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RESUMO DAS CARACTERISTICAS DO MEDICAMENTO 
 
▼Este medicamento está sujeito a monitorização adicional. Isto irá permitir a rápida 
identificação de nova informação de segurança. Pede-se aos profissionais de saúde 
que notifiquem quaisquer suspeitas de reações adversas. Para saber como notificar 
reações adversas, ver secção 4.8.  
 
 
1. NOME DO MEDICAMENTO 
  
Diplexil-R 250 mg comprimidos gastrorresistentes 
Diplexil-R 500 mg comprimidos gastrorresistentes 
 
 
2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
 
Substância ativa: Valproato semisódico 
 
Cada comprimido gastrorresistente de Diplexil-R 250 mg contém 269,1 mg de 
valproato semisódico, equivalente a 250 mg de ácido valpróico. 
Excipiente (s) com efeito conhecido: 
Amarelo sunset (E110) – 0,2 mg 
 
Cada comprimido gastrorresistente de Diplexil – R 500 contém 538,2 mg de valproato 
semisódico, equivalente a 500 mg de ácido valpróico.  
 
Lista completa de excipientes, ver secção 6.1. 
 
 
3. FORMA FARMACÊUTICA 
 
Comprimido gastrorresistente 
 
Diplexil-R 250 mg comprimidos gastrorresistentes 
Comprimido de cor de pêssego e oval, sem inscrições. 
 
Diplexil-R 500 mg comprimidos gastrorresistentes 
Comprido cor-de-rosa, oval e sem inscrições. 
 
 
4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS 
 
4.1 Indicações terapêuticas 
 
- Epilepsias generalizadas e parciais: 
● Generalizadas primárias: Pequeno Mal, Grande Mal, epilepsias mioclónicas; 
● Parciais: simples e complexas; 
- Generalizadas secundárias: síndroma de Lennox-Gastraut, síndroma de West; 
- Formas mistas. 
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- Epilepsias especiais: 
● Convulsões febris na criança; 
- Privação do sono. 
- Alterações do comportamento associados à epilepsia. 
 
- Tratamento de episódios maníacos na doença bipolar quando o lítio está 
contraindicado ou não é tolerado. A continuação do tratamento após a ocorrência de 
episódios maníacos, pode ser considerada em doentes que responderam ao valproato 
semisódico na mania aguda.  
Em: 
● Doentes com ciclos rápidos; 
● Doentes bipolares difíceis (idosos e doentes em situações de comorbilidade com 
abuso de substâncias). 
 
- Tratamento profilático dos seguintes tipos de cefaleias: 
● Enxaqueca, Cefaleia Crónica Diária (Enxaqueca Transformada e enxaqueca 
Persistente e Resistente) e Cefaleia em salvas. 
 
4.2 Posologia e modo de administração 
 
Os comprimidos são administrados por via oral. 
Os doentes que tenham recebido previamente tratamento com Ácido valpróico 
deverão iniciar a terapêutica com a mesma dose diária e esquema posológico. Após 
estabilização do doente com o novo produto, poderá instituir-se um esquema 
posológico de 2 a 3 tomas diárias. 
A frequência de efeitos adversos (particularmente enzimas hepáticas elevadas) pode 
estar relacionada com a dose. O benefício de um controlo mais eficaz das crises com 
doses mais elevadas deve ser avaliado quanto à possibilidade de uma maior incidência 
de reações adversas. 
À medida que a dosagem do produto é progressivamente aumentada, as concentrações 
de Fenitoína no sangue podem ser afetadas (ver secção 4.4). 
Para os doentes que se queixam de irritação gastrointestinal, recomenda-se a 
administração do fármaco durante as refeições, e um aumento gradual da dose a partir 
de um nível inicial baixo. 
 
Epilepsia: 
A dose inicial recomendada é de 15 mg/kg/dia administrada em três tomas diárias, 
com aumentos de 5 a 10 mg/kg/dia em intervalos de uma semana até obtenção do 
controlo das crises ou até que a incidência dos efeitos indesejáveis impeçam 
posteriores aumentos da dose. 
A dose máxima recomendada é de 60 mg/kg/dia. No caso de a dose diária total 
exceder os 2500 mg, esta deverá ser administrada em doses repartidas. 
Ainda não foi estabelecida uma boa correlação entre a dose diária, a concentração 
sérica e o efeito terapêutico. Contudo, para a maior parte dos doentes, as 
concentrações séricas terapêuticas de Valproato situam-se no intervalo de 50-100 
microgramas/ml. 
Caso a posologia diária seja igual ou superior a 50 mg/Kg/dia, recomenda-se proceder 
à monitorização dos níveis sanguíneos. 
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Episódios maníacos na doença bipolar:  
 
Em adultos:  
A dose diária deve ser estabelecida e controlada individualmente pelo médico.  
A dose diária inicial recomendada é de 750 mg. Em ensaios clínicos, a dose inicial de 
20 mg de valproato/kg de peso corporal também demonstrou um perfil de segurança 
aceitável. As formulações de libertação prolongada podem ser administradas uma ou 
duas vezes ao dia. A dose deve ser aumentada tão rapidamente quanto possível, de 
forma a atingir a dose terapêutica mais baixa que produza o efeito clínico desejado. A 
dose diária deve ser ajustada à resposta clínica, de forma a estabelecer a dose mínima 
eficaz para cada doente.  
A dose média diária varia, habitualmente, entre 1000 a 2000 mg de valproato. Os 
doentes que recebem diariamente doses superiores a 45 mg/kg de peso corporal 
devem ser cuidadosamente monitorizados.  
A continuação do tratamento dos episódios maníacos na doença bipolar deve ser 
adaptada individualmente usando a dose mínima eficaz.  
 
Em crianças e adolescentes:  
A segurança e a eficácia de Diplexil-R para o tratamento de episódios maníacos na 
doença bipolar não foram avaliadas em doentes com idade inferior a 18 anos. 
 
Crianças do sexo feminino e mulheres em idade fértil 
O valproato deve ser iniciado e supervisionado por um especialista com experiência 
no tratamento da epilepsia, perturbação bipolar ou enxaqueca. O valproato não deve 
ser utilizado em crianças do sexo feminino e mulheres em idade fértil a não ser que 
outros tratamentos sejam ineficazes ou não tolerados.  
 
O valproato é prescrito e dispensado de acordo com o Programa de Prevenção do 
valproato na Gravidez (secção 4.3 e 4.4). 
 
O valproato deve ser prescrito preferencialmente em monoterapia e na dose eficaz 
mais baixa, se possível numa formulação de libertação prolongada. A dose diária deve 
ser dividida pelo menos em duas tomas únicas (ver secção 4.6).  
 
Cefaleias: 
A dose mínima eficaz é de 250 mg duas vezes ao dia e o tratamento deverá ter a 
duração mínima de 3 meses. A dose média é de 1000 a 1500 mg/dia. 
 
Diplexil-R só deve ser iniciado e supervisionado por um especialista com experiência 
no tratamento da enxaqueca. O tratamento só deve ser iniciado se outros não forem 
eficazes ou tolerados (ver secção 4.3, 4.4 e 4.6) e os benefícios e riscos devem ser 
cuidadosamente reavaliados em revisões regulares do tratamento. 
 
4.3 Contraindicações 
 
Diplexil-R está contraindicado nas seguintes situações:  
 
- Hipersensibilidade à(s) substância(s) ativa(s), ou a qualquer um dos excipientes 
mencionados na secção 6.1. 
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- Doença hepática (aguda ou crónica) ou disfunção significativa.  
- Profilaxia de crises de enxaqueca durante a gravidez e em mulheres em idade fértil 
que não estejam a utilizar métodos contracetivos eficazes durante o tratamento com 
valproato (ver secções 4.4 e 4.6). A gravidez deve ser excluída antes do início do 
tratamento com valproato. 
- Valproato é contraindicado em doentes que tenham doenças mitocondriais causadas 
por mutações no gene nuclear que codifica a enzima mitocondrial polimerase gama 
(POLG), como por exemplo a síndrome de Alpers-Huttenlocher, e em crianças com 
menos de 2 anos de idade em que se suspeita de terem doenças relacionadas com a 
POLG (ver secção 4.4). 
 
Tratamento da epilepsia 
- na gravidez, a não ser que não exista um tratamento alternativo adequado (ver 
secção 4.4 e 4.6). 
- em mulheres em idade fértil, a não ser que as condições do programa de prevenção 
da gravidez sejam cumpridas (ver secção 4.4 e 4.6). 
 
Tratamento da perturbação bipolar e profilaxia de crises de enxaqueca 
- na gravidez (ver secção 4.4 e 4.6). 
- em mulheres em idade fértil, a não ser que as condições do programa de prevenção 
da gravidez sejam cumpridas (ver secção 4.4 e 4.6).  
 
4.4 Advertências e precauções especiais de utilização  
 
Devido a casos de aparecimento de trombocitopénia, de inibição da fase secundária de 
agregação e de parâmetros de coagulação anormais, recomenda-se testes de 
coagulação e de contagem de plaquetas antes de se iniciar a terapêutica e em 
intervalos periódicos, sobretudo se o doente vai ser submetido a uma cirurgia. 
 
Em caso de aparecimento de equimoses, hemorragias ou outras alterações na 
hemostase/coagulação, deverá reduzir-se a dosagem ou suspender-se o tratamento. 
 
Tem ocorrido hiperamonemia com ou sem letargia ou coma, podendo estar presente 
em situações em que os testes da função hepática não registem valores anormais. Se 
ocorrer um aumento clinicamente significativo, o produto deve ser suspenso. 
 
Dado que o valproato pode reagir com outros antiepilépticos administrados 
concomitantemente, deverão efetuar-se regularmente determinações dos níveis séricos 
dos outros fármacos administrados, especialmente na fase inicial do tratamento (ver 
secção 4.5.). 
 
O valproato é parcialmente eliminado na urina sob a forma de metabolito cetónico, 
podendo originar falsos positivos nos testes para determinação de corpos cetónicos na 
urina. 
 
Tem havido casos de alterações nos testes de função da tiroide associadas à 
administração de Valproato, embora o seu significado clínico seja desconhecido. 
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Têm ocorrido casos de morte por insuficiência hepática em doentes que receberam 
Ácido valpróico. 
 
Estes incidentes têm ocorrido, geralmente durante os primeiros seis meses de 
tratamento. A hepatoxicidade grave ou mortal pode ser precedida por sintomas não 
específicos tais como falta de controlo nas crises, mal-estar geral, fraqueza, letargia, 
edema facial, anorexia e vómitos. Os doentes devem ser mantidos sob rigorosa 
vigilância clínica para deteção destes sintomas. Assim, recomenda-se que sejam 
efetuados testes laboratoriais hepáticos antes da terapêutica e posteriormente, em 
intervalos frequentes, especialmente durante os primeiros seis meses. 
Complementarmente, recomenda-se uma avaliação cuidada do historial clínico, bem 
como exames físicos. 
 
Os doentes que recebem vários anticonvulsivos, crianças, doentes com distúrbios 
metabólicos congénitos, doentes com crises graves associadas a atraso mental e 
doentes com disfunção cerebral orgânica, são aqueles que correm maior risco. 
 
A experiência clínica tem demonstrado que crianças com menos de 2 anos de idade 
são as que estão mais expostas ao risco de desenvolvimento de hepatoxicidade fatal, 
especialmente aquelas que se enquadram nas situações atrás mencionadas. Quando o 
valproato semisódico é usado neste grupo de doentes deve ser administrado em 
monoterapia e sob rigorosa vigilância clínica. Os benefícios do controlo das crises 
devem ser pesados contra os potenciais riscos. A experiência tem indicado que a 
incidência de hepatoxicidade diminui consideravelmente de um modo progressivo em 
grupos etários mais elevados. 
 
O fármaco deverá ser imediatamente suspenso na suspeita ou na evidência de 
disfunção hepática. Em alguns casos, tem-se verificado que a disfunção hepática tem 
progredido apesar da suspensão da terapêutica. 
 
Programa de Prevenção da Gravidez 
 
O valproato tem um elevado potencial teratogénico e as crianças expostas ao 
valproato in utero têm um elevado risco de malformações congénitas e perturbações 
do desenvolvimento do sistema nervoso (ver secção 4.6).  
 
Diplexil-R está contraindicado nas seguintes situações:  
 
Tratamento de epilepsia 
• na gravidez, a não ser que não exista um tratamento alternativo adequado (ver 
secção 4.3 e 4.6). 
• em mulheres em idade fértil, a não ser que as condições do programa de prevenção 
da gravidez sejam cumpridas (ver secção 4.3 e 4.6). 
 
Tratamento da perturbação bipolar e profilaxia de crises de enxaqueca 
• na gravidez (ver secções 4.3 e 4.6). 
• em mulheres em idade fértil, a não ser que as condições do programa de prevenção 
da gravidez sejam cumpridas (ver secção 4.3 e 4.6). 
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Condições do Programa de Prevenção da Gravidez:  
 
O prescritor deve assegurar que 
 
• as circunstâncias individuais devem ser avaliadas em cada caso, envolvendo a 
doente na discussão, para garantir o seu compromisso, discutir opções terapêuticas e 
garantir a compreensão dos riscos e das medidas necessárias para minimizar os riscos. 
• o potencial de gravidez é avaliado para todas as doentes do sexo feminino. 
• a doente compreendeu e reconheceu os riscos de malformações congénitas e 
perturbações do desenvolvimento do sistema nervoso, incluindo a magnitude desses 
riscos para crianças expostas ao valproato in utero. 
• a doente entende a necessidade de se submeter a um teste de gravidez antes do início 
do tratamento e durante o tratamento, conforme necessário. 
• a doente é aconselhada em relação à contraceção e que é capaz de cumprir com a 
necessidade de usar contraceção eficaz (para maiores detalhes, consulte a subsecção 
de contraceção no aviso da caixa), sem interrupção durante todo o período de 
tratamento com valproato. 
• a doente entende a necessidade de uma revisão regular do tratamento (pelo menos 
anual) por um especialista experiente no tratamento da epilepsia, ou perturbações 
bipolares ou enxaqueca.   
• a doente entende a necessidade de consultar o seu médico assim que planeia uma 
gravidez para garantir uma discussão atempada e a alteração para as opções de 
tratamentos alternativos antes da conceção e antes da interrupção da contraceção. 
• a doente entende a necessidade de consultar urgentemente o seu médico em caso de 
gravidez. 
• a doente recebeu o guia do doente. 
• a doente reconheceu que entendeu os riscos e as precauções necessárias associadas 
ao uso de valproato (Formulário Anual de Reconhecimento de Risco).  
 
Estas condições dizem também respeito a mulheres que não sejam atualmente ativas 
sexualmente, a não ser que o prescritor considere que existem razões convincentes 
para indicar que não há risco de gravidez. 
 
Crianças do sexo feminino 
 
• Os prescritores devem assegurar que pais/cuidadores de crianças do sexo feminino 
compreendem a necessidade de entrar em contacto com o especialista quando a 
criança que toma valproato tenha a primeira menstruação. 
• O prescritor deve assegurar que os pais/cuidadores de crianças do sexo feminino que 
tenham tido a primeira menstruação recebem informação compreensiva sobre os 
riscos de malformações congénitas e perturbações do desenvolvimento do sistema 
nervoso, incluindo a magnitude desses riscos para crianças expostas ao valproato in 
utero. 
• Nas doentes que tiveram a primeira menstruação, o prescritor deve reavaliar 
anualmente a necessidade de terapia com valproato e considerar opções alternativas 
de tratamento. Se o valproato for o único tratamento adequado, a necessidade de 
utilizar contraceção e todas as outras condições do programa de prevenção da 
gravidez devem ser discutidas. Deve ser feito um esforço pelo especialista para mudar 
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para um tratamento alternativo na criança do sexo feminino antes de atingir a idade 
adulta. 
 
Teste de gravidez 
 
A gravidez deve ser excluída antes do início do tratamento com valproato. O 
tratamento com valproato não deve ser iniciado em mulheres em idade fértil sem um 
teste de gravidez negativo (análise ao sangue), confirmado por um profissional de 
saúde, para excluir a utilização não intencional na gravidez. 
 
Contraceção 
 
As mulheres em idade fértil a quem é prescrito valproato devem utilizar contraceção 
eficaz sem interrupção durante todo o período de tratamento com valproato. Estas 
doentes devem receber informações abrangentes sobre a prevenção da gravidez e 
devem ser referenciadas para aconselhamento de contraceção se não estiverem a 
utilizar um método de contraceção efetivo. Deve ser utilizado pelo menos um método 
efetivo de contraceção (preferencialmente independente do utilizador, como um 
dispositivo ou implante intra-uterino) ou duas formas de contraceção incluindo um 
método de barreira. As circunstâncias individuais devem ser avaliadas em cada caso, 
ao escolher o método de contraceção a doente deve ser envolvida na discussão para 
garantir o seu compromisso e conformidade com as medidas escolhidas. Mesmo que 
tenha amenorreia deverá seguir todo o aconselhamento sobre contraceção eficaz.  
 
Revisão anual do tratamento por um especialista 
 
O especialista deve avaliar pelo menos anualmente se o valproato é o tratamento mais 
adequado para a doente. O especialista deve discutir o formulário anual de 
reconhecimento de risco no início e durante cada revisão anual e garantir que a doente 
entendeu o seu conteúdo. 
 
Planeamento de uma gravidez 
 
Para a indicação de epilepsia, se a mulher planeia engravidar, a terapêutica com 
valproato deve ser reavaliada e devem ser consideradas opções alternativas de 
tratamento por um especialista experiente no tratamento de epilepsia. Devem ser 
feitos todos os esforços para alterar para um tratamento alternativo antes da conceção 
e antes da interrupção da contraceção (ver secção 4.6). Se não for possível a alteração, 
a mulher deve receber aconselhamento adicional acerca dos riscos do valproato para o 
feto para suportar a sua decisão informada em relação ao planeamento familiar. 
 
Para as indicações de perturbação bipolar e enxaqueca se a mulher planeia engravidar, 
deve ser consultado um especialista experiente no tratamento da perturbação bipolar e 
enxaqueca e o tratamento com valproato deve ser descontinuado e se necessário 
substituído por uma alternativa terapêutica antes da conceção e antes da interrupção 
da contraceção. 
 
Em caso de gravidez 
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Se a mulher que utiliza valproato engravidar, deve ser referenciada imediatamente a 
um especialista para reavaliar o tratamento com valproato e considerar as opções 
alternativas. As doentes com uma gravidez exposta ao valproato e os seus parceiros 
devem ser referenciados a um especialista experiente em teratologia para uma 
avaliação e aconselhamento sobre a exposição na gravidez (ver secção 4.6). 
 
O farmacêutico deve assegurar que: 
• o cartão do doente é fornecido em todas as dispensas de valproato e que as doentes 
compreendem o seu conteúdo. 
• as doentes são advertidas para não pararem a medicação de valproato e para 
contactar imediatamente um especialista no caso do planeamento ou suspeita de 
gravidez. 
 
Materiais educacionais 
 
Para ajudar os profissionais de saúde e as doentes a evitar a exposição ao valproato 
durante a gravidez, o Titular de Autorização de Introdução no Mercado forneceu 
materiais educacionais para reforçar as precauções e fornecer orientação sobre o uso 
do valproato em mulheres em idade fértil e os detalhes do programa de prevenção da 
gravidez. Deve ser fornecido um guia do doente e um cartão do doente a todas as 
mulheres em idade fértil que utilizam o valproato. 
 
Deve ser utilizado pelo especialista um formulário de reconhecimento do risco a ser 
utilizado no início do tratamento e durante cada revisão anual do tratamento com 
valproato. 
 
Foram relatados casos de ideação e comportamentos suicidas em doentes tratados, 
com medicamentos antiepilépticos, para várias indicações terapêuticas. Uma meta-
análise de ensaios clínicos com medicamentos antiepilépticos, aleatorizados, 
controlados por placebo, também demonstrou um pequeno aumento do risco de 
ideação e comportamento suicida. O mecanismo que explica este risco não é 
conhecido, e os dados disponíveis não excluem a possibilidade de ocorrer um risco 
aumentado para o valproato semisódico. Assim, os doentes devem ser monitorizados 
em relação aos sinais de ideação e comportamento suicida, e deve ser considerada a 
necessidade de tratamento adequado. Os doentes (e os prestadores de cuidados aos 
doentes) devem ser aconselhados a procurar ajuda médica, caso surjam sinais de 
ideação ou comportamento suicida. 
 
Não é recomendado o uso concomitante de ácido valpróico/ valproato de sódio com 
os antibióticos do grupo dos carbapenemos (ver secção 4.5). 
 
Doentes com doença mitocondrial conhecida ou presumida 
O valproato pode desencadear ou agravar sinais clínicos de doenças mitocondriais 
subjacentes causadas por mutações do ADN mitocondrial bem como do gene nuclear 
que codifica a POLG. Em particular, foram notificados com uma taxa mais elevada 
casos de insuficiência hepática aguda induzida pelo valproato e mortes relacionadas 
com o fígado em doentes com síndromes neurometabólicas hereditárias causadas por 
mutações no gene para a enzima mitocondrial polimerase gama (POLG), como por 
exemplo a síndrome de Alpers-Huttenlocher. 
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Deve suspeitar-se de doenças relacionadas com a POLG em doentes com antecedentes 
familiares ou sintomas sugestivos das mesmas, incluindo mas não limitado a 
encefalopatia inexplicada, epilepsia refratária (focal, mioclónica), estado epiléptico 
como manifestação inicial, atrasos no desenvolvimento, regressão psicomotora, 
neuropatia axonal sensoriomotora, miopatia, ataxia cerebelosa, oftalmoplegia ou 
enxaqueca complicada com aura occipital. A avaliação genética da mutação POLG 
deve ser efetuada de acordo com a prática clínica atual para a avaliação do 
diagnóstico destas doenças (ver secção 4.3). 
 
Diplexil-R 250 mg comprimidos gastrorresistentes contém amarelo sunset (E110). 
Pode causar reações alérgicas. 
 
4.5 Interações medicamentosas e outras formas de interação 
 
O valproato pode potenciar a atividade depressiva do S.N.C. provocada pelo álcool. A 
administração concomitante de valproato com outros fármacos que se ligam 
extensivamente às proteínas plasmáticas (ex. ácido acetilsalicílico, carbamazepina, 
dicumarol e fenitoína) pode provocar alterações nas concentrações séricas dos 
mesmos. Há indícios de que o valproato pode provocar um aumento nos níveis séricos 
do fenobarbital por disfunção da clearance não renal. Este fenómeno pode originar 
depressões graves a nível do S.N.C. Há também registos de casos de associação de 
valproato e fenobarbital que produziram depressão a nível do S.N.C. sem no entanto 
ter havido aumentos significativos dos níveis séricos de cada um dos fármacos. 
 
Todos os doentes que estejam a receber uma terapêutica concomitante com 
barbitúricos devem ser rigorosamente monitorizados para toxicidade neurológica, 
reduzindo a dosagem dos barbitúricos quando necessário. A primidona é metabolizada 
por um barbitúrico, pelo que também deve estar envolvida numa interação similar ou 
idêntica. 
 
Têm-se registado alterações nos níveis séricos de fenitoína, quando esta é 
administrada concomitantemente, contudo têm-se verificado tanto um aumento na 
concentração sérica total de fenitoína, como uma diminuição com posterior aumento. 
Adicionalmente tem sido observada uma diminuição da fenitoína sérica total com um 
aumento das concentrações de fenitoína livre versus fenitoína ligada às proteínas. A 
dosagem de fenitoína deve ser reajustada de acordo com o quadro clínico. 
 
O uso concomitante de valproato e clonazepam poderá produzir estados de ausência. 
Existem indícios não conclusivos relativamente ao efeito de valproato nas 
concentrações séricas de etossuximida. Doentes que recebem uma terapêutica de 
valproato e etossuximida, concomitantemente com outros anticonvulsivos, deverão 
ser monitorizados para deteção de eventuais alterações nas concentrações séricas de 
ambos os fármacos. 
 
Recomenda-se precaução quando o valproato é administrado concomitantemente com 
fármacos com efeitos sobre a coagulação (por exemplo a ácido acetilsalicílico e a 
varfarina) (Ver secção 4.8.). 
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Em certos casos verificou-se que existe uma associação entre o uso de certos 
epiléticos e a ineficácia de anticoncecionais orais. Uma explicação para esta interação, 
baseia-se no facto de a maioria dos antiepilépticos serem indutores enzimáticos 
diminuindo as concentrações plasmáticas das hormonas esteróides relevantes, o que 
consequentemente resulta numa ineficaz inibição da ovulação. O valproato não é um 
indutor enzimático e como tal, não provoca uma diminuição das concentrações de 
hormonas esteróides. Estudos clínicos comparativos demonstram que o valproato é o 
único antiepiléptico que não interfere com a eficácia dos contracetivos orais. 
 
Foram reportadas diminuições de ácido valpróico no sangue quando este é 
coadministrado com antibióticos do grupo dos carbapenemos, resultando numa 
diminuição dos níveis de ácido valpróico em 60-100%, em cerca de 2 dias. Assim, 
devido ao início rápido e à extensão da descida, os carbapenemos não devem ser 
coadministrados em doentes estabilizados com ácido valpróico e consequentemente 
devem ser evitados (ver secção 4.4.). 
 
4.6 Fertilidade, gravidez e aleitamento 
 
O valproato é contraindicado no tratamento da perturbação bipolar e enxaqueca 
durante a gravidez. O valproato é contraindicado no tratamento de epilepsia durante a 
gravidez a não ser que não exista uma alternativa terapêutica. O valproato é 
contraindicado em mulheres em idade fértil a não ser que sejam cumpridas as 
condições do programa de prevenção da gravidez (ver secção 4.3 e 4.4). 
 
Risco de Exposição na Gravidez relacionado com o valproato: 
Tanto a monoterapia como a politerapia com o valproato estão relacionadas com 
resultados de gravidez anormais. Os dados disponíveis sugerem que a politerapia 
antiepiléptica que inclui o valproato está associada a um maior risco de malformações 
congénitas do que a monoterapia com o valproato. 
 
Malformações Congénitas: 
Dados obtidos de uma meta-análise (incluindo registos e estudos de coorte) 
mostraram que 10,73% dos filhos de mulheres epiléticas expostas a monoterapia com 
valproato durante a gravidez sofrem de malformações congénitas (IC 95%: 8,16 -
13,29). Este risco de malformações major é superior ao risco da população em geral, 
para os quais o mesmo é de cerca de 2-3%. O risco é dependente da dose, mas não é 
possível estabelecer uma dose limiar abaixo da qual não exista risco.   
Os dados disponíveis mostram um aumento da incidência de malformações major e 
minor. Os tipos mais comuns de malformações incluem defeitos do tubo neural, 
dismorfismo facial, lábio leporino e fenda palatina, cranioestenose, patologias 
cardíacas, renais e urogenitais, patologias nos membros (incluindo aplasia bilateral do 
rádio), e múltiplas anomalias envolvendo vários sistemas do corpo.  
 
Teratogenicidade e efeitos no desenvolvimento 
Os dados mostraram que a exposição ao valproato in utero pode ter efeitos adversos 
no desenvolvimento físico e mental dos fetos expostos. O risco parece ser dependente 
da dose, mas com base nos dados disponíveis não é possível estabelecer uma dose 
limiar abaixo da qual não exista risco. O período gestacional exato de risco para estes 
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efeitos é incerto e a possibilidade de risco durante toda a gravidez não pode ser 
excluído.  
Estudos realizados em crianças em idade pré-escolar, expostas ao valproato in utero, 
mostram que até 30-40% têm atrasos no seu desenvolvimento inicial, como falar e 
andar mais tarde, habilidades intelectuais mais baixas, competências linguísticas 
pobres (fala e compreensão) e problemas de memória.  
O quociente de inteligência (QI) medido em crianças em idade escolar (6 anos), com 
história de exposição ao valproato in utero, foi em média de 7-10 pontos mais baixo 
do que em crianças expostas a outros antiepilépticos. Embora não possa ser excluída a 
presença dos fatores de confundimento, há evidências que em crianças expostas ao 
valproato o risco de deficiência intelectual pode ser independente do QI materno. 
Os resultados são limitados a longo prazo. 
Os dados disponíveis mostram que crianças que foram expostas ao valproato no útero 
estão em maior risco de patologia do espetro do autismo (aproximadamente três vezes 
mais) e de autismo infantil (cerca de cinco vezes mais) em comparação com a 
população geral do estudo. 
Dados limitados sugerem que crianças que foram expostas ao valproato no útero 
podem ser mais propensas a desenvolver sintomas de défice de atenção/ 
hiperatividade (TDAH). 
 
Crianças do sexo feminino e mulheres em idade fértil (ver acima e secção 4.4). 
 
Se uma mulher planeia engravidar 
 
Para a indicação de epilepsia, se a mulher planeia engravidar, a terapêutica com 
valproato deve ser reavaliada e devem ser consideradas opções alternativas de 
tratamento por um especialista experiente no tratamento da epilepsia. Devem ser 
feitos todos os esforços para alterar para um tratamento alternativo apropriado antes 
da conceção e antes da interrupção da contraceção (ver secção 4.4). Se não for 
possível alterar o tratamento, a mulher deverá receber aconselhamento adicional sobre 
os riscos de valproato para o feto para apoiar a sua decisão informada sobre 
planeamento familiar. 
 
Para as indicações da perturbação bipolar e enxaqueca se a mulher planeia engravidar, 
deve ser consultado um especilista experiente em tratamento da perturbação bipolar e 
enxaqueca e o tratamento com valproato deve ser descontinuado e se necessário 
substituído por uma alternativa terapêutica antes da conceção e antes da interrupção 
da contraceção. 
 
Mulher grávida 
 
O valproato para o tratamento da perturbação bipolar e profilaxia de crises de 
enxaqueca está contraindicado para utilização durante a gravidez. O valproato para o 
tratamento de epilepsia está contraindicado na gravidez a não ser que não exista um 
tratamento alternativo (ver secção 4.3 e 4.4). 
 
Se uma mulher que está a tomar valproato engravidar, deve ser referenciada 
imediatamente para um especialista para serem consideradas opções de alternativas 
terapêuticas. Durante a gravidez, as convulsões tónico-clónicas maternas e o estado de 
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mal epiléptico com hipoxia podem apresentar um risco particular de morte para a mãe 
e para o feto. 
 
Se, apesar do conhecimento dos riscos do valproato na gravidez e após cuidada 
consideração das terapêuticas alternativas, em circunstâncias excecionais a mulher 
grávida pode tomar o valproato para a epilepsia, sendo recomendado que: 
 
• Se utilize a dose eficaz mais baixa e que se divida a dose diária de valproato        
por pequenas doses para serem tomadas ao longo do dia. A utilização de uma 
formulação de libertação prolongada deve ser preferida a outras formulações para 
evitar elevados picos de concentração plasmática (ver secção 4.2). 
 
Todas as doentes com uma gravidez exposta ao valproato e os seus parceiros devem 
ser referenciados a um especialista experiente em <teratologia> {a ser adaptado de 
acordo com o sistema de saúde} para avaliação e aconselhamento sobre exposição na 
gravidez. A monitorização pré-natal especializada deve ser feita para detetar possíveis 
ocorrências de defeitos no tubo neural ou outras malformações. A suplementação com 
folato antes da gravidez pode diminuir o risco de defeitos no tubo neural que pode 
ocorrer em todas as gravidezes. No entanto, a evidência disponível não sugere que 
previna os defeitos congénitos ou malformações devido à exposição ao valproato. 
 
Risco no recém-nascido: 
- Foram reportados, muito raramente, casos de síndrome hemorrágico em recém-
nascidos cujas mães tomaram valproato durante a gravidez. Este síndrome 
hemorrágico está relacionado com trombocitopénia, hipofibrinogenémia e/ ou 
diminuição de outros fatores de coagulação. Afibrinogenemia também tem sido 
reportada e pode ser fatal. No entanto, esta síndrome deve ser diferenciada da 
diminuição dos fatores de vitamina-K, induzido pelo fenobarbital e indutores 
enzimáticos. Portanto a contagem de plaquetas, o nível plasmático de fibrinogénio, os 
testes de coagulação e os fatores de coagulação devem ser avaliados em recém-
nascidos. 
- Foram reportados casos de hipoglicémia em recém-nascidos cujas mães tomaram 
valproato durante o terceiro trimestre da gravidez. 
- Foram reportados casos de hipotiroidismo em recém-nascidos cujas mães tomaram 
valproato durante a gravidez. 
- Síndrome de abstinência (tais como, em particular, agitação, irritabilidade, 
hiperexcitabilidade, nervosismo, hipercinesia, doenças de tonicidade, tremor, 
convulsões e doenças alimentares) pode ocorrer em recém-nascidos cujas mães 
tomaram valproato durante o último trimestre da gravidez. 
 
Amamentação: 
O valproato é excretado no leite humano numa concentração de 1% a 10% dos níveis 
séricos maternos. Foram reportadas doenças hematológicas em recém-nascidos/ 
lactentes amamentados por mulheres tratadas com valproato (ver secção 4.8). 
A decisão passa por se interromper a amamentação ou descontinuar/ abster-se da 
terapêutica com Diplexil-R tendo em conta o benefício da amamentação para a 
criança e o benefício da terapêutica para a mulher. 
 
Fertilidade: 
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Têm sido reportados casos de amenorreia, ovários policísticos e aumento dos níveis 
de testosterona em mulheres que tomam valproato (ver secção 4.8). A administração 
de valproato também pode comprometer a fertilidade nos homens (ver secção 4.8). 
Foram reportados casos que indicam que as disfunções da fertilidade são reversíveis 
após a descontinuação do tratamento. 
 
4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas 
 
Dado que o valproato semisódico poderá ter um efeito depressor sobre o S.N.C., 
especialmente quando ingerido conjuntamente com o álcool, aconselha-se estes 
doentes a não participarem em trabalhos perigosos, tais como utilização de máquinas 
e a condução de veículos, até terem a certeza de que o medicamento não lhes causa 
sonolência. 
 
4.8 Efeitos indesejáveis 
 
Como o valproato semisódico é frequentemente administrado concomitantemente 
com outros antiepilépticos, na maior parte dos casos não é possível concluir se as 
reações adversas que se seguem podem ser atribuídas ao valproato semisódico por si 
só, ou à associação de medicamentos. 
 
Efeitos gastrointestinais: 
Os efeitos laterais mais vulgarmente observados no início do tratamento são: náuseas, 
vómitos e indigestão. Estes efeitos são geralmente transitórios e raramente necessitam 
da suspensão da terapêutica. Diarreias, cólicas intestinais e obstipação têm sido 
verificadas. Também têm sido observadas situações de anorexia com perda de peso 
imediata e aumento de apetite com consequente aumento de peso. A administração de 
valproato semisódico na forma de libertação retardada resulta geralmente numa 
redução dos efeitos laterais gastrointestinais. 
 
Efeitos sobre o S.N.C: 
Em alguns casos tem havido ocorrência de efeitos sedativos em doentes que fazem 
monoterapia, mas tais efeitos ocorrem mais frequentemente em doentes que recebem 
uma politerapia. A sedação está normalmente relacionada com uma redução de outra 
medicação antiepiléptica. 
Os efeitos no S.N.C. mais comuns são: ataxia, dores de cabeça, nistagmus, "visão de 
manchas", asterixe, distúrbio da articulação, vertigens e descoordenação. Tem havido 
registos raros de casos de ocorrência de coma em doentes recebendo Valproato 
isoladamente ou em associação com o fenobarbital e diplopia. 
Foram também relatados distúrbios extrapiramidais. 
 
Efeitos dermatológicos: 
Poderá constatar-se perda de cabelo temporário, rash cutâneo, fotossensibilidade, 
prurido generalizado e eritema multiforme e, com frequência, alterações nas unhas e 
leito ungueal. Foi registado um caso fatal de epidermólise necrótica numa criança de 
seis meses de idade que recebia um tratamento de valproato em concomitância com 
outros medicamentos. 
 
Efeitos psiquiátricos: 
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Tem havido registos de casos de alteração emocional, depressão, psicose, 
agressividade, hiperatividade e demência. 
 
Efeitos músculo-esqueléticos: 
Poderá verificar-se fraqueza geral. 
Foram reportados casos de densidade mineral óssea diminuída, osteopenia, 
osteoporose e fraturas ósseas em doentes sob tratamento prolongado com valproato de 
sódio. Ainda não se conhece o mecanismo pelo qual o valproato de sódio afeta o 
metabolismo ósseo. 
 
Efeitos hematológicos: 
Tem havido registo de casos de trombocitopénia e inibição da fase secundária da 
agregação plaquetária, o que poderá refletir-se na alteração do tempo de hemorragia, 
petéquias, contusão, formação de hematoma e franca hemorragia (ver secção 4.4.). 
Raramente poderá verificar-se o aparecimento de linfocitose, hipofibrinogenemia, 
leucopenia, eosinofilia, anemia e supressão da medula óssea. 
 
Efeitos hepáticos: 
Pequenos aumentos no nível das transaminases (SGO e SGPT) e LDH são frequentes 
e parecem ser dose-dependentes. 
Ocasionalmente os testes laboratoriais poderão traduzir um aumento de bilirrubina 
sérica e outras alterações anormais da função hepática. Nestes casos, os resultados 
podem refletir uma potencialmente grave toxicidade hepática (ver secção 4.4). 
 
Efeitos endócrinos: 
Tem havido registo de menstruações irregulares e amenorreia secundária, aumento do 
peito, galactorreia. Registaram-se resultados anormais nos testes da função da tiroide 
(ver secção 4.4). 
 
Efeitos pancreáticos: 
Poderá verificar-se pancreatite aguda (incluindo casos fatais, mas raramente). 
 
Efeitos metabólicos: 
Hiperamonemia (ver secção 4.4). Obesidade, em casos raros. Tem ocorrido 
hiperglicinémia e foi associada com um resultado fatal num doente com 
hiperglicinémia anacidótica. 
 
Outros: Edema das extremidades. 
 
Afeções congénitas, familiares e genéticas: 
Malformações congénitas e alterações no desenvolvimento (ver secção 4.4 e secção 
4.6). 
 
Têm sido notificados casos de diminuição da densidade óssea, osteopenia, 
osteoporose e fraturas em doentes a fazer tratamento de longa duração com valproato 
semisódico. O mecanismo pelo qual esta substância afeta o metabolismo ósseo ainda 
não foi identificado. 
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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 benefício-
risco do medicamento. Pede-se aos profissionais de saúde que notifiquem quaisquer 
suspeitas de reações adversas diretamente ao INFARMED, I.P.:  
 
Portugal 
Sítio da internet: http://www.infarmed.pt/web/infarmed/submissaoram 
(preferencialmente)  
ou através dos seguintes contactos: 
Direção de Gestão do Risco de Medicamentos 
Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53 
1749-004 Lisboa 
Tel: +351 21 798 73 73 
Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita) 
E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt 
 
4.9 Sobredosagem 
 
O quadro clínico de uma sobredosagem com valproato pode dar origem a estado de 
coma profundo. O benefício da lavagem gástrica ou indução do vómito dependerá do 
tempo decorrido após a sua ingestão. Devem ser aplicadas medidas gerais de suporte 
com particular ênfase para a manutenção duma eliminação urinária adequada. 
Tem sido observado que a naloxona possui capacidade para inverter os efeitos 
depressores sobre o S.N.C resultantes de uma sobredosagem por valproato. No 
entanto, a naloxona deve ser usada com precaução pelo facto de teoricamente poder 
também inverter os efeitos antiepilépticos do valproato. 
 
 
5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1 Propriedades farmacodinâmicas  
 
Grupo Farmacoterapêutico: 2.6 – Sistema nervoso central. Antiepilépticos e 
anticonvulsivantes, código ATC: N03AG01 
 
Mecanismo de ação 
O valproato semisódico é um agente antiepiléptico que se dissocia no ião valproato no 
trato gastrointestinal. O mecanismo pelo qual o Valproato exerce o seu efeito 
antiepiléptico ainda não foi estabelecido. Tem sido sugerido, que a sua atividade está 
relacionada com os elevados níveis cerebrais de Ácido gama aminobutírico (GABA). 
 
5.2 Propriedades farmacocinéticas 
 
Doses orais equivalentes de valproato semisódico e ácido valpróico produzem 
quantidades sistémicas equivalentes do ião valproato. Contudo a taxa de absorção do 
ião valproato pode variar com as condições de uso (como por exemplo, em jejum ou 
após refeição). 
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Quando os doentes estão em estado de jejum, os picos de concentração do ião 
valproato no plasma verificam-se cerca de 3 a 4 horas após a administração do 
medicamento. Experiências clínicas indicam que a alimentação pode influenciar a 
taxa de absorção do valproato. 
Enquanto que a taxa de absorção do trato gastrointestinal e a flutuação na 
concentração do Valproato no plasma, variam com o regime de dosagem e a 
formulação, a eficácia do valproato no uso crónico não é afetada. 
O tempo de semivida do valproato no plasma situa-se normalmente entre as 6 e as 16 
horas, verificando-se os tempos de semividas mais baixos nos doentes epiléticos 
recebendo terapêutica com outros antiepilépticos com capacidade de indução 
enzimática. 
O valproato é principalmente metabolizado no fígado. As principais vias metabólicas 
são: a glucuronização, a beta-oxidação mitocondrial e a oxidação microssomal. 
Os principais metabolitos formados são o glucuronido conjugado, o Ácido 2-propil-3-
cetopentanóico e o Ácido 2-propilhidroxipentanóico. Outros metabolitos insaturados 
têm sido observados. A principal via de eliminação destes metabolitos é a via urinária. 
Os doentes em monoterapia, têm geralmente tempos de semivida mais prolongados e 
concentrações de valproato mais elevadas para uma dada dosagem, do que os doentes 
recebendo politerapia. Tal facto, deve-se à indução enzimática causada por outros 
antiepilépticos, que levam a uma clearance mais elevada do valproato pelas vias 
metabólicas de glicuronização e oxidação microssomal. Devido a estas alterações na 
clearance de valproato, a monitorização das concentrações de antiepilépticos, deve ser 
intensificada sempre que haja uma nova administração ou uma suspensão de 
antiepilépticos concomitantes. 
Considera-se que o intervalo terapêutico situa-se geralmente entre 50–100 
microgramas/ml de valproato total, embora alguns doentes possam estar controlados 
com concentrações plasmáticas que caiem fora deste intervalo. No intervalo 
terapêutico, o valproato encontra-se altamente ligado (90%) às proteínas plasmáticas. 
Contudo, a ligação às proteínas plasmáticas é dependente da concentração, e diminui 
com concentrações de valproato elevadas. A ligação é variável entre os doentes, mas 
pode ser influenciada por ácidos gordos, ou medicamentos fortemente ligados como o 
caso do salicilato. Alguns clínicos aconselham uma monitorização das concentrações 
de valproato livre, pelo facto de estas poderem refletir com maior precisão a 
penetração do valproato no S.N.C.. Por enquanto, ainda não se alcançou um consenso 
quanto ao intervalo terapêutico das concentrações livres. Contudo, a monitorização do 
valproato total e livre, pode ser importante para avaliar alterações no estado clínico do 
doente, medicação concomitante ou dosagem de valproato. 
 
5.3 Dados de segurança pré-clínica 
 
Os estudos de carcinogenicidade revelaram um aumento estatisticamente significativo 
na incidência de fibrosarcomas subcutâneos em ratos machos e o aparecimento de 
adenomas e carcinomas pulmonares e hepáticos em ratinhos macho tratados com 
ácido valpróico. A relevância clínica destes achados é desconhecida. 
 
O valproato não revelou potencial genotóxico nos estudos in vitro e in vivo. 
 
Os estudos de toxicidade na reprodução e no desenvolvimento revelaram efeitos 
teratogénicos no ratinho, rato e cão. Estudos de toxicidade crónica em ratos e cães 
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jovens e adultos, mostraram diminuição da espermatogénese e atrofia testicular. A 
relevância clínica destes achados, no que respeita à fertilidade no homem, é 
desconhecida. 
 
 
6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS 
 
6.1 Lista de excipientes 
 
Diplexil-R 250 mg comprimidos gastrorresistentes 
Núcleo: 
Sílica coloidal hidratada 
Amido pré-gelificado 
Povidona  
 
Revestimento: 
Dióxido de titânio (E171)  
Talco 
Povidona  
Ftalato de hipromelose 
Monoglicéridos acetilados 
Corante amarelo sunset (E110),  
Vanilina. 
 
Diplexil-R 500 mg comprimidos gastrorresistentes 
Núcleo: 
Sílica coloidal hidratada 
Amido pré-gelificado 
Povidona 
Revestimento: 
Dióxido de titânio (E171)  
Talco 
Povidona 
Ftalato de hipromelose 
Monoglicéridos acetilados 
Corante vermelho D & C nº30 
Indigotina (E 132) 
Vanilina. 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
Não aplicável. 
 
6.3 Prazo de validade 
 
2 anos. 
 
6.4 Precauções especiais de conservação 
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Não conservar acima de 25 ºC. 
Manter os blisters dentro da embalagem exterior para proteger da luz e da humidade. 
 
6.5 Natureza e conteúdo do recipiente 
 
Os comprimidos gastrorresistentes a 250 mg e 500 mg são acondicionados em blisters 
de PVC/PE/PVDC-PVDC/Alu. 
O material de acondicionamento primário (blister) é por sua vez acondicionado em 
caixas de cartolina juntamente com o folheto informativo. 
 
Diplexil-R 250 mg comprimidos gastrorresistentes: 
Embalagens de 20 e 60 comprimidos gastrorresistentes; 
 
Diplexil-R 500 mg comprimidos gastrorresistentes: 
Embalagens de 20 e 60 comprimidos gastrorresistentes. 
 
É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações. 
 
6.6 Precauções especiais de eliminação e manuseamento 
 
Não existem requisitos especiais para a eliminação. 
Qualquer medicamento não utilizado ou resíduos devem ser eliminados de acordo 
com as exigências locais. 
 
 
7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Tecnifar - Indústria Técnica Farmacêutica S.A. 
Rua José da Costa Pedreira, Nº 11 B, Torre Sul 
1750-130 Lisboa 
Portugal 
 
 
8. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Diplexil-R 250 mg comprimidos gastrorresistentes 
Nº de registo: 9375873 - 20 comprimidos gastrorresistentes, 250 mg, blisters de 
PVC/PE/PVDC-PVDC/Alu. 
Nº de registo: 9375881 - 60 comprimidos gastrorresistentes, 250 mg, blisters de 
PVC/PE/PVDC-PVDC/Alu. 
 
Diplexil-R 500 mg comprimidos gastrorresistentes 
Nº de registo: 9375899 - 20 comprimidos gastrorresistentes, 500 mg, blisters de 
PVC/PE/PVDC-PVDC/Alu. 
Nº de registo: 9376004 - 60 comprimidos gastrorresistentes, 500 mg, blisters de 
PVC/PE/PVDC-PVDC/Alu. 
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9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO 
DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Diplexil-R 250 mg comprimidos gastrorresistentes 
Data da primeira autorização: 11 de agosto de 1995 
Data da última renovação:  
 
Diplexil-R 500 mg comprimidos gastrorresistentes 
Data da primeira autorização: 11 de agosto de 1995 
Data da última renovação:  
 
 
10. DATA DE REVISÃO DO TEXTO 
 
 
 
 
 


