritrosina (E127)
Carmim de índigo (E132)
Óxido de ferro (E172) e
Dióxido de titânio (E171).

6.2Incompatibilidades
Não são conhecidas.
6.3Prazo de validade
3 anos.

6.4Precauções especiais de conservação
Guardar a temperatura inferior a 30º C.
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6.5Natureza e conteúdo do recipiente
Blister de PVC/alumínio.
ORASORBIL 20: Embalagens de 20, 60 e 120 cápsulas.
ORASORBIL 40: Embalagens de 60 e 90 cápsulas.
ORASORBIL 60: Embalagens de 30, 60 e 90 cápsulas.
6.6Instruções de utilização e de manipulação
Não existem requisitos especiais.

7.Titular da Autorização de Introdução no Mercado
LABORATÓRIOS DELTA, LDA.
Rua Direita de Massamá, 148
2745-751 MASSAMÁ

8.Números de Autorização de Introdução no Mercado
ORASORBIL
ORASORBIL
ORASORBIL
ORASORBIL
ORASORBIL
ORASORBIL
ORASORBIL
ORASORBIL

20 - Embalagens de 20 cápsulas de acção prolongada
20 - Embalagens de 60 cápsulas de acção prolongada
20 - Embalagens de 120 cápsulas de acção prolongada
40 - Embalagens de 60 cápsulas de acção prolongada
40 - Embalagens de 90 cápsulas de acção prolongada
60 - Embalagens de 30 cápsulas de acção prolongada
60 - Embalagens de 60 cápsulas de acção prolongada
60 - Embalagens de 90 cápsulas de acção prolongada
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– 4661286
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– 4661385
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– 4661583
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