
PREFEITURA MUNICIPAL  

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA 

Formulário para solicitação de alteração na 

Relação Municipal de Medicamentos Essenciais 

PROPOSTA DE:               (X) Inclusão           (  ) Exclusão            (  ) Substituição 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: 
Nome Genérico (DCB ou DCI): carvedilol 
Forma Farmacêutica: comprimido 
Concentração: 6,25 mg e 12,5 mg 
Consta da última edição da RENAME? (x) Sim    (  ) Não 
 

DADOS FARMACOLÓGICOS* 
Grupo(s) Farmacológico(s) (ATC): C07AG02 - sistema cardiovascular/agentes betabloqueadores/agentes 
betabloqueadores/agentes beta e alfa bloqueadores 
Principais indicações terapêuticas: Insuficiência cardíaca congestiva 
Contra-indicações, precauções e toxicidade relacionadas ao uso deste medicamento: 
Contraindicações: 

 Hipersensibilidade ao carvedilol ou a outros betabloqueadores; 

 Bloqueio atrioventricular de 2º ou 3º grau; 

 Bradicardia grave; 

 Asma ou história de broncoespasmo; 

 Choque cardiogênico; 

 Insuficiência cardíaca descompensada; 

 Insuficiência hepática grave; 

 Síndrome do nó sinuatrial. 
Precauções: 

 A retirada do medicamento deve ser gradual; 

 Bradicardia abaixo de 55 batimento por minuto; 

 Diabete melito; 

 Doença cardíaca isquêmica, doença vascular difusa, insuficiência renal e hipotensão; 

 Feocromocimtoma; 

 Tirotoxicose; 

 Lactação; 

 Gravidez (categoria de risco C e D). 
Efeitos adversos mais comuns: 

 Hipotensão, bradiarritmia, hiperglicemia, ganho de peso, diarreia, astenia, tontura, fadiga e disfunção erétil. 
 

 

 



JUSTIFICATIVA DA SOLICITAÇÃO 

Solicitações de inclusão e substituição 
Extensão do uso (dados epidemiológicos)* Morbidade frequente como consequência de hipertensão arterial crônica e 
infarto agudo do miocárdio. As doenças cardiovasculares estão entre as principais causas de internação e de 
mortalidade segundo dados do DATASUS. 
Dose Diária: Adultos: 3,125 mg por via oral  a cada 12 horas com alimentos. Dobrar a dose a cada 2 semanas até a 
maior dose tolerada. Dose máxima diária de 50 mg para pacientes com menos de 85 kg e 100 mg para aqueles com 
mais de 85 kg. 
Duração do tratamento: uso contínuo 
O medicamento proposto pode ser comparado com outros produtos do mesmo grupo ou classe terapêutica constante da 
RENAME?  (  ) Sim, qual(is)       (x) Não 
Resumo das evidências clínicas e/ou econômicas que justifiquem a solicitação (eficácia, efeitos colaterais, contra-
indicações, precauções, toxicidade, custo/benefício, custo médio do tratamento, etc.), com as referências bibliográficas*.   

 

O carvedilol reduz as internações e a mortalidade por insuficiência cardíaca. Estudos sugerem superioridade ao 
metoprolol. 

Vide estudos em anexo: 

- McKelvie, Robert. Heart failure. BMJ Clinical Evidence, 2009, p. 27-35 (arquivo em pdf anexo) 

- Influence of carvedilol on hospitalizations in heart failure: incidence, resource utilization and costs. DARE, 2002. 
Disponível em: http://www.crd.york.ac.uk/CRDWeb/ShowRecord.asp?View=Full&ID=22001001029  

- Meta-analysis: beta-blocker dose, heart rate reduction, and death in patients with heart failure. DARE, 2009. 
Disponível em: http://www.crd.york.ac.uk/CRDWeb/ShowRecord.asp?ID=12009105414  

 
Solicitações de exclusão 
Resumo das evidências clínicas, econômicas e/ou epidemiológicas que justifiquem a solicitação (extensão do uso, 
eficácia, efeitos colaterais, contra-indicações, precauções, toxicidade, custo/benefício, custo médio do tratamento, etc.), 
com as referências bibliográficas*.        
 

DADOS DO PROPONENTE 
Autor da solicitação (nome e cargo): Alberto Silva - médico   Lotação: Centro de Saúde 
Local: Água Fria        Data: 22/2/2014 

Assinatura do autor da solicitação: Alberto Silva 
 

Assinatura da chefia imediata: João Carlos Fonseca 
* Anexar cópia das referências bibliográficas empregadas. Ver sugestões para consultas. 

 
Glossário e Sugestões para Consultas Bibliográficas 

 
DCB e DCI são siglas usadas para designar a denominação genérica, de acordo com a Denominação Comum Brasileira ou a 
Denominação Comum Internacional, respectivamente. A Lista das DCBs pode ser acessada em 
http://www.anvisa.gov.br/hotsite/farmacopeiabrasileira/dcb.htm  
RENAME é a abreviatura para a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, cuja última edição data de 2013 e pode ser 
acessada em http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2013/outubro/21/rename-anexos-versao-08-08-2013.pdf  
ATC é a sigla usada para o sistema de Classificação Anatômica Terapêutica Química (Anatomical Therapeutic Chemical), 
recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para a realização de estudos farmcoepidemiológicos. Neste sistema, os 
medicamentos são alocados em diferentes grupos, de acordo com seus locais de ação e suas características terapêuticas e químicas. 
O ATC Index 2000 pode ser acessado em http://www.whocc.no/atcddd/ 
ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária - www.anvisa.gov.br/scriptsweb/Medicamento.HTM  
Dose Diária Definida (DDD) - http://www.whocc.no/atcddd/  

Sugestões para consultas bibliográficas:            

www.cochrane.bvsalud.org - www.bireme.br – http://bpreco.saude.gov.br - www.who.int - www.bnf.org - www.fda.gov -   

www.who-umc.org – www.nice.org.uk - www.medscape.com (DrugInfo) - www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed - 

http://amb.connectmed.com.br (Consensos nacionais e internacionais e Diretrizes da Associação Médica Brasileira) 
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