
• Se tiver quaisquer efeitos secundários, fale com o seu médico ou 

farmacêutico. Isso inclui quaisquer possíveis efeitos colaterais 

não listados neste folheto. Consulte a seção 4.

Co-Diovan é utilizado para tratar a pressão arterial elevada que 

não é adequadamente controlada por uma única substância.

• se o nível de potássio ou sódio no sangue for 
inferior ao normal, ou se o nível de cálcio no 
sangue for superior ao normal apesar do 
tratamento.

• se você tem gota.
• se tem diabetes ou insuficiência renal e está a ser 

tratado com um medicamento para baixar a 
pressão arterial contendo aliscireno.

Se alguma das situações acima se aplicar a si, informe o 

seu médico e não tome Co-Diovan.

• se recebeu recentemente um novo rim.
• se sofre de hiperaldosteronismo. Esta é uma doença na 

qual suas glândulas supra-renais produzem muito do 

hormônio aldosterona. Se isso se aplica a você, o uso 

de Co-Diovan não é recomendado.

• se tem doença hepática ou renal.
• se já teve inchaço da língua e da face causado por uma 

reação alérgica chamada angioedema ao tomar 

outro medicamento (incluindo inibidores da ECA), 

informe o seu médico. Se estes sintomas ocorrerem 

enquanto estiver a tomar Co-Diovan, pare de tomar 

Co-Diovan imediatamente e nunca mais o tome. 

Consulte também a seção 4, “Efeitos colaterais 

possíveis”.

• se tiver febre, erupção cutânea e dor nas articulações, 

que podem ser sinais de lúpus eritematoso sistémico 

(LES, a chamada doença autoimune).

• se tem diabetes, gota, níveis elevados de 
colesterol ou triglicéridos no sangue.

• se teve reações alérgicas com a utilização de 
outros agentes hipotensores desta classe 
(antagonistas dos recetores da angiotensina II) 
ou se tem alergia ou asma.

• se sentir uma diminuição da visão ou dor nos olhos. 

Estes podem ser sintomas de acúmulo de líquido na 

camada vascular do olho (derrame coróide) ou 

aumento da pressão no olho e podem ocorrer dentro 

de horas a semanas após tomar Co-Diovan. Isso pode 

levar à perda permanente da visão, se não for tratada. 

Se você já teve

uma alergia à penicilina ou sulfonamida você pode estar 

em maior risco de desenvolver isso.

• se estiver a tomar algum dos seguintes medicamentos usados   

para tratar a pressão arterial elevada:

A utilização de Co-Diovan em crianças e adolescentes 

(com idade inferior a 18 anos) não é recomendada.

• alguns antibióticos (grupo rifamicina), um medicamento usado 

para proteger contra a rejeição de transplantes (ciclosporina) ou 

um medicamento antirretroviral usado para tratar a infecção 

por HIV/AIDS (ritonavir). Esses medicamentos podem aumentar 

o efeito de Co-Diovan.

• medicamentos que podem induzir “torsades de 

pointes” (batimentos cardíacos irregulares), como 

antiarrítmicos (medicamentos usados   para tratar 

problemas cardíacos) e alguns antipsicóticos.

• medicamentos que podem reduzir a quantidade de 
sódio no sangue, como antidepressivos, 
antipsicóticos, antiepiléticos.

• medicamentos para o tratamento da gota, como 

alopurinol, probenecida, sulfinpirazona.

• suplementos terapêuticos de vitamina D e cálcio.
• medicamentos para o tratamento da diabetes 

(agentes orais como metformina ou insulinas).

• outros medicamentos para baixar a pressão arterial, 

incluindo metildopa, inibidores da ECA (tais como 

enalapril, lisinopril, etc.) ou aliscireno (ver também 

informações nas rubricas “Não tome Co-Diovan” e 

“Advertências e precauções”).

• medicamentos para aumentar a pressão arterial, 

como noradrenalina ou adrenalina.

• digoxina ou outros glicosídeos digitálicos (medicamentos usados   

para tratar problemas cardíacos).

• medicamentos que podem aumentar os níveis de açúcar no sangue, 

como diazóxido ou betabloqueadores.

• medicamentos citotóxicos (utilizados no tratamento do 

cancro), tais como metotrexato ou ciclofosfamida.

• analgésicos, como agentes anti-inflamatórios não 
esteroides (AINEs), incluindo inibidores seletivos 
da ciclooxigenase-2 (inibidores de Cox-2) e ácido 
acetilsalicílico > 3 g.

• medicamentos relaxantes musculares, como tubocurarina.

• medicamentos anticolinérgicos (medicamentos 

utilizados para tratar uma variedade de 

doenças, como cólicas gastrointestinais, 

espasmos da bexiga, asma, enjoo, espasmos 

musculares, doença de Parkinson e como 

auxiliar da anestesia).

• amantadina (medicamento usado para tratar a doença de 

Parkinson e também usado para tratar ou prevenir certas 

doenças causadas por vírus).

• colestiramina e colestipol (medicamentos utilizados 

principalmente para tratar níveis elevados de lípidos 

no sangue).

• ciclosporina, um medicamento utilizado para transplante de 

órgãos para evitar a rejeição de órgãos.

• álcool, pílulas para dormir e anestésicos (medicamentos 

com efeito adormecido ou analgésico usados, por 

exemplo, durante cirurgias).

• meios de contraste iodados (agentes usados   para exames 

de imagem).

Gravidez e amamentação

• Deve informar o seu médico se pensa 
que está (ou poderá ficar) grávida

O seu médico normalmente irá aconselhá-la a parar 

de tomar Co-Diovan antes de engravidar ou assim 

que souber que está grávida, e irá aconselhá-la a 

tomar outro medicamento em vez de Co-Diovan. Co-

Diovan não é recomendado no início da gravidez e 

não deve ser tomado após o terceiro mês de 

gravidez, pois pode causar sérios danos ao seu bebê 

se for usado após o terceiro mês de gravidez.

A pressão arterial elevada aumenta a carga de trabalho do 

coração e das artérias. Se não for tratada, pode danificar os 

vasos sanguíneos do cérebro, coração e rins, e pode resultar 

em acidente vascular cerebral, insuficiência cardíaca ou 

insuficiência renal. A pressão alta aumenta o risco de 

ataques cardíacos. Reduzir a pressão arterial ao normal 

reduz o risco de desenvolver esses distúrbios.

Deve informar o seu médico se pensa que está (ou pode 

se tornar ) grávida. Co-Diovan não é recomendado no 

início da gravidez e não deve ser tomado se tiver mais de 

3 meses de gravidez, uma vez que pode causar danos 

graves ao seu bebé se utilizado nesta fase (ver secção 

gravidez).
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5. Como armazenar Co-Diovan

6. Conteúdo da embalagem e outras informações

° um inibidor da ECA (por exemplo enalapril, lisinopril, 

Ramipril), em particular se tiver problemas renais 

relacionados com a diabetes.

alisquireno°
• se você teve câncer de pele ou se desenvolver um

CO-DIOVAN® lesão cutânea inesperada durante o tratamento. O 

tratamento com hidroclorotiazida, particularmente o uso 

prolongado com altas doses, pode aumentar o risco de 

alguns tipos de câncer de pele e lábio (câncer de pele não 

melanoma). Proteja sua pele da exposição ao sol e dos 

raios UV enquanto estiver tomando Co-Diovan.

• se teve problemas respiratórios ou pulmonares 

(incluindo inflamação ou líquido nos pulmões) após a 

ingestão de hidroclorotiazida no passado. Se você 

desenvolver falta de ar grave ou dificuldade em 

respirar após tomar Co-Diovan, procure atendimento 

médico imediatamente.

Outros medicamentos e Co-Diovan

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar, tiver 

tomado recentemente outros medicamentos ou se vier a tomar 

outros medicamentos.

Co-Diovan®Comprimidos revestidos por 

película de 80 mg/12,5 mg

Co-Diovan®Comprimidos revestidos por 

película de 160 mg/12,5 mg

Co-Diovan®Comprimidos revestidos por 

película de 160 mg/25 mg

Advertências e precauções 

Fale com o seu médico

• se estiver a tomar medicamentos poupadores de 

potássio, suplementos de potássio, substitutos do sal 

contendo potássio ou outros medicamentos que 

aumentam a quantidade de potássio no sangue, 

como a heparina. Seu médico pode precisar verificar a 

quantidade de potássio no sangue regularmente.

• se tem níveis baixos de potássio no 
sangue.
• se tiver diarreia ou vómitos graves.
• se estiver a tomar doses elevadas de comprimidos de água 

(diuréticos).

• se tem doença cardíaca grave.
• se sofre de insuficiência cardíaca ou teve um ataque 

cardíaco. Siga cuidadosamente as instruções do 
seu médico para a dose inicial. O seu médico 
também pode verificar a sua função renal.

• se sofre de estreitamento da 
artéria renal.

2. O que você precisa saber antes de tomar 
Co-Diovan

1. O que é Co-Diovan e para que é utilizado

Os comprimidos revestidos por película de Co-Diovan contêm 

duas substâncias ativas denominadas valsartan e 

hidroclorotiazida. Ambas as substâncias ajudam a controlar a 

pressão arterial elevada (hipertensão).

• Valsartanapertence a uma classe de medicamentos 

conhecidos como “antagonistas dos recetores da 

angiotensina II”, que ajudam a controlar a pressão arterial 

elevada. A angiotensina II é uma substância no corpo que 

faz com que os vasos se contraiam, fazendo com que a 

pressão arterial aumente. Valsartan funciona bloqueando 

o efeito da angiotensina II. Como resultado, os vasos 

sanguíneos relaxam e a pressão sanguínea é reduzida.

• Hidroclorotiazidapertence a um grupo de medicamentos 

chamados diuréticos tiazídicos (também conhecidos como 

“comprimidos de água”). A hidroclorotiazida aumenta a produção 

de urina, o que também reduz a pressão arterial.

O efeito do tratamento pode ser influenciado se Co-

Diovan for tomado juntamente com outros 

medicamentos. Pode ser necessário alterar a dose, tomar 

outras precauções ou, em alguns casos, parar de tomar 

um dos medicamentos. Isso se aplica especialmente aos 

seguintes medicamentos:

Não tome Co-Diovan:
• se tem alergia (hipersensibilidade) ao valsartan, 

hidroclorotiazida, derivados de sulfonamida 

(substâncias quimicamente relacionadas com 

hidroclorotiazida) ou a qualquer outro componente 

deste medicamento (indicados na secção 6).

• Informe o seu médico se estiver a amamentar ou se estiver 

prestes a iniciar a amamentação

Co-Diovan não é recomendado para mães que 

estão a amamentar e o seu médico pode escolher 

outro tratamento para si se desejar amamentar, 

especialmente se o seu bebé for recém-nascido ou 

prematuro.
• lítio, um medicamento usado para tratar alguns tipos de 

doenças psiquiátricas.

• medicamentos ou substâncias que podem 

aumentar a quantidade de potássio no sangue.

Estes incluem suplementos de potássio ou 

substitutos do sal contendo potássio, medicamentos 

poupadores de potássio e heparina.

• medicamentos que podem reduzir a quantidade de 

potássio no sangue, como diuréticos (comprimidos 

de água), corticosteroides, laxantes, carbenoxolona,   

anfotericina ou penicilina G.

• se você estivermais de 3 meses de gravidez 

(também é melhor evitar Co-Diovan no início da 

gravidez – veja a seção gravidez).

• se você temfortedoença hepática, destruição dos 
pequenos ductos biliares dentro do fígado 
(cirrose biliar) levando ao acúmulo de bile no 
fígado (colestase).

• se você temfortedoenca renal.
• se não conseguir produzir urina (anúria).
• se for tratado com um rim artificial.

Valsartana/hidroclorotiazida
Condução e utilização de máquinas

Antes de dirigir um veículo, usar ferramentas ou operar 

máquinas ou realizar outras atividades que exijam 

concentração, certifique-se de saber como Co-Diovan o afeta. 

Como muitos outros medicamentos usados   para tratar a 

pressão arterial elevada, Co-Diovan pode ocasionalmente 

causar tonturas e afetar a capacidade de concentração.

Leia com atenção todo este folheto antes de 

começar a tomar este medicamento pois contém 

informação importante para si.

• Guarde este folheto. Você pode precisar de o ler novamente.

• Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu 

médico ou farmacêutico.

• Este medicamento foi receitado apenas para si. Não o 

passe para os outros. Pode prejudicá-los, mesmo que 

seus sinais de doença sejam os mesmos que os seus.

O seu médico pode verificar a sua função renal, pressão 

arterial e a quantidade de eletrólitos (por exemplo, 

potássio) no sangue em intervalos regulares. Tomar Co-Diovan com alimentos, bebidas e álcool

Consulte também informações sob o título “Não 

tome Co-Diovan”
Evite tomar álcool até ter falado com o seu médico. O 

álcool pode fazer sua pressão arterial cair mais e/ou 

aumentar o risco de você ficar tonto ou desmaiar.Co-Diovan pode causar aumento da sensibilidade da 

pele ao sol.

TITLE - VALSARTAN + HCTZ / DIOVAN HCT CO-DIOVAN MEDICATION PATIENT INFORMATION IN PORTUGUESE

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-valsartan-hydrochlorothiazide-diovan-hct-co-diovan-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.7746.pdf


3. Como tomar Co-Diovan Caso se tenha esquecido de tomar Co-Diovan

Se se esquecer de tomar uma dose, tome-a assim que se 

lembrar. No entanto, se estiver quase na hora da próxima 

dose, pule a dose que você esqueceu.

Não tome uma dose dupla para compensar uma 

dose esquecida.

(derrame coróide) ou glaucoma agudo de 

ângulo fechado)

• Febre, dor de garganta, infecções mais frequentes 

(agranulocitose)

• Falta de ar grave, febre, fraqueza e confusão 
(síndrome do desconforto respiratório agudo)

Não conhecido(frequência não pode ser estimada a partir 

dos dados disponíveis):

• dificuldade respiratória

• diminuição severa da produção de urina

• nível baixo de sódio no sangue (que pode 

desencadear cansaço, confusão, espasmos 

musculares e/ou convulsões em casos graves)

• nível baixo de potássio no sangue (às vezes com 

fraqueza muscular, espasmos musculares,

ritmo cardíaco anormal)
• nível baixo de glóbulos brancos no sangue (com 

sintomas como febre, infecções da pele, dor de 

garganta ou úlceras na boca devido a

infecções, fraqueza)
• o nível de bilirrubina aumentou no sangue (o que pode, em 

casos graves, causar pele e olhos amarelados)

• o nível de azoto ureico e creatinina no sangue 

aumentados no sangue (o que pode indicar uma 

função renal anormal)

• o nível de ácido úrico no sangue aumentou (o que pode, em 

casos graves, desencadear gota)

• síncope (desmaio)

Não conhecido(frequência não pode ser estimada a partir 

dos dados disponíveis):

• pele com bolhas (sinal de dermatite bolhosa)

• erupção cutânea com ou sem comichão juntamente com alguns 

dos seguintes sinais ou sintomas: febre, dor nas articulações, 

dor muscular, inchaço dos gânglios linfáticos e/ou sintomas 

semelhantes aos da gripe

• erupção cutânea, manchas vermelho-arroxeadas, febre, 

comichão (sintomas de inflamação dos vasos sanguíneos)

• nível baixo de plaquetas no sangue (às vezes com 

sangramento ou hematomas incomuns)

• nível elevado de potássio no sangue (às vezes com 

espasmos musculares, ritmo cardíaco anormal)

• reações alérgicas (com sintomas como erupção 

cutânea, comichão, urticária, dificuldade em 

respirar ou engolir, tonturas)

• inchaço principalmente da face e garganta; irritação na pele; coceira

• elevação dos valores da função hepática

• o nível de hemoglobina diminuiu e a percentagem 

de glóbulos vermelhos diminuiu no sangue (que 

ambos podem, em casos graves, desencadear 

uma anemia).

• falência renal
• nível baixo de sódio no sangue (que pode 

desencadear cansaço, confusão, espasmos 

musculares e/ou convulsões em casos graves)

Comum(pode afetar até 1 em cada 10 pessoas):

• baixo nível de sódio no sangue
• baixo nível de magnésio no sangue
• alto nível de ácido úrico no sangue

• erupção cutânea com comichão e outros tipos de erupção cutânea

• apetite reduzido
• náuseas e vômitos leves
• tonturas, desmaios ao levantar-se

• incapacidade de alcançar ou manter a ereção

Muito raro(pode afetar até 1 em 10.000 pessoas):
• inflamação dos vasos sanguíneos com sintomas como erupção 

cutânea, manchas vermelho-arroxeadas, febre

(vasculite)
• erupção cutânea, comichão, urticária, dificuldade em 

respirar ou engolir, tonturas (reações de 

hipersensibilidade)

• erupção cutânea facial, dor nas articulações, distúrbio 

muscular, febre (lúpus eritematoso)

• dor severa na parte superior do estômago (pancreatite)

• dificuldade em respirar com febre, tosse, 
sibilos, falta de ar (dificuldade respiratória 
incluindo pneumonite e edema pulmonar)

• pele pálida, cansaço, falta de ar, urina escura 
(anemia hemolítica)

• febre, dor de garganta ou úlceras na boca devido a 

infecções (leucopenia)

• confusão, cansaço, espasmos e espasmos 

musculares, respiração rápida (alcalose 

hipoclorêmica)

• febre (pirexia)
• fraqueza (astenia)
• câncer de pele e lábio (câncer de pele não 

melanoma)

6. Conteúdo da embalagem e outras informações Qual a 

composição de Co-Diovan

28, 56 ou 98 comprimidos. Alguns tamanhos de embalagem podem 

não ser comercializados.
Tome sempre este medicamento exatamente como indicado 

pelo seu médico. Isso irá ajudá-lo a obter os melhores 

resultados e diminuir o risco de efeitos colaterais. Consulte o 

seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.

Co-Diovan 80/12.5 contém 80 mg de valsartan 
e 12,5 mg de hidroclorotiazida. Co-Diovan 
160/12.5 contém 160 mg de valsartan e 12,5 
mg de hidroclorotiazida e Co-Diovan 160/25 
contém 160 mg de valsartan e 25 mg de 
hidroclorotiazida.

Os comprimidos Co-Diovan 160/25 são castanhos alaranjados e 

ovais. Eles são marcados como HXH de um lado e NVR do outro. 

Os comprimidos vêm em embalagens blister contendo 28, 56 ou 

98 comprimidos. Alguns tamanhos de embalagem podem não 

ser comercializados.

Relato de efeitos colaterais

Se tiver quaisquer efeitos secundários, fale com o seu médico ou 

farmacêutico. Isso inclui quaisquer possíveis efeitos colaterais não 

listados neste folheto. Você também pode relatar efeitos colaterais 

diretamente (veja detalhes abaixo. Ao relatar efeitos colaterais, você 

pode ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste 

medicamento.

Pessoas com pressão alta geralmente não percebem nenhum 

sinal desse problema. Muitos podem se sentir bastante 

normais. Isso torna ainda mais importante para você manter 

suas consultas com seu médico, mesmo se estiver se sentindo 

bem.

Se parar de tomar Co-Diovan
A interrupção do tratamento com Co-Diovan pode piorar a 

pressão arterial elevada. Não pare de tomar o seu 

medicamento a menos que o seu médico lhe diga para o fazer.

Estes efeitos secundários são muito raros ou de frequência 

desconhecida.
Titular da Autorização de Introdução no 

Mercado e FabricanteSe tiver algum destes sintomas, pare de tomar Co-

Diovan e contacte imediatamente o seu médico 

(ver também a secção 2 “Advertências e 

precauções”).

Os comprimidos também contêm os seguintes 

ingredientes inativos: sílica coloidal anidra, 

crospovidona, hipromelose, estearato de 

magnésio, celulose microcristalina,

Macrogol 8000, talco, óxido de ferro vermelho (E172) e 

dióxido de titânio (E171).

Cru(pode afetar até 1 em 1.000 pessoas):

• inchaço e bolhas na pele (devido ao 

aumento da sensibilidade ao sol)

• alto nível de cálcio no sangue
• alto nível de açúcar no sangue
• açúcar na urina
• piora do estado metabólico diabético
• prisão de ventre, diarreia, desconforto no estômago ou 

intestinos, doenças do fígado que podem ocorrer 

juntamente com pele e olhos amarelados

• arritmia cardíaca
• dor de cabeça

• distúrbios do sono
• humor triste (depressão)

• baixo nível de plaquetas no sangue (às vezes com 

sangramento ou hematomas sob a pele)

• tontura
• formigamento ou dormência

• distúrbio de visão

O titular da licença do produto e o fabricante são:
Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste 

medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.O seu médico irá dizer-lhe exatamente quantos comprimidos 

de Co-Diovan deve tomar. Dependendo de como você 

responde ao tratamento, seu médico pode sugerir uma dose 

mais alta ou mais baixa.

Novartis Ireland Limited, Vista Building, Elm Park, 

Merrion Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlanda.Unido
Reino

Esquema de Cartão Amarelo

Site: www.mhra.gov.uk/yellowcardOs efeitos colaterais incluem:
4. Possíveis efeitos colaterais

Incomum(pode afetar até 1 em 100 pessoas):
• tosse
• pressão sanguínea baixa

• tontura
• desidratação (com sintomas de sede, boca e língua 

secas, micção pouco frequente, urina de cor escura, 

pele seca)

• dor muscular
• cansaço
• formigamento ou dormência

• visão embaçada
• ruídos (por exemplo, assobios, zumbidos) nos ouvidos

Novartis Farma SPA Via Provinciale Schito, 131, 

80058 Torre Annunziata (NA), ItáliaComo todos os medicamentos, este medicamento pode causar 

efeitos colaterais, embora nem todos os apresentem.

5. Como armazenar Co-Diovan
Além disso, Co-Diovan 80/12,5 comprimidos contém óxido 

de ferro amarelo (E172) e Co-Diovan 160/25 comprimidos 

contém óxido de ferro amarelo (E172) e óxido de ferro preto 

(E172).

Qual o aspecto de Co-Diovan e conteúdo da 

embalagem

• A dose recomendada de Co-Diovan é de um 

comprimido por dia.

• Não altere a dose nem pare de tomar os 

comprimidos sem consultar o seu médico.

• O medicamento deve ser tomado à mesma hora todos 

os dias, geralmente de manhã.

• Pode tomar Co-Diovan com ou sem alimentos.

• Engula o comprimido com um copo de água.

• Mantenha este medicamento fora da vista e do alcance 

das crianças.

• Não utilize este medicamento após o prazo de validade 

impresso na embalagem exterior. A data de validade 

refere-se ao último dia desse mês.

• Não armazenar acima de 30ºC. Conservar na 

embalagem original para proteger da humidade.

• Não utilize este medicamento se verificar que a embalagem 

está danificada ou apresenta sinais de adulteração.

• Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou 

no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como 

deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Essas 

medidas ajudarão a proteger o meio ambiente.

Se desejar mais informações, ou desejar este folheto em 

um formato diferente, entre em contato com 

Informações Médicas da Novartis Pharmaceuticals UK 

Ltd, número de telefone 01276 698370.

Alguns efeitos colaterais podem ser graves e 

precisam de atenção médica imediata:

• Deve consultar o seu médico imediatamente se 
tiver sintomas de angioedema, tais como:
• rosto, língua ou faringe inchados
• dificuldade em engolir
• urticária e dificuldades em respirar

• Doença de pele grave que causa erupção cutânea, pele 

vermelha, bolhas nos lábios, olhos ou boca, 

descamação da pele, febre (necrólise epidérmica tóxica)

• Diminuição da visão ou dor nos olhos devido à 
pressão alta (possíveis sinais de acúmulo de 
líquido na camada vascular do olho

Não conhecido(frequência não pode ser estimada a partir 

dos dados disponíveis):

• fraqueza, hematomas e infecções frequentes 
(anemia aplástica)

• diminuição grave da produção de urina (possíveis sinais de 

doença renal ou insuficiência renal)

• erupção cutânea, pele vermelha, bolhas nos lábios, olhos 

ou boca, descamação da pele, febre (possíveis sinais 

de eritema multiforme)

• espasmo muscular

Este folheto foi revisto pela última vez em fevereiro de 

2022 Copyright Novartis Pharmaceuticals UK Limited.Os comprimidos Co-Diovan 80/12.5 são laranja claro e ovais. Eles 

são marcados HGH de um lado e CG do outro. Os comprimidos 

vêm em embalagens blister contendo 28, 56 ou 98 comprimidos. 

Alguns tamanhos de embalagem podem não ser 

comercializados.

Os seguintes efeitos colaterais foram relatados com 

produtos contendo valsartana ou hidroclorotiazida 

isoladamente:
Se tomar mais Co-Diovan do que deveria Se 
sentir tonturas graves e/ou desmaios, deite-se e 
contacte o seu médico imediatamente.
Se tomou acidentalmente demasiados comprimidos, 

contacte o seu médico, farmacêutico ou hospital.

Valsartana
Muito raro(pode afetar até 1 em 10.000 pessoas):
• tontura
• diarreia
• dor nas articulações

Hidroclorotiazida

Incomum(pode afetar até 1 em 100 pessoas):
• sensação de giro
• dor abdominal

Muito comum(pode afetar mais de 1 em cada 10 pessoas):

• nível baixo de potássio no sangue
• aumento de lipídios no sangue

Os comprimidos Co-Diovan 160/12.5 são vermelhos escuros e 

ovais. Eles são marcados HHH de um lado e CG do outro. Os 

comprimidos vêm em embalagens blister contendo 300014015-GB


