
São Paulo, novembro de 2018

Caro profissional da saúde,

Esta carta está sendo enviada de acordo com as orientações da European Medicines Agency (Agência Europeia 
de Medicamentos - EMA) e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para informá-lo sobre novas 
contraindicações importantes, advertências e medidas de reforço para evitar a exposição ao valproato durante 
a gravidez. 

RESUMO:

Valpakine® (valproato sódico) não deve ser usado em pacientes do sexo feminino em idade fértil, a menos que outros 
tratamentos sejam ineficazes ou não sejam tolerados.

Os fetos expostos via intrauterina ao Valpakine® (valproato sódico) apresentam um risco elevado de distúrbios graves do 
neurodesenvolvimento (em até 30-40% dos casos) e de malformações congênitas (em aproximadamente 10% dos casos). 

NA GRAVIDEZ E EM MULHERES FÉRTEIS, APLICAM-SE NOVAS CONTRAINDICAÇÕES: 

Na epilepsia 
• Valpakine® (valproato sódico) é contraindicado na gravidez, a menos que não exista um tratamento 

alternativo adequado. 
• Valpakine® (valproato sódico) é contraindicado em mulheres férteis, a menos que as condições do programa de 

prevenção à gravidez (descritas abaixo) sejam cumpridas. 

Para mulheres férteis em uso de Valpakine® (valproato sódico), o tratamento precisará ser reavaliado para decidir se 
as condições do Programa de Prevenção à Gravidez (descritas abaixo) estão sendo cumpridas. 

PRINCIPAIS ELEMENTOS DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO À GRAVIDEZ: 

O prescritor deve garantir que:
• Circunstâncias individuais sejam avaliadas em cada caso e discutidas com a paciente. Isso é para garantir o 

envolvimento da paciente e a compreensão das opções terapêuticas, juntamente com os riscos e as medidas 
necessárias para mitigar os riscos.

• O potencial para engravidar seja avaliado em todas as pacientes.
• A paciente tenha compreendido e reconhecido os riscos de malformações congênitas e distúrbios do 

neurodesenvolvimento, incluindo a magnitude desses riscos ao feto exposto ao valproato no útero.
• A paciente compreenda a necessidade de se submeter a um teste de gravidez antes de iniciar o tratamento e 

durante o tratamento, conforme necessário.
• A paciente seja aconselhada em relação à contracepção, e que seja capaz de entender a necessidade de usar 

contracepção efetiva, sem interrupção durante todo o tratamento com valproato. 
• A paciente compreenda a necessidade de uma revisão regular (pelo menos anual) do tratamento por um 

especialista com experiência no tratamento da epilepsia. 
• A paciente compreenda a necessidade de consultar seu médico assim que ela estiver planejando a gravidez, para 

garantir uma discussão oportuna e mudar para opções alternativas de tratamento antes da concepção, e antes 
que a contracepção seja interrompida. 

• A paciente compreenda a necessidade de consultar urgentemente seu médico em caso de gravidez.
• A paciente receba o Guia do Paciente.
• A paciente tenha reconhecido que entendeu os riscos e as precauções necessárias associadas ao uso de valproato 

(Formulário Anual de Reconhecimento de Riscos).

Essas condições também dizem respeito a mulheres que não são sexualmente ativas, a menos que o prescritor 
considere que existam razões convincentes para indicar que não há risco de gravidez.
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INSTRUÇÕES MAIS DETALHADAS RELACIONADAS AOS SEGUINTES TÓPICOS SÃO FORNECIDAS NO ANEXO DESTA CARTA: 

• Uso de valproato em crianças do sexo feminino.
• Necessidade de descartar a gravidez antes de iniciar o valproato. 
• Uso de métodos contraceptivos eficazes. 
• Revisão anual do tratamento por um especialista.
• Uso do formulário anual de reconhecimento de riscos (no início do tratamento e durante a revisão do tratamento, 

pelo menos anualmente). 
• O que fazer com o tratamento de valproato no momento do planejamento da gravidez e durante a gravidez.
• Medidas específicas a serem adotadas pelo farmacêutico, tais como o fornecimento do cartão do paciente.

As informações de segurança dos produtos contendo valproato serão atualizadas adequadamente.  

MATERIAIS EDUCATIVOS:

Para ajudar os profissionais da saúde e pacientes a evitarem exposição ao valproato durante a gravidez, um Cartão do 
Paciente, um Guia do Paciente, um Formulário Anual de Reconhecimento de Riscos e um Guia para prescritores, 
farmacêuticos e outros profissionais da saúde envolvidos no tratamento de mulheres em idade fértil que usam 
valproato, estarão disponíveis para informar aos profissionais da saúde e aos pacientes/cuidadores sobre os riscos 
do valproato e as condições de uso. 

Um Guia do Paciente e um Cartão do Paciente devem ser fornecidos a todas as mulheres em idade fértil que usam 
o valproato. Um Formulário Anual de Reconhecimento de Riscos precisa ser usado pelos especialistas no momento 
do início do tratamento e durante cada revisão anual do tratamento com valproato. 

INFORMAÇÕES BÁSICAS: 

Em 2014, as advertências e restrições sobre o uso de medicamentos com valproato em pacientes do sexo feminino 
foram reforçadas, com o objetivo de minimizar o risco de malformações e problemas de desenvolvimento em 
fetos expostos ao valproato no útero. Os especialistas em segurança do EMA, o Comitê de Avaliação do Risco 
em Farmacovigilância (PRAC), analisaram o impacto dessas medidas após preocupações de que elas não foram 
suficientemente eficazes para aumentar a conscientização e reduzir o uso de valproato adequadamente durante 
a gravidez. O PRAC considerou essas preocupações bem fundamentadas e, por conseguinte, recomendou a 
implementação de ações adicionais.

RISCO DE RESULTADOS ANORMAIS NA GRAVIDEZ:

A depender da dose utilizada, o uso de valproato está associado a um risco de resultados anormais na gravidez, seja 
no caso em que é administrado isoladamente ou em quando há combinação com outros medicamentos. Os dados 
sugerem que quando o valproato é administrado para epilepsia com outros medicamentos, o risco de resultados 
anormais na gravidez é maior do que quando o valproato é administrado isoladamente.

• O risco de malformações congênitas é de aproximadamente 10%, enquanto estudos em crianças na pré-escola 
mostram que até 30-40% das crianças cujas mães foram expostas ao valproato durante a gestação apresentaram 
atrasos no desenvolvimento tais como: falar e caminhar tardiamente, habilidades intelectuais reduzidas, 
competências linguísticas insatisfatórias (fala e compreensão) e problemas de memória.1,2,3,4,5

• O quociente de inteligência (QI) medido em crianças em idade escolar (de 6 anos), cujas mães foram expostas 
ao valproato durante a gestação, foi em média 7-10 pontos a menos do que em crianças cujas mães utilizavam 
outros antiepilépticos.6

• Os dados de literatura mostram que as crianças cujas mães foram expostas ao valproato durante a gravidez 
estão em risco elevado de transtorno do espectro autista (aproximadamente três vezes) e autismo infantil 
(aproximadamente cinco vezes) em comparação com a população geral do estudo.7  

• Dados limitados sugerem que crianças cujas mães utilizaram valproato durante a gravidez podem ter maior 
probabilidade de desenvolver sintomas de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade (TDAH).8  

ENTRE EM CONTATO PARA RELATAR:

Qualquer evento adverso suspeito deve ser relatado para o Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária – 
NOTIVISA, disponível em http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm, ou para a Vigilância Sanitária 
Estadual ou Municipal.



Ou para o Serviço de Atendimento ao Consumidor por meio do 0800 703 0014.   

Este medicamento está sujeito a monitoramento adicional.

PONTO DE CONTATO DA EMPRESA:

Caso tenha qualquer questionamento ou necessidade de informações adicionais em relação ao Valpakine® (valproato 
sódico), por favor, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor por meio do 0800 703 0014.

ANEXO:

Mais detalhes sobre o Programa de Prevenção à Gravidez.

As informações a seguir devem ser lidas em conjunto com as condições do Programa de Prevenção à Gravidez que 
estão descritas na carta. 

Crianças do sexo feminino
• Valproato não deve ser prescrito a crianças do sexo feminino ou a mulheres em idade fértil, a menos que não exista 

um tratamento alternativo adequado.  
• Os prescritores devem garantir que os pais/cuidadores de crianças do sexo feminino compreendam a necessidade 

de contatar um especialista, uma vez que a criança do sexo feminino usando valproato experimente a menarca. 
• O prescritor deve assegurar que os pais/cuidadores de crianças do sexo feminino, que tiveram o período de 

menarca, recebam informações abrangentes sobre os riscos de malformações congênitas e distúrbios do 
neurodesenvolvimento, incluindo a magnitude desses riscos em fetos expostos ao valproato durante a gravidez.

• Em pacientes que tiveram o período de menarca, o especialista em prescrição deve reavaliar a necessidade da 
terapia com valproato anualmente e considerar opções alternativas de tratamento. Se o valproato for o único 
tratamento adequado, deve-se discutir a necessidade de usar métodos contraceptivos eficazes e todas as outras 
condições do programa de prevenção à gravidez devem ser discutidas. Todo esforço deve ser feito pelo especialista 
para mudar as crianças do sexo feminino para um tratamento alternativo antes que atinjam a idade adulta.

TESTE DE GRAVIDEZ:

É preciso assegurar que a paciente não esteja grávida antes do início do tratamento com valproato. O tratamento 
com valproato não deve ser iniciado em mulheres com potencial para engravidar, sem um teste de gravidez 
negativo (teste de gravidez no plasma), confirmado por um profissional da saúde, para excluir o uso não intencional 
na gravidez.

MÉTODOS CONTRACEPTIVOS:

As mulheres em idade fértil que receberam a prescrição de valproato devem usar métodos contraceptivos eficazes 
sem interrupção durante toda a duração do tratamento com valproato. Estas pacientes devem receber informações 
abrangentes sobre a prevenção da gravidez e devem ser encaminhadas para orientação contraceptiva se não 
estiverem usando métodos contraceptivos eficazes. Deve ser utilizado pelo menos um método contraceptivo eficaz 
(preferencialmente uma forma independente do usuário, como um dispositivo intrauterino ou implante) ou duas 
formas complementares de contracepção, incluindo um método de barreira. Circunstâncias individuais devem ser 
avaliadas em cada caso ao escolher o método de contracepção, envolvendo a paciente na discussão para garantir 
seu engajamento e cumprimento das medidas escolhidas. Deve-se seguir todas as orientações sobre métodos 
contraceptivos eficazes, mesmo que a paciente tenha amenorreia.

REVISÕES ANUAIS DO TRATAMENTO POR UM ESPECIALISTA:

O especialista deve, pelo menos, revisar anualmente se o valproato é o tratamento mais adequado para a paciente. 
O especialista deve discutir o Formulário Anual de Reconhecimento de Riscos no início e durante cada revisão 
anual e garantir que a paciente compreendeu o seu conteúdo. 

VALPROATO: NOVAS RESTRIÇÕES DE USO E PROGRAMA DE PREVENÇÃO À GRAVIDEZ A SER COLOCADO EM VIGOR.



VALPROATO: NOVAS RESTRIÇÕES DE USO E PROGRAMA DE PREVENÇÃO À GRAVIDEZ A SER COLOCADO EM VIGOR.

PLANEJAMENTO DA GRAVIDEZ:

Para a indicação de epilepsia, se uma mulher estiver planejando engravidar, um especialista com experiência no 
tratamento da epilepsia deve reavaliar a terapia com valproato e considerar as opções alternativas de tratamento. 
Todo esforço deve ser feito para mudar para um tratamento alternativo apropriado antes da concepção, e antes 
que os métodos contraceptivos sejam descontinuados. Se a mudança não for possível, a mulher deve receber 
aconselhamento adicional sobre os riscos do valproato para o feto para fundamentar sua tomada de decisão 
informada em relação ao planejamento familiar. 

EM CASO DE GRAVIDEZ:

Valproato como tratamento para epilepsia é contraindicado na gravidez, a menos que não exista um tratamento 
alternativo adequado.

Se uma mulher usando valproato engravidar, ela deve ser imediatamente encaminhada a um especialista para 
reavaliar o tratamento com valproato e considerar as opções alternativas de tratamento. Durante a gravidez, as 
convulsões tônico-clônicas maternas e o estado epiléptico com hipóxia podem acarretar um risco particular de óbito 
para a mãe e o feto. 

Se, apesar dos riscos conhecidos de valproato na gravidez e após uma consideração cuidadosa do tratamento alternativo, 
em circunstâncias excepcionais, uma mulher grávida deve receber valproato para a epilepsia, recomenda-se:

• Usar a menor dose eficaz e dividir a dose diária de valproato em várias doses pequenas a serem administradas 
ao longo do dia. O uso de uma formulação de liberação prolongada pode ser preferível a outras formulações de 
tratamento com o objetivo de evitar picos elevados de concentrações plasmáticas.

Todas as pacientes com uma gravidez exposta ao valproato e seus parceiros devem ser encaminhados a um 
especialista com experiência em teratologia/medicina pré-natal para avaliação e aconselhamento sobre a gravidez 
exposta. O monitoramento pré-natal especializado deve acontecer para detectar a possível ocorrência de defeitos do 
tubo neural ou outras malformações. A suplementação de folato antes da gravidez pode diminuir o risco de defeitos 
do tubo neural, que podem ocorrer em todas as gestações. No entanto, evidências disponíveis não sugerem que ele 
previne os defeitos congênitos ou malformações devido à exposição ao valproato.

OS FARMACÊUTICOS DEVEM GARANTIR QUE:

• O Cartão do Paciente seja fornecido em todas as dispensações de valproato e que as pacientes compreendam 
seu conteúdo.

• As mensagens de segurança sejam reforçadas, incluindo a necessidade de métodos contraceptivos eficazes. 
• As pacientes sejam aconselhadas a não interromper a medicação com valproato e a contatar imediatamente um 

especialista em caso de gravidez planejada ou suspeita de gravidez.
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