
VAPRISOL®

(injeção de cloridrato de 

conivaptano)

DESCRIÇÃO

VAPRISOL®(injeção de cloridrato de conivaptan) é um antagonista não 

peptídico duplo da arginina vasopressina (AVP) V1Ae V2receptores.

O cloridrato de conivaptan é quimicamente 

[1,1'-bifenil]-2-carboxamida,

N-[4-[(4,5-di-hidro-2-metilimidazo[4,5-d][1]benzazepina-6(1H)-

il)carbonil]fenil]-, monocloridrato tendo um peso molecular de 

535,04 e fórmula molecular C32H26N4O2·HCl. A fórmula estrutural 

do cloridrato de conivaptan é:

O

O N . HCl

N
H

NH

N CH3

O cloridrato de conivaptan é um pó branco a esbranquiçado ou branco alaranjado 

pálido que é muito ligeiramente solúvel em água (0,15 mg/mL a 23°C). A injeção de 

cloridrato de conivaptan é fornecida como um líquido estéril em uma ampola. Cada 

ampola fornecerá 20 mg de cloridrato de conivaptano, 1,2 g de propilenoglicol, 0,4 

g de etanol e água para injeção, qs Ácido lático é adicionado para ajuste de pH para 

3,0.
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Farmacodinâmica

O cloridrato de conivaptan é um antagonista duplo de AVP com afinidade 

nanomolar para V humano1Ae V2receptores in vitro. O nível de AVP no sangue 

circulante é crítico para a regulação do equilíbrio hídrico e eletrolítico e geralmente 

está elevado na hiponatremia euvolêmica e hipervolêmica. O efeito AVP é mediado 

por V2receptores, que são acoplados funcionalmente aos canais de aquaporina na 

membrana apical dos ductos coletores do rim. Esses receptores ajudam a manter a 

osmolalidade plasmática dentro da faixa normal. O efeito farmacodinâmico 

predominante do cloridrato de conivaptano no tratamento da hiponatremia é por 

meio de sua ação V2antagonismo da AVP nos ductos coletores renais, efeito que 

resulta em aquarese ou excreção de água livre. Os efeitos farmacodinâmicos do 

cloridrato de conivaptano incluem aumento da excreção de água livre (isto é, 

depuração efetiva da água [EWC]) geralmente acompanhada por aumento da perda 

líquida de líquidos, aumento da produção de urina e diminuição da osmolalidade da 

urina. Estudos em modelos animais de hiponatremia mostraram que o cloridrato 

de conivaptan preveniu a ocorrência de sinais físicos relacionados à hiponatremia 

em ratos com síndrome de secreção inadequada de hormônio antidiurético.

Farmacocinética

A farmacocinética do conivaptan foi caracterizada em indivíduos 

saudáveis, populações especiais e pacientes seguindo regimes de 

dosagem oral e intravenosa. A farmacocinética do conivaptan após 

infusão intravenosa (40 mg/dia a 80 mg/dia) e administração oral é não 

linear, e a inibição pelo conivaptan de seu próprio metabolismo parece ser 

o principal fator para a não linearidade. A variabilidade interindividual da 

farmacocinética do conivaptano é alta (94% CV em CL).
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A farmacocinética de conivaptan e seus metabólitos foi caracterizada em indivíduos 

saudáveis   do sexo masculino que receberam cloridrato de conivaptan como uma 

dose de ataque de 20 mg (infundida durante 30 minutos) seguida de uma infusão 

contínua de 40 mg/dia por 3 dias. C médiomáximopara conivaptan foi de 619 ng/mL e 

ocorreu no final da dose de ataque. As concentrações plasmáticas atingiram um 

mínimo aproximadamente 12 horas após o início da dose de ataque, depois 

aumentaram gradualmente ao longo da perfusão até uma concentração média de 

188 ng/mL no final da perfusão. A meia-vida média de eliminação terminal após a 

infusão de conivaptan foi de 5,0 horas e a depuração média foi de 15,2 L/h.

Em um estudo aberto de segurança e eficácia, a farmacocinética de conivaptan foi 

caracterizada em pacientes com hiponatremia hipervolêmica ou euvolêmica (com idades 

entre 51-89 anos) recebendo cloridrato de conivaptan como uma dose de ataque de 20 

mg (infundida durante 30 minutos) seguida por uma infusão contínua de 20 ou 40 mg/dia 

por 4 dias. As concentrações de conivaptan no plasma mediano são mostradas na Figura 

1 e os parâmetros farmacocinéticos estão resumidos na Tabela 1.

Figura 1. Perfis medianos de concentração plasmática-tempo após a dose de 

carga de 20 mg e infusão de 20 mg/dia (círculo aberto) ou 40 mg/dia (círculo 

fechado) por 4 dias
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Tabela 1.

30 minutos e infusão de 20 mg/dia ou 40 mg/dia por 4 dias (Estudo 087-

CL-080)

Parâmetros farmacocinéticos após a dose de ataque de 20 mg para

Parâmetro IV conivaptano
20mg/dia

IV conivaptano
40mg/dia

Concentração de conivaptan no final da 
dose de carga (ng/ml, em 0,5 horas)
N
Mediana (intervalo)

12
575,8 (144,5-764,3)

14
781,1 (194,5-1373,5)

Concentração de conivaptan no final da 
infusão (ng/ml, às 96 horas)
N
Mediana (intervalo)

9
107,9 (14,7-588,8)

11
227,5 (4,5-1454,1)

Meia-vida de eliminação (h) 
N
Mediana (intervalo)

12
6,7 (3,6-16,9)

14
8,6 (4,7-25,6)

Liberação (L/h)
N
Mediana (intervalo)

12
10,1 (2,0-37,6)

14
9,5 (1,5-42,5)

Distribuição

O conivaptan liga-se extensivamente às proteínas plasmáticas humanas, sendo 99% 

ligado no intervalo de concentração de aproximadamente 10 a 1000 ng/mL.

Metabolismo e Excreção
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O CYP3A4 foi identificado como a única isoenzima do citocromo P450 

responsável pelo metabolismo do conivaptano. Quatro metabólitos foram 

identificados. A atividade farmacológica dos metabólitos em V1ae V2receptores 

variaram de aproximadamente 3-50% e 50-100% do conivaptan, 

respectivamente. A exposição combinada dos metabólitos após a administração 

intravenosa de conivaptan é de aproximadamente 7% da do conivaptan e, 

portanto, sua contribuição para o efeito clínico do conivaptan é mínima.

Após administração intravenosa (10 mg) ou oral (20 mg) de cloridrato de conivaptano em 

um estudo de balanço de massa, aproximadamente 83% da dose foi excretada nas fezes 

como radioatividade total e 12% na urina durante vários dias de coleta. Durante as 

primeiras 24 horas após a administração, aproximadamente 1% da dose intravenosa foi 

excretada na urina como conivaptano intacto.

Populações Especiais

Insuficiência hepática

O efeito da insuficiência hepática (incluindo ascite, cirrose ou hipertensão 

portal) na eliminação de conivaptan após administração intravenosa não foi 

sistematicamente avaliado. No entanto, exposições sistêmicas aumentadas após 

a administração de conivaptan oral (até um aumento médio de 2,8 vezes) foram 

observadas em pacientes com cirrose estável e insuficiência hepática moderada. 

O VAPRISOL intravenoso resultou em maior exposição ao conivaptan do que ao 

conivaptan oral, em indivíduos do estudo sem comprometimento da função 

hepática. Deve-se ter cautela ao administrar VAPRISOL a pacientes com função 

hepática comprometida.

Insuficiência renal

O efeito da insuficiência renal na eliminação de conivaptan após 

administração intravenosa não foi avaliado. No entanto, após a 

administração de conivaptan oral, a AUC para conivaptan foi de até 80%
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maior em pacientes com insuficiência renal (CLcr < 60 mL/min/1,73 m2) em 

comparação com aqueles com função renal normal. O VAPRISOL intravenoso 

resultou em maior exposição ao conivaptan do que o conivaptan oral, em 

indivíduos do estudo sem comprometimento da função renal. Deve-se ter 

cautela ao administrar VAPRISOL a pacientes com função renal comprometida.

Pacientes Geriátricos

Após uma dose oral única de cloridrato de conivaptano (15, 30 ou 60 mg), a exposição ao 

medicamento (AUC) em voluntários idosos do sexo masculino e feminino (65 a 90 anos de 

idade) em comparação com a observada em indivíduos do sexo masculino jovens foi 

semelhante para os 15 e doses de 30 mg, mas aumentaram quase 2 vezes na dose de 60 mg.

Em um estudo aberto para avaliar a segurança e eficácia do conivaptan, um 

subconjunto de pacientes geriátricos com hiponatremia hipervolêmica ou 

euvolêmica (67-89 anos de idade) recebeu uma dose de carga intravenosa de 20 mg 

seguida de 20 mg/dia (N=11) ou infusão intravenosa de 40 mg/dia (N=12) por 4 dias. 

A concentração plasmática mediana de conivaptan nesses pacientes ao final da 

infusão da dose de ataque foi de 628 ng/mL. A concentração plasmática mediana de 

conivaptan no final da infusão contínua de 4 dias foi de 117 e 258 ng/mL para os 

regimes de 20 mg/dia e 40 mg/dia, respectivamente.

Pacientes pediátricos

A farmacocinética de conivaptan em pacientes pediátricos não foi 

estudada.

Interações Medicamentosas

(ver CONTRA-INDICAÇÕES e PRECAUÇÕES: Interações 

Medicamentosas)

CYP3A4

Conivaptan é um substrato sensível do CYP3A4. O efeito do 

cetoconazol, um potente inibidor do CYP3A4, na farmacocinética do 

conivaptan intravenoso não foi avaliado. Coadministração oral
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cloridrato de conivaptan 10 mg com cetoconazol 200 mg resultou em um 

aumento de 4 e 11 vezes na Cmax e AUC de conivaptan, respectivamente.

Conivaptan é um potente inibidor do CYP3A4. O efeito de conivaptan na 

farmacocinética dos substratos do CYP3A4 foi avaliado com a coadministração 

de conivaptan com midazolam, sinvastatina e amlodipina. O cloridrato de 

conivaptan intravenoso 40 mg/dia aumentou os valores médios de AUC em 

aproximadamente 2 e 3 vezes para doses de 1 mg intravenoso ou 2 mg oral de 

midazolam, respectivamente. Cloridrato de conivaptan intravenoso 30 mg/dia 

resultou em um aumento de 3 vezes na AUC da sinvastatina. Cloridrato de 

conivaptano oral 40 mg duas vezes ao dia resultou em um aumento de 2 vezes 

na AUC e meia-vida da amlodipina.

Digoxina

A coadministração de uma dose de 0,5 mg de digoxina, um substrato da glicoproteína P, 

com cloridrato de conivaptano oral 40 mg duas vezes ao dia resultou em uma redução 

de 30% na depuração e um aumento de 79% e 43% nos valores de Cmax e AUC da 

digoxina, respectivamente.

Varfarina

O efeito do conivaptan intravenoso na farmacocinética ou 

farmacodinâmica da varfarina não foi avaliado. A potencial interação 

medicamentosa do conivaptano oral com a varfarina, que sofre 

metabolismo principal pelo CYP2C9 e metabolismo menor pelo CYP3A4, 

foi investigada em um estudo clínico.

Os efeitos do cloridrato de conivaptano oral 40 mg duas vezes ao dia no tempo de 

protrombina foram avaliados em pacientes recebendo terapia oral estável com varfarina. 

Após 10 dias de administração oral de conivaptan, as concentrações de S- e Rvarfarina 

foram de 90% e 98% daquelas anteriores à administração de conivaptan. Os valores de 

tempo de protrombina correspondentes após 10 dias de administração oral de 

conivaptan foram 95% da linha de base. Sem efeito oral
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conivaptan sobre a farmacocinética ou farmacodinâmica da 

varfarina.

Captopril e furosemida

Os efeitos de captopril (25 mg) e furosemida (40 mg ou 80 mg uma vez ao dia 

por 6 dias) na farmacocinética do cloridrato de conivaptano (30 mg) foram 

avaliados em estudos separados. A farmacocinética do conivaptan permaneceu 

inalterada com a coadministração de captopril ou furosemida.

Eletrofisiologia

O efeito de VAPRISOL 40 mg IV e 80 mg IV no intervalo QT foi avaliado após a 

primeira dose (Dia 1) e no último dia durante o tratamento (Dia 4) em um grupo 

randomizado, simples-cego, paralelo, placebo e estudo controlado positivo 

(moxifloxacina 400 mg IV) em voluntários saudáveis   do sexo masculino e feminino 

com idades entre 18 e 45 anos. Os ECGs digitais foram obtidos na linha de base e 

nos Dias 1 e 4. A alteração corrigida por placebo desde a linha de base na correção 

de QT individualizada (QTcI) nos grupos de dose de VAPRISOL 40 mg e 80 mg no Dia 

1 foi -3,5 ms e -2,9 ms, respectivamente , no Dia 1, e -2,1 ms para ambos os grupos 

de dose no Dia 4. Resultados semelhantes foram obtidos usando os métodos de 

correção de Bazett ou Fridericia. A moxifloxacina provocou uma alteração corrigida 

por placebo desde a linha de base no QTcI de +7 a +10 ms nos Dias 1 e 4, 

respectivamente. Tabela 2: Correção QT Individualizada (QTcI) Mudança Média 

da Linha de Base no Dia 4

Droga e Dose QTcI
Placebo - 3 mseg
Vaprisol 40 mg IV - 5,1 ms
Vaprisol 80 mg IV - 5,1 ms
Moxifloxacina 400 mg IV + 7,4 ms

Os resultados da análise de tendência central do QTc indicam que o 

VAPRISOL não teve efeito sobre a repolarização cardíaca.
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ESTUDOS CLÍNICOS

Em um estudo duplo-cego, controlado por placebo, randomizado e multicêntrico, 56 

pacientes com hiponatremia euvolêmica (sódio sérico 115-130 mEq/L) devido a uma 

variedade de causas subjacentes (doenças malignas ou não malignas do sistema 

nervoso central, pulmão, ou abdome, hipertensão, infarto do miocárdio, diabetes, 

osteoartrite ou idiopática) foram tratados por 4 dias com VAPRISOL ou placebo. 

Todos os pacientes receberam tratamento padrão para hiponatremia, 

principalmente restrição de líquidos (ingestão diária de líquidos restrita a menos ou 

igual a 2,0 litros). Os participantes do estudo foram randomizados para receber 

placebo IV (N=21), ou VAPRISOL 40 mg/dia IV (N=18), ou VAPRISOL 80 mg/dia IV 

(N=17). VAPRISOL foi administrado como uma infusão contínua após uma infusão IV 

de 30 minutos de uma dose de ataque de 20 mg no primeiro dia de tratamento. As 

concentrações de sódio sérico ou plasmático foram avaliadas na pré-dose (hora 0) e 

em 4, 6, 10 e 24 horas após a dose em todos os dias de tratamento. A concentração 

média de sódio sérico foi

124,0 mEq/L na entrada do estudo.

A alteração média na concentração sérica de sódio da linha de base durante o período de 

tratamento de 4 dias é mostrada na Figura 2.

Figura 2: Alteração média (SE) da linha de base nas concentrações de sódio com 
VAPRISOL 40 mg/dia
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Após tratamento com 40 mg/dia de VAPRISOL intravenoso, 52% dos

pacientes obtiveram um aumento de≥4 mEq/L na concentração sérica de sódio. A 

alteração média desde a linha de base na concentração sérica de sódio ao final de 2 

dias de tratamento com VAPRISOL foi de 5,8 mEq/L (concentração média de 129,4 

mEq/L). No final do período de tratamento de 4 dias, a alteração média da linha de 

base foi de 6,4 mEq/L (concentração média de 130,0 mEq/L). Além disso, após 2 dias 

e 4 dias de tratamento com VAPRISOL, 39% (após 2 dias) e 67% (após 4 dias) dos 

pacientes alcançaram um> aumento de 6 mEq/L na concentração sérica de sódio ou 

um

sódio sérico normal de≥135 mEq/L. Dados de eficácia adicionais estão 

resumidos na Tabela 3.

Tabela 3. Resultados de Eficácia do Tratamento com VAPRISOL 40 mg/dia

Variável de eficácia Placebo
N=21

VAPRISOL 40 mg/d
N=18

2 dias‡ 4 dias 2 dias ‡ 4 dias
Na soro ajustado na linha de base+AUC ao longo da duração 
do tratamento (mEq·h/L)

Média (SD)
LS Média±SE

25,8 (83,19)
42,6 ± 31,89

113,3 (256,19)
152,9 ± 70,13

222,1 (166,31)
220,4 ± 34,24***

530,8 (389,49)
519,8 ± 75,31**

Número de pacientes (%) e tempo médio do evento (h) 
desde a primeira dose do medicamento do estudo até uma 
confirmação≥Aumento de 4 mEq/L da linha de base no Na 
sérico+, [IC 95%]

8 (27,6%)
Não estimável

15 (51,7%)
21.0***, [6, 30]
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Tempo total (h) desde a primeira dose da medicação do estudo até 
o final do tratamento durante o qual os pacientes tiveram uma 
confirmação≥Aumento de 4 mEq/L no Na sérico+

da linha de base
Média (SD)
LS Média±SE

2,5 (5,89)
4,0 ± 3,14

17,6 (22,19)
20,8 ± 6,34

24,5 (18,11)
24,1 ± 3,37***

52,5 (34,25)
52,1 ± 6,81**

Soro Na+(mEq/L)
Média da linha de base (SD)

Média (DP) no final do tratamento Mudança da linha 
de base até o final do tratamento

Mudança média (SD)
LS Mudança média ± SE

124,3 (3,93)
125,1 (4,32)

124,3 (3,93)
126,7 (4,82)

123,6 (4,24)
129,4 (4,43)

123,6 (4,24)
130,0 (4,27)

0,8 (2,56)
1,2 ± 0,85

2,4 (4,83)
2,8 ± 0,96

5,8 (4,23)
5,7 ± 0,91**

6,4 (5,23)
6,1 ± 1,03*

Número (%) de pacientes que obtiveram uma 
confirmação≥Aumento de 6 mEq/L da linha de base no 
Na sérico+ou um soro normal de Na+concentração ≥135 
mEq/L durante o tratamento

0 (0) 6 (28,6%) 7 (38,9%)** 12 (66,7%)*

* P<0,05, **P<0,01, ***P<0,001 vs placebo
‡ variáveis   de eficácia foram avaliadas no dia 2 de um período de tratamento de 4 dias

O efeito aquarético de VAPRISOL é mostrado na Figura 3. Conivaptan produziu um aumento 

cumulativo corrigido na linha de base na depuração efetiva de água de mais de 2.900 mL em 

comparação com aproximadamente 1.800 mL com placebo no dia 4.

Figura 3. Depuração de água efetiva cumulativa corrigida da linha de base
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⎛
vocêN / D

+ vocêK⎞⎟EC C = V ×⎜⎜1
⎝
− , onde V é o volume de urina (mL/d), UN / Dé a concentração de sódio na urina, UKé

PN / D+ PK
⎟⎠

concentração urinária de potássio, PN / Dé a concentração de sódio plasmático/sérico, e PKé a concentração 

plasmática/sérica de potássio.

Em um estudo aberto em pacientes com hiponatremia euvolêmica, 104 pacientes 

foram tratados por 4 dias com VAPRISOL 20 ou 40 mg/dia IV como infusão contínua 

após uma infusão IV de 30 minutos de uma dose de ataque de 20 mg no primeiro 

dia de tratamento. Os resultados são mostrados na Tabela 4.
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TABELA 4. RESULTADOS DE EFICÁCIA DO TRATAMENTO COM VAPRISOL 20 OU 40 MG/DIA

Desfecho primário de eficácia 20mg/dia
N=11

40mg/dia
N=93

Na soro ajustado na linha de base+AUC ao longo da duração do 
tratamento (mEq·h/L) Média (SD) 1000,2 (34,72) 648,9 (407,37)

Desfechos secundários de eficácia
Número de pacientes (%) e tempo médio do evento (h) desde a 
primeira dose do medicamento do estudo até uma confirmação≥
Aumento de 4 mEq/L da linha de base no Na sérico+, [IC 95%]

10 (90,9)
12,0

[6,0, 24,8]

77 (82,8)
24,4

[24,0, 36,0]

Tempo total (h) desde a primeira dose da medicação do estudo até o final 

do tratamento durante o qual os pacientes tiveram uma confirmação ≥

Aumento de 4 mEq/L no Na sérico+da linha de base

Média (SD) 78,2 (27,38) 59,7 (32,94)

Soro Na+(mEq/L)
Média da linha de base (SD)

Média (DP) no final do tratamento
Mudança média (SD) da linha de base até o final do 
tratamento
Média (SD) no Dia 11 de Acompanhamento 

Alteração Média (SD) da Linha de Base ao Dia 11 

de Acompanhamento

Média (SD) no Dia de Acompanhamento 34 

Mudança Média (SD) da Linha de Base ao Dia de 

Acompanhamento 34

121,1 (4,16)
133,5 (2,56)
12,4 (4,75)

124,1 (4,60)
132,4 (4,20)

8,4 (5,38)

130,7 (9,44)
9,5 (11,42)

131,9 (5,80)
8,0 (6,67)

135,6 (4,76)
15,1 (7,77)

134,4 (5,06)
10,6 (6,70)

Número (%) de pacientes que obtiveram uma confirmação≥
Aumento de 6 mEq/L da linha de base no Na sérico+ou um soro 
normal de Na+concentração≥135 mEq/L durante o tratamento

10 (90,9%) 68 (73,1%)

A segurança e eficácia de VAPRISOL para o tratamento da 
insuficiência cardíaca congestiva não foram estabelecidas.

INDICAÇÕES E USO

VAPRISOL é indicado para o tratamento de hiponatremia euvolêmica (por 

exemplo, síndrome de secreção inadequada de hormônio antidiurético, ou no 

cenário de hipotireoidismo, insuficiência adrenal, distúrbios pulmonares, etc.) 

em pacientes hospitalizados.

VAPRISOL não é indicado para o tratamento de pacientes com insuficiência 

cardíaca congestiva (veja PRECAUÇÕES).

CONTRA-INDICAÇÕES

VAPRISOL é contraindicado em pacientes com hiponatremia hipovolêmica e naqueles que 

apresentam hipersensibilidade a qualquer um de seus componentes.
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A coadministração de VAPRISOL com inibidores potentes do CYP3A4, como 

cetoconazol, itraconazol, claritromicina, ritonavir e indinavir, é contraindicada. 

(Consulte PRECAUÇÕES: Interações medicamentosas para obter detalhes e outras 

considerações importantes)

PRECAUÇÕES

Pacientes hiponatrêmicos com insuficiência cardíaca congestiva 

subjacente

A segurança de VAPRISOL em pacientes hiponatrêmicos com insuficiência 

cardíaca congestiva subjacente não foi estabelecida.

Correção excessivamente rápida do sódio sérico Um aumento 

excessivamente rápido na concentração sérica de sódio

(>12 mEq/L/24 horas) pode resultar em sequelas graves. Em 

ensaios clínicos controlados de VAPRISOL, cerca de 9% dos 

pacientes que receberam VAPRISOL em doses de 20-40 mg/dia IV 

preencheram os critérios laboratoriais para correção 

excessivamente rápida do sódio sérico, mas nenhum desses 

pacientes teve sequelas neurológicas permanentes. Embora não 

observada nos estudos clínicos com VAPRISOL, a síndrome de 

desmielinização osmótica foi relatada após rápida correção de 

baixas concentrações séricas de sódio. A concentração sérica de 

sódio e o estado neurológico devem ser monitorados 

adequadamente durante a administração de VAPRISOL, e a 

administração de VAPRISOL deve ser descontinuada se o paciente 

desenvolver uma taxa indesejavelmente rápida de aumento do 

sódio sérico. Se a concentração sérica de sódio continuar a 

aumentar, VAPRISOL não deve ser retomado.
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Insuficiência hepática

O uso de VAPRISOL em pacientes com insuficiência hepática (incluindo 

ascite, cirrose ou hipertensão portal) não foi sistematicamente avaliado.

Exposições sistêmicas aumentadas após a administração oral de conivaptan foram 

observadas em pacientes com cirrose estável e insuficiência hepática moderada. O 

VAPRISOL intravenoso resultou em maior exposição ao conivaptan do que o 

conivaptan oral, em indivíduos do estudo sem comprometimento da função 

hepática. Deve-se ter cuidado ao administrar VAPRISOL a pacientes com 

insuficiência hepática.

Insuficiência renal

O efeito da insuficiência renal na eliminação de conivaptan após administração 

intravenosa não foi avaliado. No entanto, após a administração oral de 

conivaptan, a AUC para conivaptan foi até 80% maior após uma dose oral única 

e 35% maior com doses orais repetidas em pacientes com insuficiência renal 

(CLcr < 60 mL/min/1,73 m2) em comparação com aqueles com função renal 

normal. O VAPRISOL intravenoso resultou em maior exposição ao conivaptan do 

que o conivaptan oral, em indivíduos do estudo sem comprometimento da 

função renal. Deve-se ter cuidado ao administrar VAPRISOL a pacientes com 

insuficiência renal.

Reações no local de injeção

Conivaptan pode causar reações significativas no local da injeção, mesmo com diluição e 

taxas de infusão adequadas (consulte Eventos Adversos). Conivaptan só deve ser 

administrado quando devidamente preparado e diluído (ver Preparação) através de 

grandes veias, e o local de infusão deve ser alternado a cada 24 horas (ver Posologia e 

Administração).
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Interações medicamentosas

(ver FARMACOLOGIA CLÍNICA: Interações Medicamentosas) 

CYP3A4

Conivaptan é um substrato do CYP3A4. A coadministração de VAPRISOL com 

inibidores do CYP3A4 pode levar a um aumento nas concentrações de 

conivaptano. As consequências do aumento das concentrações de conivaptan 

são desconhecidas. O uso concomitante de VAPRISOL com inibidores potentes 

do CYP3A4, como cetoconazol, itraconazol, claritromicina, ritonavir e indinavir é 

contraindicado.

Conivaptan é um potente inibidor do CYP3A4. VAPRISOL pode aumentar as concentrações 

plasmáticas de medicamentos coadministrados que são metabolizados principalmente 

pelo CYP3A4. Em ensaios clínicos de cloridrato de conivaptano oral, dois casos de 

rabdomiólise ocorreram em pacientes que também estavam recebendo um inibidor da 

HMG-CoA redutase metabolizado por CYP3A4. O uso concomitante de VAPRISOL com 

medicamentos que são metabolizados principalmente pelo CYP3A4 deve ser monitorado 

de perto ou a combinação deve ser evitada. Se for tomada uma decisão clínica de 

descontinuar medicamentos concomitantes nas doses recomendadas, aguarde um 

período de tempo adequado após o término da administração de VAPRISOL antes de 

retomar esses medicamentos.

Digoxina

A coadministração de digoxina, um substrato da glicoproteína P, com conivaptano 

oral resultou em redução na depuração e aumento nos valores de Cmax e AUC da 

digoxina. Portanto, se digoxina for administrada com VAPRISOL, o médico deve 

estar alerta para a possibilidade de aumento nos níveis de digoxina.
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Carcinogênese, Mutagênese, Prejuízo da Fertilidade

Os bioensaios de carcinogenicidade padrão de vida (104 semanas) foram conduzidos em 

camundongos e ratos. Camundongos receberam doses orais de 3, 10 ou 30 mg/kg/dia 

em machos e 1, 3 ou 10 mg/kg/dia em fêmeas por gavagem. Os ratos receberam doses 

orais de 0,3, 1, 3 ou 10 mg/kg/dia em machos e 1, 3, 10 ou 30 mg/kg/dia em fêmeas por 

gavagem. Não foi observado aumento da incidência de tumores em doses de até 30 mg/

kg/dia em camundongos (6 vezes a exposição sistêmica humana de um bolus IV de 20 mg 

no dia 1 seguido de infusão IV de 40 mg/dia por 3 dias com base na comparação da AUC ) 

ou ratos (2 vezes a exposição sistêmica humana de um bolus IV de 20 mg no dia 1 

seguido de infusão IV de 40 mg/dia por 3 dias com base na comparação da AUC).

Conivaptan não foi mutagênico ou clastogênico com ou sem ativação 

metabólica no teste de Ames comSalmonella typhimuriumeEscherichia coli, em 

linfócitos do sangue periférico humano, ouna Vivoensaio de micronúcleo de 

rato.

Em estudos de fertilidade após 4 semanas de tratamento por bolus intravenoso de 0,5, 

1,25 ou 2,5 mg/kg/dia, a fertilidade masculina não foi afetada. No entanto, em fêmeas que 

receberam bolus IV de conivaptan 15 dias antes do acasalamento até o 7º dia de gestação, 

houve diestro prolongado, diminuição da fertilidade e aumento da perda pré e pós-

implantação de 2,5 mg/kg/dia (exposições sistêmicas menores que a dose terapêutica).

Gravidez

Gravidez Categoria C

Conivaptan demonstrou ter efeitos adversos no feto quando administrado a 

animais durante a gravidez em exposições sistêmicas menores do que aquelas 

alcançadas em uma dose terapêutica com base em comparações de AUC. Não 

existem estudos adequados e bem controlados em mulheres grávidas. VAPRISOL
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deve ser usado durante a gravidez somente se o benefício potencial justificar o risco 

potencial para o feto. A paciente deve ser informada do risco potencial para o feto. 

Conivaptan atravessa a placenta e é encontrado no tecido fetal em ratos. Os níveis 

teciduais fetais foram <10% das concentrações plasmáticas maternas, enquanto os níveis 

placentários foram 2,2 vezes maiores do que as concentrações plasmáticas maternas, 

indicando que o conivaptan pode ser transferido para o feto. Conivaptan que é absorvido 

pelo tecido fetal é eliminado lentamente, sugerindo que o acúmulo fetal é possível.Os 

níveis de leite foram até 3 vezes maiores do que os níveis plasmáticos maternos após 

uma dose intravenosa de 1 mg/kg (exposições sistêmicas menores que as terapêuticas 

com base em comparações de AUC).

Em ratas que receberam uma dose intravenosa de bolus de 0,5, 1,25 ou 2,5 mg/kg/dia 

de cloridrato de conivaptan antes do acasalamento e continuando até o 7º dia de 

gestação, diestro prolongado, diminuição da fertilidade e aumento da perda de 

implantação pré e pós-natal ocorreram em 2,5 mg/ kg/dia (exposições sistêmicas 

inferiores à dose terapêutica).

Em ratas grávidas que receberam doses intravenosas de 0,5, 1,25 ou 2,5 mg/kg/dia do 

7º ao 17º dia de gestação (organogênese), não foram observados efeitos maternos ou 

fetais significativos em exposições sistêmicas inferiores à exposição terapêutica com 

base em comparações de AUC.

Ratas prenhes receberam cloridrato de conivaptan intravenoso na dose de 2,5 mg/

kg/dia (exposições sistêmicas menores que a terapêutica com base na AUC) do dia 7 

da gestação até o dia 20 da lactação (desmame), e os filhotes mostraram viabilidade 

neonatal diminuída, índices de desmame, atraso no crescimento e desenvolvimento 

físico (incluindo maturação sexual) e atraso no desenvolvimento reflexo. Não foram 

observadas alterações discerníveis em filhotes de mães que receberam cloridrato de 

conivaptan a 0,5 ou 1,25 mg/kg/dia a partir deste mesmo período. Não foram 

observados efeitos adversos maternos
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com administração de cloridrato de conivaptan (0,5, 1,25 ou 2,5 mg/kg/dia do 7º dia 

de gestação até o 20º dia de lactação; exposições sistêmicas menores que a dose 

terapêutica com base em comparações de AUC).

Em coelhas grávidas que receberam doses intravenosas de 3, 6 ou 12 mg/kg/dia do 

6º ao 18º dia de gestação (organogênese), não houve achados fetais; no entanto, a 

toxicidade materna foi observada em todos os grupos (exposições sistêmicas 

menores que a dose terapêutica).

Em estudos com ratos pós-natais intravenosos em bolus, observou-se diminuição da 

viabilidade neonatal, diminuição dos índices de desmame, atraso no crescimento/

desenvolvimento físico e atraso na maturação sexual da prole com 2,5 mg/kg/dia 

(exposições sistêmicas inferiores à dose terapêutica).

Trabalho e entrega

O efeito de conivaptan no trabalho de parto e parto em humanos 

não foi estudado. A administração de cloridrato de conivaptan a 

2,5 mg/kg/dia por gavagem oral (exposições sistêmicas 

equivalentes à dose terapêutica com base em comparações de 

AUC). exposições foram inferiores à dose terapêutica com base em 

comparações de AUC). Esses efeitos podem estar associados à 

atividade do conivaptano nos receptores de ocitocina no rato. A 

relevância para os seres humanos não é clara.

Mulheres lactantes

Não se sabe se o conivaptano é excretado no leite humano. Como muitos 

medicamentos são excretados no leite humano, deve-se ter cautela quando 

VAPRISOL for administrado a mulheres lactantes. Conivaptan é excretado no 

leite e detectado em recém-nascidos quando administrado por administração 

intravenosa a ratas lactantes. Os níveis de leite de conivaptan em ratos atingiram 

níveis máximos em 1 hora após a administração intravenosa e foram até 3
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vezes maior que os níveis plasmáticos maternos. A administração de cloridrato de 

conivaptan a 2,5 mg/kg/dia por via intravenosa aumentou a mortalidade periparto dos 

filhotes; as exposições sistémicas foram inferiores à dose terapêutica com base em 

comparações de AUC.

Uso Pediátrico

A segurança e eficácia de VAPRISOL em pacientes pediátricos não foram 

estudadas.

Uso Geriátrico

Em estudos clínicos de VAPRISOL intravenoso administrado como uma dose de 

carga de 20 mg IV seguida de 40 mg/dia IV por 2 a 4 dias, 52% dos 

participantes tinham idade maior ou igual a 65 anos e 34% tinham idade maior 

ou igual a 75 anos de idade. Em geral, o perfil de eventos adversos em 

pacientes idosos foi semelhante ao observado na população geral do estudo.

REAÇÕES ADVERSAS

As reações adversas mais comuns relatadas com a administração de VAPRISOL foram 

reações no local da infusão. Em estudos em pacientes e voluntários saudáveis, as 

reações no local da infusão ocorreram em 52,5% dos indivíduos tratados com 

VAPRISOL 40 mg/dia em comparação com 3,3% no grupo placebo. A maioria das 

reações foi leve e não levou à descontinuação do medicamento. No entanto, algumas 

reações graves no local de infusão ocorreram e as reações no local de infusão foram 

o tipo mais comum de evento adverso que levou à descontinuação de VAPRISOL. 

(Veja DOSAGEM E ADMINISTRAÇÃO)
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As reações adversas apresentadas na Tabela 5 são derivadas de 72 voluntários 

saudáveis   e 111 pacientes com hiponatremia euvolêmica que receberam VAPRISOL 

20 mg IV como dose de ataque seguido de 40 mg/dia IV por 2 a 4 dias e de 40 

voluntários saudáveis   e 21 pacientes com hiponatremia euvolêmica que receberam 

placebo. As reações adversas ocorreram em pelo menos 2% dos pacientes tratados 

com VAPRISOL e com maior incidência para pacientes tratados com VAPRISOL do 

que para pacientes tratados com placebo.
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Tabela 5
IV VAPRISOL: Reações Adversas Ocorrendo em≥2% de Pacientes ou 
Voluntários Saudáveis   e VAPRISOL Incidência > Incidência de Placebo

Hiponatremia e Estudos Voluntários Saudáveis
Placebo

N=61
n (%)

40 mg
N=183
n (%)Prazo

Distúrbios do Sangue e do Sistema Linfático
Anemia SOE

Distúrbios cardíacos
Fibrilação atrial

Problemas gastrointestinais
Constipação
Diarréia SOE
Boca seca
Náusea
Vômito NOS

Distúrbios Gerais e Condições do Local de Administração
Reação no local da cânula
Edema periférico
Eritema no local da infusão
Dor no local da infusão

Flebite no local de infusão 

Reação no local de infusão

Inchaço no local da infusão

Dor SOE
Pirexia
Sede

Infecções e Infestações
Candidíase oral
Pneumonia SOE
Infecção do trato urinário SOE 

Metabolismo e distúrbios nutricionais
Desidratação
Hiperglicemia SOE
Hipoglicemia SOE
Hipocalemia
Hipomagnesemia
Hiponatremia

Distúrbios do sistema nervoso
Dor de cabeça

Distúrbios psiquiátricos
Estado de confusão
Insônia

Distúrbios renais e urinários
Hematúria
Pollaciúria
Poliúria

Distúrbios da pele e subcutâneos

2 (3,3%) 7 (3,8%)

0 5 (2,7%)

2 (3,3%)
0

2 (3,3%)
2 (3,3%)

0

9 (4,9%)
10 (5,5%)
8 (4,4%)
7 (3,8%)

12 (6,6%)

0
1 (1,6%)

0
1 (1,6%)

0
0

1 (1,6%)
0
0

1 (1,6%)

10 (5,5%)
10 (5,5%)
9 (4,9%)

14 (7,7%)
29 (15,8%)
37 (20,2%)

5 (2,7%)
4 (2,2%)
7 (3,8%)

18 (9,8%)

0
0

1 (1,6%)

4 (2,2%)
5 (2,7%)
6 (3,3%)

0
0
0

1 (1,6%)
0
0

4 (2,2%)
5 (2,7%)
6 (3,3%)

18 (9,8%)
4 (2,2%)
6 (3,3%)

2 (3,3%) 22 (12,0%)

1 (1,6%)
0

7 (3,8%)
6 (3,3%)

1 (1,6%)
0
0

4 (2,2%)
11 (6,0%)
9 (4,9%)
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Eritema
Distúrbios Vasculares

Hipertensão SOE
Hipotensão SOE
Hipotensão ortostática 
Flebite SOE

0 5 (2,7%)

0
1 (1,6%)

0
1 (1,6%)

10 (5,5%)
5 (2,7%)

10 (5,5%)
9 (4,9%)

Adaptado do MedDRA versão 6.0

A segurança de VAPRISOL em pacientes hiponatrêmicos com insuficiência 

cardíaca congestiva subjacente não foi estabelecida.

ABUSO E DEPENDÊNCIA DE DROGAS

VAPRISOL não tem potencial conhecido para abuso e/ou dependência de 

drogas psicogênicas.

SUPERDOSAGEM

Embora não existam dados disponíveis sobre superdosagem em humanos, VAPRISOL foi 

administrado como uma dose de ataque de 20 mg no Dia 1, seguida de infusão contínua 

de 80 mg/dia por 4 dias em pacientes com hiponatremia e até 120 mg/dia por 2 dias em 

ICC pacientes. Não foram identificadas novas toxicidades com essas doses mais altas, 

mas eventos adversos relacionados à atividade farmacológica de VAPRISOL, por exemplo, 

hipotensão e sede, ocorreram com mais frequência nessas doses mais altas.

Em caso de sobredosagem, com base na atividade farmacológica exagerada 

esperada, recomenda-se o tratamento sintomático com monitorização frequente 

dos sinais vitais e observação atenta do doente.

DOSAGEM E ADMINISTRAÇÃO

VAPRISOL é apenas para uso intravenoso.
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Recomenda-se a administração de VAPRISOL através de grandes veias e a 

mudança do local de infusão a cada 24 horas para minimizar o risco de 

irritação vascular.

A terapia com VAPRISOL deve começar com uma dose de ataque de 20 mg IV 

administrada durante 30 minutos.

A dose de ataque deve ser seguida por 20 mg de VAPRISOL administrados 

em infusão intravenosa contínua durante 24 horas. Após o primeiro dia de 

tratamento, VAPRISOL deve ser administrado por mais 1 a 3 dias em 

infusão contínua de 20 mg/dia. Se o sódio sérico não estiver subindo na 

taxa desejada, VAPRISOL pode ser titulado até uma dose de 40 mg por dia, 

novamente administrado em infusão intravenosa contínua.

A duração total da infusão de VAPRISOL (após a dose de ataque) não 

deve exceder quatro dias.

Os pacientes que recebem VAPRISOL devem ter monitoramento frequente do nível 

sérico de sódio e volume. Um aumento excessivamente rápido do sódio sérico (>12 

mEq/L/24 horas) pode resultar em sequelas graves. Para pacientes que desenvolvem 

uma taxa indesejavelmente rápida de aumento do sódio sérico, VAPRISOL deve ser 

descontinuado e o sódio sérico e o estado neurológico devem ser cuidadosamente 

monitorados. Se o sódio sérico continuar aumentando, VAPRISOL não deve ser 

retomado. Se a hiponatremia persistir ou recorrer, e o paciente não tiver evidência 

de sequelas neurológicas de aumento rápido do sódio sérico, VAPRISOL pode ser 

retomado com uma dose reduzida. (VejoPRECAUÇÕES: Correção excessivamente 

rápida do sódio sérico)

Para pacientes que desenvolvem hipovolemia ou hipotensão durante o tratamento 

com VAPRISOL, VAPRISOL deve ser descontinuado e o status do volume e
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sinais vitais devem ser monitorados frequentemente. Uma vez que o paciente esteja 

novamente euvolêmico e não esteja mais hipotenso, VAPRISOL pode ser retomado com uma 

dose reduzida se o paciente permanecer hiponatrêmico.

Preparação

Compatibilidade e Estabilidade

Atenção: VAPRISOL deve ser diluído apenas com injeção de dextrose 

a 5%.

VAPRISOL é compatível com Injeção de Dextrose a 5% e é estável por até 24 

horas após a mistura.VAPRISOL não deve ser misturado ou administrado 

com Injeção de Ringer Lactato ou Injeção de Cloreto de Sódio a 0,9%.A 

compatibilidade com outros medicamentos não foi estudada; portanto, 

VAPRISOL não deve ser combinado com nenhum outro produto na mesma linha 

ou bolsa intravenosa.

Carregando dose

Retire 4 mL (20 mg) de VAPRISOL (4 mL de injeção de cloridrato de conivaptano) 

e adicione a uma bolsa de infusão contendo 100 mL de injeção de dextrose a 

5%, USP. Inverta suavemente o saco várias vezes para garantir a mistura 

completa da solução. O conteúdo da bolsa IV deve ser administrado em 30 

minutos.

Infusão Contínua

Para preparar uma infusão IV contínua contendo 20 mg de cloridrato de 

conivaptan, retire 4 mL (20 mg) de uma única ampola de VAPRISOL e dilua 

em uma bolsa IV contendo 250 mL de injeção de dextrose a 5%, USP. Inverta 

suavemente o saco várias vezes para garantir a mistura completa da 

solução. O conteúdo da bolsa IV deve ser administrado em 24 horas.
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Para preparar uma infusão IV contínua contendo 40 mg de cloridrato de 

conivaptan, retire 4 mL (20 mg) de cada uma das duas ampolas de VAPRISOL 

(8 mL [40 mg] de injeção de cloridrato de conivaptan) e dilua em uma bolsa IV 

contendo 250 mL de 5% Injeção de Dextrose, USP. Inverta suavemente o saco 

várias vezes para garantir a mistura completa da solução. O conteúdo da 

bolsa IV deve ser administrado em 24 horas.

A ampola VAPRISOL destina-se a uma única utilização. Descarte o conteúdo não 

utilizado da ampola.

Os medicamentos parenterais devem ser inspecionados visualmente quanto a partículas 

e descoloração antes da administração, sempre que a solução e o recipiente permitirem. 

Se for observado material particulado ou turvação, a solução do medicamento não deve 

ser usada.

A solução diluída de VAPRISOL deve ser usada imediatamente e a 

administração concluída dentro de 24 horas após a mistura.
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ARMAZENAR

Armazenar em 25°C (77°F); excursões permitidas para 15 - 30°C (59 - 86°F), 

temperatura ambiente controlada (de acordo com USP). Não armazene abaixo de 15° 

C (59° F). As ampolas devem ser armazenadas em seu recipiente de papelão 

protegido da luz até que estejam prontas para uso.

COMO FORNECIDO

VAPRISOL®(injeção de cloridrato de conivaptan) é fornecido em 4 mL de vidro 

transparente, ampolas de corte de um ponto. Cada ampola contém 20 mg de 

cloridrato de conivaptano.

10 ampolas/caixa (NDC 0469-1601-04)

Apenas Rx

Comercializado por:

Astellas Pharma US, Inc. 

Deerfield, IL 60015-2548

Fabricado por:

Astellas Tokai Co., Ltd. Yaizu Plant 

Shizuoka 425-0072, Japão

Dezembro de 2005
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