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INTRODUÇÃO

O UpCard® é um novo diurético que contém
o princípio ativo torasemida (também
conhecida como torsemida), indicado para uso
em cães. A torasemida é um diurético de alça
da classe das piridil-sulfonilureias. Tal como
outros diuréticos de alça, o principal local de
atuação da torasemida é a porção medular
do ramo ascendente da alça de Henle. Os
diuréticos de alça inibem principalmente o
carreador de Na+/2Cl-/K+ da face luminal da
célula. A torasemida é secretada no lúmen
tubular renal através do sistema de transporte
de ácidos orgânicos sensíveis ao probenecida
do túbulo proximal e exerce seu efeito a partir
do lúmen do néfron. A inibição desse sistema
de transporte iônico resulta em natriurese e
diminuição na osmolaridade intersticial no interior da medula renal, o que reduz a reabsorção
de água livre, juntamente com a influência do
hormônio antidiurético no ducto coletor.

A terapia diurética é considerada a base
do tratamento para insuficiência cardíaca
congestiva. A furosemida, outro diurético de
alça, é atualmente o diurético utilizado com
maior frequência para tratar esse tipo de
insuficiência.
O objetivo deste guia técnico é fornecer um
resumo completo das informações geradas
até o momento sobre o seu uso. Esses dados
incluem muitos estudos conduzidos durante o
desenvolvimento do UpCard® para apresentação às autoridades regulatórias em prol do
registro e autorização de comercialização.
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PERFIL DO PRODUTO
Os comprimidos de UpCard® estão disponíveis no Brasil em duas apresentações 0,75mg e 3,0mg. Todos
os excipientes usados são fármacos, exceto o palatabilizante sabor bacon, utilizado como um agente de
palatabilidade. A menor apresentação é divisível em duas partes e a maior, divisível em quatro partes.

Indicações
Os comprimidos de UpCard® são indicados no
tratamento do edema e derrame relacionados
com a insuficiência cardíaca congestiva no cão.
O tratamento pode ser administrado com ou sem
alimento por via oral. A dose recomendada da
torasemida é de 0,1 a 0,6 mg/kg de peso corporal,
uma vez ao dia. A maioria dos cães é estabilizada
a uma dose de torasemida menor ou igual a
0,3 mg por kg de peso corporal, uma vez ao dia.
A dose deve ser ajustada até manter o conforto do
paciente, com atenção especial à função renal e
ao estado eletrolítico. Se o nível de diurese exigir
alteração, a dose poderá ser aumentada ou diminuída
dentro do intervalo recomendado em incrementos
de 0,1 mg/kg de peso corporal. Uma vez controlados
os sinais de insuficiência cardíaca congestiva e
estabilizado o paciente, se a diureticoterapia a
longo prazo com esse produto for necessária, ela
deverá ser mantida com a menor dose efetiva.
Reavaliações frequentes do cão permitirão reforçar
o estabelecimento de uma dose diurética apropriada.
O esquema diário de administração pode ser
programado para controlar o período de micção
de acordo com a necessidade.

Contraindicações
Não usar em caso de insuficiência renal.
Não usar em caso de desidratação, hipovolemia ou
hipotensão grave.
Não usar concomitantemente com outros diuréticos
de alça.
Não usar em caso de hipersensibilidade à
substância ativa ou a qualquer excipiente.

Precauções especiais para uso em animais
Em cães que apresentam crise aguda com edema
pulmonar, efusão pleural e/ou ascite e necessitam
de tratamento de emergência, deve-se considerar
o uso de fármacos injetáveis primeiro, antes de
iniciar a terapia diurética oral.
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As provas de função renal, o estado de hidratação
e o nível sérico de eletrólitos devem ser monitorados:
• No início do tratamento.
• De 24 a 48 horas após o início do tratamento.
• De 24 a 48 horas após a modificação da dose.
• Em caso de eventos adversos.
Enquanto o animal estiver sob tratamento, esses
parâmetros devem ser monitorados em intervalos regulares, de acordo com a avaliação de
risco-benefício realizada pelo médico-veterinário
responsável.
A torasemida deve ser utilizada com cuidado em
casos de diabetes mellitus, bem como em cães
com altas doses previamente prescritas de algum
diurético de alça alternativo. Em cães com desequilíbrio eletrolítico e/ou hídrico preexistente, isso
deve ser corrigido antes do tratamento com a
torasemida.
O tratamento com a torasemida não deve ser
iniciado em cães já clinicamente estabilizados
com algum diurético alternativo para o tratamento
dos sinais de insuficiência cardíaca congestiva,
salvo quando isso for justificado, levando em conta
o risco de desestabilização do estado clínico e de
reações adversas.

Precauções especiais a serem
tomadas pela pessoa responsável pela
administração do UpCard® aos animais.
Pessoas com hipersensibilidade conhecida à
torasemida ou a outras sulfonamidas devem administrar este medicamento com cautela.
Esse produto pode causar aumento da micção e/
ou distúrbios gastrointestinais se ingerido.
Manter os comprimidos no blister até o momento
de administrar e manter os blisters na caixa
original do produto.
Em caso de ingestão acidental, principalmente no
caso de crianças, consulte um médico imediatamente e mostre a bula ou o rótulo da embalagem
a esse profissional.

ESTUDOS DE EFICÁCIA
DADOS PRÉ-CLÍNICOS
Farmacocinética
Avaliação da biodisponibilidade absoluta e da linearidade cinética da torasemida em
cães após uma única administração de comprimido por via oral a uma dose de 0,2,
0,8 e 1,6 mg/kg, bem como avaliação da influência do alimento

Objetivos
Este estudo teve três objetivos:
1. Avaliar a biodisponibilidade absoluta da torasemida em cães após uma única administração
oral de comprimido na dose de 0,2mg/kg.
2. Avaliar a proporcionalidade da dose, nas doses
de 0,2, 0,8 e 1,6 mg/kg.
3. 
A valiar o impacto do alimento sobre a
biodisponibilidade da torasemida administrada
por via oral.

Métodos
O estudo foi realizado em 10 cães da raça Beagle
(5 machos e 5 fêmeas) com um delineamento cruzado
em 5 períodos separados e um período de descanso
farmacológico (wash-out) de 2 semanas entre cada
período. A torasemida foi administrada em 3 doses
orais únicas de 0,2, 0,8 e 1,6 mg/kg em animais em
jejum, uma única dose oral de 0,2 mg/kg em animais
alimentados, e uma dose intravenosa de 0,2 mg/kg.
Amostras de sangue foram coletadas em intervalos de tempo programados e a concentração da
torasemida foi determinada. O conjunto de dados
plasmáticos individuais e os perfis de concentração-tempo foram submetidos à análise
compartimental e não compartimental, utilizando
modelos WinNonlin®. Para testar a proporcionalidade entre a dose e os parâmetros farmacocinéticos,
a Cmax (concentração plasmática máxima) e a AUC
(área sob a curva concentração-tempo) foram submetidas a uma análise de regressão linear. Uma
linha de regressão teórica foi, então construída,
utilizando os parâmetros obtidos com a menor
dose (0,2 mg/kg). As linhas de regressão obtidas e
teóricas foram comparadas, usando uma análise
de variância. Para testar a influência do alimento
sobre a biodisponibilidade da torasemida administrada por via oral, a AUC, a Cmax e o Tmax de cães
alimentados e de cães em jejum foram comparados,
utilizando um teste t-pareado ou usando um teste
de hipóteses não paramétrico (no caso de distribuição não normal).
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Resultados
Tabela 1: Parâmetros farmacocinéticos plasmáticos médios da torasemida
0,2 mg/kg
VO em jejum

0,2 mg/kg IV

Parâmetro
Médida

Desvio
padrão

Médida

Desvio
padrão

Cmax (µg/mL)

3,80

0,69

2,53

0,63

Tmax (h)

N/A

N/A

0,75

0,17

0,2 mg/kg
VO alimentado

0,8 mg/kg
VO em jejum

1,6 mg/kg
VO em jejum

Desvio
padrão

Médida

Desvio
padrão

Médida

2,39

0,57

10,37

1,84

18,99

4,12

1,48

1,62

0,85

0,29

0,90

0,43

Médida

Desvio
padrão

T½ (h)

7,66

1,63

7,88

1,39

7,54

1,65

8,20

1,07

8,60

1,38

AUC (µg.h/mL)

17,52

4,81

16,11

6,13

21,91

7,18

78,78

20,08

153,60

42,96

Cl (L/h/kg)

0,014

0,004

Vd (L/kg)

0,124

0,018

90,19

11,11

F (%)

Os resultados relevantes deste estudo estão
exibidos na Tabela 1. Utilizando os valores médios
calculados a partir do teste da dose intravenosa,
a depuração (clearance) total (0,014 L/h/kg) e o
volume de distribuição (0,124 L/kg) da torasemida
são baixos. A biodisponibilidade foi calculada para
a dose oral de 0,2 mg/kg administrada a cães em
jejum e mostrou ser elevada (até 90,19%).
Figura 1: Perfis plasmáticos médios de concentração
versus tempo da torasemida após administração oral
em um intervalo de doses
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Perfil médio de concentração versus tempo após uma dose oral de 0,2 mg/kg
Perfil médio de concentração versus tempo após uma dose oral de 0,8 mg/kg
Perfil médio de concentração versus tempo após uma dose oral de 1,6 mg/kg

Os gráficos logarítmicos da concentração
plasmática média da torasemida nas três doses
administradas a cães em jejum estão ilustrados
na Figura 1. A proporcionalidade da dose foi
demonstrada, utilizando a análise de regressão
linear da relação entre a dose e os valores tanto
de Cmax como AUC, ambos dos quais foram alta e
significativamente lineares com P < 0,0001.
Os valores de AUC obtidos nos cães em jejum e
nos cães alimentados foram significativamente
diferentes, usando o teste de postos sinalizados
(P = 0,004). O valor foi significativamente maior
nos cães alimentados. Por outro lado, o teste de
Student revelou que os valores de Cmax obtidos nos
cães em jejum e nos cães alimentados não foram
significativamente diferentes (P = 0,47). Para
os valores de Tmax um teste de postos sinalizados
mostrou que eles foram significativamente diferentes
(P = 0,03). Assim, o alimento aparentemente
atrasou o processo de absorção. De modo geral, a
AUCfinal da torasemida nos cães alimentados foi
significativamente maior do que nos animais em
jejum. O aumento foi em torno de 36%. Embora
significativo do ponto de vista estatístico, esse efeito
é muito baixo e seu impacto sobre a eficácia do
fármaco não é fisiologicamente relevante.

Conclusão
Os resultados deste estudo mostram que a
torasemida é altamente biodisponível quando
administrada por via oral, que o efeito da dose sobre
os parâmetros farmacocinéticos são proporcionais em
um amplo intervalo de doses orais e que a alimentação
exerce um pequeno efeito sobre alguns dos parâmetros
farmacológicos, mas esse efeito é muito baixo e
irrelevante em situações clínicas.
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Avaliação do perfil cinético da torasemida em cães, após administração orais repetidas
de uma formulação em comprimidos a uma dose de 0,2mg/kg/dia por 14 dias

Objetivos
1. Avaliar o perfil farmacocinético da torasemida
após administrações orais diárias repetidas em
uma única dose diária de 0,2 mg/kg.
2. 
Identificar qualquer acúmulo da torasemida
após dosagem repetida.

Métodos
O estudo foi realizado com 10 cães da raça
Beagle (5 machos e 5 fêmeas). Os comprimidos
foram administrados aos cães em jejum uma
vez ao dia durante 14 dias. Amostras de sangue
foram coletadas em intervalos regulares para
obter perfis farmacocinéticos completos após a
administração nos dias 1, 7 e 14, bem como 24
horas após a administração nos dias 2, 6, 8, 9 e
13. A concentração da torasemida no plasma foi
determinada e os parâmetros farmacocinéticos
nas primeiras 24 horas após a administração foram
determinados, utilizando o WinNonlin® (versão 5.0.1).
Para verificar o possível acúmulo da torasemida,
os parâmetros plasmáticos a seguir obtidos
após a primeira e a última administração foram
comparados:
• Cmax (concentração plasmática máxima)
• Tmax (tempo até a Cmax)
• AUC (área sob a curva concentração-tempo)

Resultados
Tabela 2: Parâmetros farmacocinéticos plasmáticos
médios da torasemida

Parâmetro

Dia 1

Dia 14

Valor
de P

Média

Desvio
Padrão

Média

Desvio
padrão

Cmax (µg/mL)

1,81

0,43

2,18

0,68

0,10

Tmax (h)

2,11

2,80

3,00

3,70

0,73

T (h)

7,58

1,60

8,14

1,84

ND

AUC (µg.h/mL)

17,46

3,14

18,69

3,71

0,19

½

Os resultados relevantes deste estudo estão
exibidos na Tabela 1. Não houve diferença significativa
entre os valores de Cmax, Tmax, e AUC nos dias 1 e 14.

Conclusão
Os valores farmacocinéticos calculados foram
semelhantes aos do estudo anterior realizado com
a mesma dose, e a falta de diferença significativa
entre os valores farmacocinéticos nos dia 1 e
14 mostra que não há acúmulo significativo da
torasemida após repetição das administrações
por via oral.

Os valores de Cmax e AUC foram comparados, utilizando um teste de Student, e os valores de Tmax
foram comparados, usando um teste de postos
sinalizados de Wilcoxon. As concentrações plasmáticas obtidas 24 horas após a administração do
tratamento nos dias 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13 e 14 também
foram comparadas, utilizando teste ANOVA de
duas vias (fatores: cão e tempo), seguido por um
procedimento de comparação múltipla. Todas as
análises estatísticas foram realizadas usando um
software SAS/STAT (versão 9.2). O limiar de significância foi estabelecido em 0,05.
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Avaliação do perfil farmacocinético da torasemida em cães, após uma única
administração oral a uma dose de 0,1 e 0,8 mg/kg, e avaliação da biodisponibilidade
absoluta após uma administração oral a uma dose de 0,1 mg/kg.

Objetivos
Os objetivos deste estudo foram:
1. 
Determinar os parâmetros farmacocinéticos
plasmáticos da torasemida em cães após uma
única administração oral de comprimidos a
doses de 0,1 mg/kg e 0,8 mg/kg.
2. Avaliar a biodisponibilidade absoluta da torasemida em cães após uma única administração
oral na dose de 0,1 mg/kg. Para esse propósito,
a torasemida também foi administrada como
uma única dose intravenosa de 0,1 mg/kg.

Métodos
Onze cães da raça Beagle, 5 machos e 6 fêmeas,
entre 2,5 e 5 anos de idade e pesando de 8,64 a
11,98 kg, foram utilizados no estudo em um
delineamento cruzado de três períodos com duas
doses orais (0,1 mg/kg e 0,8 mg/kg) e uma dose
intravenosa (0,1 mg/kg) testadas. Os três períodos
foram separados por um período de descanso
farmacológico (wash-out) de duas semanas.
Amostras de sangue foram coletadas em
momentos determinados até 96 horas após a
administração. A concentração da torasemida
no plasma e o conjunto de dados plasmáticos
individuais foram avaliados, utilizando Phoenix®
WinNonlin 6.1.
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Resultados
Tabela 3: Parâmetros farmacocinéticos plasmáticos
médios da torasemida.

Parâmetro
Cmax (µg/mL)

0,1 mg/kg
IV

0,1 mg/kg
PO

0,8 mg/kg
PO

Média

Desvio
Padrão

Média

Desvio
Padrão

Média

Desvio
Padrão

1,53

0,17

1,11

0,28

10,31

0,98

0,93

0,29

0,81

0,17

Tmax (h)
T½ (h)

7,03

1,11

6,90

1,02

8,01

1,19

AUC (µg.h/mL)

5,86

1,00

6,29

1,91

76,32

16,63

Cl (L/h/kg)

0,02

0,003

Vd (L/kg)

0,14

0,003

89,76

21,77

F (%)

Os resultados relevantes deste estudo estão exibidos na Tabela 3. Utilizando os valores médios
calculados a partir do teste da dose intravenosa,
a depuração (clearance) total (0,02 L/h/kg) e o
volume de distribuição (0,14 L/kg) da torasemida
são baixos. A biodisponibilidade absoluta (F) foi
calculada para a dose oral de 0,1 mg/kg e mostrou
ser alta (até 89,76%). Os dados farmacocinéticos
para a dose de 0,8 mg/kg foram compatíveis com
os do estudo anterior.

Conclusão
Os resultados deste estudo mostraram que a
dose de 0,1 mg/kg apresentou alta biodisponibilidade e baixos valores de depuração (clearance) e
volume de distribuição, semelhantemente à dose
de 0,2 mg/kg já testada. A formulação testada
neste estudo teve o mesmo desempenho que a
formulação testada no estudo anterior.

Farmacodinâmica
Avaliação do efeito da torasemida sobre a excreção urinária em cães após uma
única administração oral de comprimidos a uma dose de 0,05; 0,1; 1,5 e 10 mg/kg.
Estudo-piloto

Objetivo
O objetivo deste estudo-piloto foi selecionar uma
dose baixa de torasemida com ou sem efeito
diurético mínimo e selecionar uma dose alta de
torasemida com um efeito máximo. Essas doses
foram, então, utilizadas em um estudo de acompanhamento para encontrar o intervalo da dose.

Métodos
O estudo foi realizado com 8 cães da raça Beagle,
alojados em gaiolas metabólicas. Dois animais
receberam uma única dose oral de 0,05 mg/kg,
dois animais, uma única dose oral de 0,1 mg/kg
e os quatro restantes receberam uma única dose
oral de 1 mg/kg. Após um período de descanso
farmacológico (wash-out) de 3 semanas, os quatro
animais que foram submetidos a uma dose de
1 mg/kg foram tratados novamente com uma
única dose oral de 5 mg/kg para 2 animais e com
uma única dose oral de 10 mg/kg para os 2 animais
restantes. A dose oral foi administrada sob a forma
de comprimidos contendo a torasemida. O efeito
diurético foi avaliado com o peso da urina excretada
ao longo de um período de 24 horas.

Resultados
O aumento do débito urinário está ilustrado na
Figura 2. Ambas as doses baixas (0,05 e 0,1 mg/kg)
induziram a um aumento médio da excreção
urinária durante 24 horas de aproximadamente
50% e o efeito diurético da torasemida parece
estabilizar após uma dose de 1-5 mg/kg.
Figura 2: Aumento de débito urinário em cães
tratados com a torasemida em um intervalo de doses
de 0,05 to 10 mg/kg
Aumento de débito urinário em %
400%
350%
300%
250%
200%
150%
100%
50%
0%

0,05

0,1

1

5

10
Dose (mg/kg)

Conclusão
Esses dados foram utilizados para o estudo de
determinação da dose em cães, utilizando doses
próximas de 0,1 mg/kg e 5 mg/kg como as doses
limítrofes.
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Determinação da dose do UpCard® em cães

Objetivo

Figura 4: Comparações estatísticas do débito urinário
a cada dia de tratamento

O objetivo deste estudo foi determinar a dose
diurética efetiva otimizada da torasemida em cães
após a administração oral diária por vários dias
consecutivos.

Dia 0

Dose 1

Dose 2

Dose 3

Dose 4

Dose 5

Os dados sublinhados com a mesma linha não são estatisticamente diferentes em
um nível de 5%.

Dia 1
Dose 1 Dose 2 Dose 3 Dose 4 Dose 5

Métodos

Os dados sublinhados com a mesma linha não são estatisticamente diferentes em
um nível de 5%.

Dez cães da raça Beagle foram utilizados neste
estudo de delineamento cruzado de cinco grupos
e cinco períodos. Cada cão foi tratado uma vez ao
dia com a dose apropriada durante cinco dias e um
período de descanso farmacológico (wash-out) de
9 dias foi estabelecido entre os períodos. Amostras
basais foram coletadas antes do início do
tratamento. Amostras urinárias foram coletadas
diariamente para a determinação do débito
urinário (por peso).

Dia 2

Dose 1

Dose 2

Dose 3

Dose 4

Dose 5

Os dados sublinhados com a mesma linha não são estatisticamente diferentes em
um nível de 5%.

Dia 3

Dose 1

Dose 2

Dose 3

Dose 4

Dose 5

Os dados sublinhados com a mesma linha não são estatisticamente diferentes em
um nível de 5%.

Dia 4

Dose 1

Dose 2

Dose 3

Dose 4

Dose 5

Os dados sublinhados com a mesma linha não são estatisticamente diferentes em
um nível de 5%.

Resultados

Dose 1 = 0,15 mg/kg • Dose 2 = 0,4 mg/kg • Dose 3 = 0,75 mg/kg
Dose 4 = 1,5 mg/kg • Dose 5 = 4,5 mg/kg

Figura 3: Aumento do débito urinário em porcentagem
em cães tratados com a torasemida em um intervalo
de doses de 0,15 a 4,5 mg/kg
Aumento do débito urinário em %
600
500
400
300
200
100
0

0,15 mg/kg
0,4 mg/kg
0,75 mg/kg
1,5 mg/kg
4,5 mg/kg
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Dia 0

Dia 1

Dia 2

Dia 3

Dia 4

38

46

50

38

33

181

191

255

252

328

264

366

347

412

418

412

454

458

488

559

395

371

386

358

407

O efeito da dose da torasemida sobre o débito urinário
está resumido na Figura 3. Conforme esperado, o débito
urinário aumentou com a dose. A análise estatística do
débito urinário (Figura 4) revelou que, com uma dose de
0,15 mg/kg, a influência da torasemida sobre o débito
urinário foi significativamente menor do que todas as
outras doses em todos os cinco dias. As doses de 0,4
e 0,75 mg/kg não foram significativamente diferentes,
exceto no dia 1 (o segundo dia do tratamento). As
três doses mais altas (0,75, 1,5 e 4,5 mg/kg) não
foram significativamente diferentes, exceto no dia 0 (o
primeiro dia do tratamento). Esse último achado apoia
a ideia de que a torasemida tem um efeito máximo
de aproximadamente 0,75 mg/kg, quando o débito
urinário não aumenta mais proporcionalmente com a
dose. Além disso, todas as doses iguais ou inferiores
a 0,75 mg/kg foram bem toleradas, enquanto alguns
problemas de saúde relacionados com a desidratação
foram observados nos dois grupos de doses mais
elevadas (1,5 e 4,5 mg/kg).

Conclusão
O intervalo de dose inicial escolhido para ser
testado em estudos clínicos foi entre 0,15 e 0,75 mg/kg.

Equipotência da dose diurética entre a torasemida e a furosemida em cães saudáveis

Objetivo
Determinar uma dose equipotente da torasemida,
comparada à furosemida, em cães saudáveis.

Métodos
Oito cães saudáveis da raça Beagle de 11 a 17
meses de vida e pesando de 10,9 a 16,7 kg receberam
doses orais únicas de furosemida (0,5, 1,5, 3, 6, 10, 20,
40 mg/kg) e doses orais únicas de torasemida (0,1 e
0,6 mg/kg), embora 1 cão de cada grupo não tenha
recebido nenhum fármaco (grupo-controle). Os animais
foram colocados em gaiolas metabólicas 24 horas
antes da administração do fármaco (dose mínima)
e permaneceram nessa gaiola por 24 horas após
a dosagem para coleta da urina. A administração
de água, por via oral, correspondente a 3% do peso
corporal foi realizada para cada animal, seguida
de esvaziamento da bexiga urinária após 1 hora,
imediatamente antes do tratamento. Vinte e quatro
horas após a administração do fármaco, a bexiga
urinária de cada animal foi esvaziada novamente.
O volume urinário excretado total (VUET) e o volume
urinário normalizado pelo peso corporal (VUET/kg) ao
longo de 24 horas foram utilizados como pontos finais
primários. Os valores médios obtidos após a dosagem
da furosemida foram ajustados, utilizando o modelo
Emáx a seguir: E = E0 + ((Emáx * D)/(D + ED50)). Os
parâmetros básicos do modelo (E0, Emáx e ED50) foram
calculados, usando o software Phoenix WinNonlin®.
Com os parâmetros do modelo calculados, os valores
médios obtidos após a dosagem da torasemida foram
usados para calcular a dose equipotente da furosemida.

Resultados
Nenhum sinal clínico anormal foi observado ao
longo de todo o estudo, exceto uma diminuição do
apetite para o grupo submetido à dose mais alta
da furosemida (40 mg/kg). O consumo de água foi
proporcional ao débito urinário. O VUET médio de
todos os valores basais foi de 190,8 mL com um
desvio-padrão de 21,98 mL. Após a dose mais baixa
da furosemida (0,5 mg/kg), o VUET foi de 460,5 mL
(desvio-padrão = 110,3 mL), mas de 1.627 mL
(desvio-padrão = 191,9 mL) após a dose de 20 mg/kg, a
dose de efeito diurético máximo. Os valores médios do
VUET aumentaram de uma forma dose-dependente
entre 0,5 e 20 mg/kg. Os valores médios do VUET após
as doses da torasemida de 0,1 e 0,6 mg/kg foram de
684,6 mL (desvio-padrão = 228,4 mL) e 1.362 mL
(desvio-padrão = 233,7 mL), respectivamente.

Figura 5: volume urinário excretado em 24 horas.
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Os resultados estão resumidos na Figura 5. Após
uma dose de 0,1 e 0,6 mg/kg da torasemida, as doses
equipotentes da furosemida foram calculadas
como 2,13 mg/kg e 14,7 mg/kg, respectivamente.
Utilizando os valores médios de VUET/kg, as
doses equipotentes da furosemida foram muito
semelhantes (2,28 e 14,7 mg/kg, respectivamente).

Conclusão
Em cães saudáveis, uma única dose oral da
torasemida é cerca de 20 vezes mais potente
que a dose total de furosemida, administrada
no período de 24 horas, para induzir a diurese.
Essa diferença na potência deve ser considerada
ao trocar a furosemida pela torasemida para o
tratamento de sinais clínicos de insuficiência cardíaca congestiva. Como esse resultado foi obtido
em cães saudáveis após uma única dose oral, os
cães que sofrem de insuficiência cardíaca congestiva e são tratados com a furosemida devem ser
monitorados de perto quando passarem a usar a
torasemida. Conforme demonstrado nos ensaios
a campo descritos adiante, a dose diária total da
furosemida deve ser levada em consideração ao
calcular a dose diária total da torasemida. Por exemplo, um cão tratado duas vezes ao dia com 1 mg/kg
de furosemida (2 mg/kg/dia) deve receber uma dose
inicial de 0,1 mg/kg/dia de torasemida uma vez ao
dia (2 mg/kg/dia ÷ 20 = 0,1 mg/kg/dia).
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Conclusão sobre os Dados Pré-clínicos
A análise farmacocinética da torasemida administrada por via oral a cães demonstrou:
1. A torasemida é altamente biodisponível quando administrada por via oral.
2. O efeito da dose sobre os parâmetros farmacocinéticos é proporcional.
3. A alimentação tem um pequeno efeito, mas irrelevante do ponto de vista clínico e sobre alguns dos
parâmetros farmacológicos.
4. Não há acúmulo significativo da torasemida após dosagem oral repetida uma vez ao dia.
5. O modelo farmacocinético/farmacodinâmico revelou que o débito urinário aumentava proporcionalmente
com as doses que variavam de 0,1 a 0,75 mg/kg.
6. A torasemida é cerca de 20 vezes mais potente que a furosemida e a dose diária total deve ser usada
como um guia para o cálculo de uma dose diária de torasemida, quando houver a troca do tratamento
dos cães de furosemida para a torasemida.
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DADOS CLÍNICOS
Estudos de eficácia a campo
Uma comparação da torasemida com a furosemida sob condições a campo

Objetivos
Comparar a eficácia e segurança a curto prazo da
torasemida administrada uma vez ao dia com a
furosemida administrada duas vezes ao dia a cães
com insuficiência cardíaca congestiva causada por
doença degenerativa da valva mitral sob condições
a campo. O principal objetivo foi demonstrar que a
torasemida administrada uma vez ao dia, não era
inferior à furosemida administrada duas vezes ao
dia. Um objetivo secundário foi comparar o efeito do
tratamento sobre o tempo para atingir um desfecho
cardíaco composto definido como morte cardíaca
espontânea ou eutanásia por insuficiência cardíaca
e agravamento da classe de insuficiência cardíaca
congestiva, utilizando a classificação modificada da
New York Heart Association (NYHA).

Métodos
Dois ensaios a campo foram conduzidos neste
estudo multicêntrico, prospectivo, randomizado,
simples-cego com dois grupos terapêuticos paralelos,
utilizando protocolos muito semelhantes. O primeiro
ensaio foi realizado em 33 clínicas veterinárias
na França, Espanha e Alemanha, e os resultados provisórios desse ensaio levaram a uma leve mudança
nas recomendações da dosagem, as quais foram
adotadas para o segundo ensaio conduzido em
41 clínicas veterinárias nos mesmos países. Nesse
ensaio, foi inscrito um total de 366 cães com estágio II, III ou IV de insuficiência cardíaca congestiva
(segundo a classificação modificada da NYHA) que
necessitavam de tratamento diurético a longo prazo.
Os cães foram aleatoriamente distribuídos em
grupos terapêuticos para receber a torasemida ou a
furosemida em uma relação de 1:1. A estratificação
com base no estado clínico do animal no momento
da inclusão do estudo também foi aplicada para
equilibrar a distribuição dos tratamentos entre os
grupos, como se segue:
• Estrato 1: Cães que apresentavam sinais de insuficiência cardíaca congestiva no momento da
inclusão, cujo histórico e sinais clínicos no dia 0
permitiram ao investigador prever a melhora com o
tratamento diurético no âmbito do estudo (melhora
clínica, melhor qualidade de vida, diminuição do

edema e/ou da efusão, em comparação com o dia
0). Os cães do estrato 1:
- Receberam diagnóstico prévio de insuficiência
cardíaca e já estavam recebendo a furosemida.
No momento da inclusão, eles tinham sintomas relacionados com edema pulmonar, efusão
pleural ou ascite, exigindo a reavaliação da dose
da furosemida.
OU
- Estavam buscando tratamento pela primeira vez
com sintomas de congestão (edema pulmonar,
efusão pleural e/ou ascite), com ou sem diagnóstico
prévio de insuficiência cardíaca. Esses cães
precisavam receber tratamento diurético ambulatorial imediato, prescrito durante a consulta.
• Estrato 2: Cães que foram previamente diagnosticados e tratados para insuficiência cardíaca
congestiva e para os quais a manutenção de sua
condição no momento da inclusão no estudo
(sintomas clínicos, qualidade de vida e grau de
edema e/ou efusão) foi prevista como resultado
do estudo. Os cães do estrato 2:
- Foram considerados estáveis no dia 0 e já estavam
recebendo tratamento diurético por via oral.
OU
- Foram hospitalizados e estabilizados para insuficiência cardíaca e estavam sendo considerados
para o tratamento diurético em um esquema
ambulatorial.
Todos os cães foram tratados por três meses
consecutivos.
• Os cães no grupo submetido à torasemida foram
tratados com uma dose entre 0,2 mg/kg e 0,8 mg/kg
uma vez ao dia, ajustável em incrementos de
0,2 mg/kg/dia no primeiro ensaio. No segundo
ensaio, a recomendação da dose foi reduzida para
uma dose entre 0,1 mg/kg e 0,6 mg/kg uma vez ao
dia, ajustável em incrementos de 0,1 mg/kg/dia.

• Os cães no grupo submetido à furosemida foram
tratados com uma dose entre 1 mg/kg e 5 mg/kg
duas vezes ao dia, ajustável em incrementos de
1 mg/kg duas vezes ao dia.
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Durante o estudo, os cães foram examinados no dia 0 (dia de inclusão, início do tratamento), dia 7, dia
28, dia 56 e dia 84 (término do período de acompanhamento). Em todas as consultas, realizou-se o exame
físico completo (incluindo o exame cardíaco), acompanhado de radiografias torácicas e análise bioquímica/
hematológica/eletrolítica completa. Exames ecocardiográficos foram realizados nos dias 0 e 84.
Figura 6: Esquema do Delineamento do Ensaio de Eficácia a Campo
Dia 7

Dia 1

Dia 28

Dia 56

Dia 84

• Exame físico

• Exame físico

• Exame físico

• Exame físico

• Exame físico

• Radiografias
torácicas

• Radiografias
torácicas

• Radiografias
torácicas
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torácicas

• Radiografias
torácicas

• Hemograma completo/Bioquímica/
Eletrólitos

•H
 emograma completo/Bioquímica/
Eletrólitos

•H
 emograma completo/Bioquímica/
Eletrólitos

•H
 emograma completo/Bioquímica/
Eletrólitos

• Hemograma completo/Bioquímica/
Eletrólitos

• Ecocardiografia

• Ecocardiografia
Consulta adicional 7 dias após qualquer ajuste da dose

Durante cada exame físico, foi atribuído um
escore clínico composto. O escore clínico composto
foi calculado da seguinte forma:
SINAL

ESCORE
0

Nenhuma

1

Durante atividade física intensa
(p. ex., correr, subir escadas)

2

Durante atividade física moderada (p.
ex., caminhar)

3

Em repouso

0

Nenhuma

1

Rara

2

Frequente

3

Constante

0

Normal

1

Reduzida

2

O exercício não é possível

0

Nenhuma

1

Leve

2

Grave

DISPNEIA

TOSSE

TOLERÂNCIA AO
EXERCÍCIO

ASCITE

DESCRIÇÃO

O sucesso terapêutico para ambos os estudos foi
definido como uma melhora clínica (estratos 1 e 2)
ou uma estabilização clínica (estrato 2 apenas) no
dia 84, em comparação com o dia 0, associada à
melhora (estrato 1) ou ausência persistente (estrato
2) do edema pulmonar nas radiografias torácicas,
em comparação com o dia 0. A melhora clínica dos
cães era considerada se o escore clínico diminuisse
entre os dias 0 e 84, enquanto a estabilização clínica
era considerada se o escore clínico fosse igual ao
valor no dia 0. Todos os cães retirados dos estudos
antes do término do acompanhamento (dia 84)
foram considerados como falhas terapêuticas. A
porcentagem de cães com sucesso no tratamento foi
o critério primário de eficácia. Esse critério foi avaliado
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separadamente para cada estudo apresentado à
EMA (Agência Europeia de Medicamentos) para fins
de registro. Durante o curso dos estudos (quando
cães morreram espontaneamente ou foram
eutanasiados), o investigador relatou a razão do óbito
ou da eutanásia e especificou se a causa da morte
foi considerada como cardíaca ou não cardíaca. Um
desfecho cardíaco composto de “morte cardíaca
espontânea ou eutanásia por insuficiência cardíaca
e agravamento da classe de insuficiência cardíaca
congestiva” foi utilizado como critério secundário
de eficácia. Para a análise desse critério, foram
agrupados os resultados de ambos os estudos.

Resultados
No início do estudo, os cães inclusos eram cães
idosos que sofriam de doença cardíaca. Em ambos
os estudos, dos 366 cães inclusos, havia 228 machos
(62%) e 138 fêmeas (38%), a idade mediana era de
12,0 anos e o peso corporal mediano era de 7,8 kg.
A dose mediana foi de 0,2 mg/kg uma vez ao dia
para os cães do grupo submetido à torasemida e 2
mg/kg duas vezes ao dia para aqueles inseridos no
grupo sob a furosemida. As características basais
para cada parâmetro medido, foram comparáveis
entre os grupos terapêuticos, com duas exceções:
• Os cães do grupo submetido à furosemida foram
diagnosticados com doença degenerativa da valva
mitral por mais tempo que aqueles sob a torasemida (P < 0,04). Contudo, a duração do tratamento
com a furosemida antes do ingresso no estudo foi
semelhante entre os dois grupos, sugerindo que
a duração da insuficiência cardíaca congestiva
secundária a essa doença degenerativa da valva
mitral era semelhante entre os dois grupos
• Os cães do grupo submetido à torasemida apresentaram um escore de dispneia maior (P < 0,017).

Em ambos os estudos, a porcentagem de cães que
atingiram o desfecho cardíaco no grupo submetido
à torasemida foi significativamente menor do que
no grupo sob a furosemida:
Tabela 4: Resumo dos resultados de eficácia
combinada em Ensaios de Eficácia a Campo
Grupo Terapêutico

ESTATÍSTICA

Torasemida Furosemida
(n=180)
(n=186)

Valores
de P

Número de cães
que atingiram
o desfecho
cardíaco
N (%)

19 (10,6%)

40 (21,5%)

0,0028

Morte cardíaca*
N (%)

8 (4,4%)

16 (8,6%)

0,1082

Classe de
agravamento
segundo a NYHA
N (%)

11 (6,1%)

24 (12,9%)

0,0272

A análise estatística do desfecho primário (% de
sucesso terapêutico) revelou que a torasemida não
era inferior à furosemida em cada estudo.
Tabela 5: Análise de não inferioridade de cada
estudo individual nos Ensaios de Eficácia a Campo
ESTUDO
ESTUDO 1

ESTUDO 2

N

GRUPO

TAXA DE
SUCESSO

ESTATÍSTICA

75

Torasemida

63%

PTORA – PFURO = 8%
95% CI [-8%; 22%]

76

Furosemida

55%

105

Torasemida

60%

PTORA – PFURO = 1%

110

Furosemida

59%

IC de 95% [-12%; 22%]

O número de cães retirados do estudo antes do
dia 84 devido a eventos clínicos não relacionados
ao desfecho cardíaco composto foi, de modo geral,
semelhante em ambos os grupos terapêuticos.
Nenhuma diferença significativa foi encontrada na
incidência de morte por problemas renais (espontânea
e eutanásia) entre o grupo sob a torasemida (4%) e o
grupo sob a furosemida (2%; P = 0,22). Do mesmo
modo, não houve diferença significativa nas origens
cardíacas, renais ou eletrolíticas para a retirada do
estudo entre os dois grupos terapêuticos.
Vários eventos adversos foram mais frequentes
no grupo sob a torasemida do que no grupo sob
a furosemida. Esses eventos incluíram alterações
principalmente relacionadas com desidratação
e azotemia não renal (20 e 4%, respectivamente;
P < 0,001) e eventos adversos renais (18 e 4%,
respectivamente; P < 0,001). Os eventos adversos
renais no grupo sob a torasemida foram observados
principalmente no Estudo 1 (23% versus 14% no Estudo 2)
e isso levou a mudanças nas doses administradas,
conforme previamente descrito: menor incremento
da dose (0,1 mg/kg/dia), possível diminuição da dose
para 0,1 mg/kg/dia e dose máxima de 0,6 mg/kg
para o Estudo 2.

Os estágios de doença renal segundo a IRIS
(Sociedade Internacional de Interesse Renal) no dia
84 foram significativamente diferentes do ponto de
vista estatístico entre os dois grupos (= 0,041): o
estágio I/II da IRIS foi observado com uma frequência
um pouco maior no grupo sob a furosemida (94%)
do que no grupo sob a torasemida (89%). Os níveis
séricos de creatinina também foram maiores no
grupo sob a torasemida do que no grupo sob a
furosemida (P = 0,0015), embora ambos estivessem
muito próximos da faixa de referência laboratorial.
Da mesma maneira, os valores séricos de potássio
no grupo sob a torasemida e no grupo sob a
furosemida permaneceram dentro da faixa de
referência laboratorial (P = 0,0027).
Embora a comparação dos grupos mostre que
houve mais problemas renais associados ao uso da
torasemida do que ao da furosemida, vale lembrar
que este se trata do primeiro ensaio a campo com
esse princípio farmacêutico ativo em cães, o qual é
significativamente mais potente e de maior duração,
enquanto temos muitas décadas de experiência
com o uso da furosemida. Esses achados reforçam
a necessidade de monitoramento rigoroso da função
renal, do estado de hidratação e dos níveis
séricos de eletrólitosde cães sob terapia diurética.
Não houve diferença estatística entre o número
de cães retirados por razões associadas a
parâmetros renais ou eletrolíticos, o número
de cães que morreram ou foram eutanasiados
por causas renais no estudo entre os grupos sob a
torasemida (4%) e a furosemida (2%) (P = 0,5373) ou
na mortalidade geral nos grupos sob a torasemida
(12%) e a furosemida (P = 0,42).

Conclusão
A torasemida administrada a uma dose de
aproximadamente 0,1 a 0,6 mg/kg uma vez ao dia
não é inferior à furosemida administrada a uma
dose de 1 a 5 mg/kg duas vezes ao dia durante
um período de três meses (conforme apoiado
pelos escores clínicos compostos) e é associada
a uma redução de 2 vezes no risco de atingir o
desfecho cardíaco composto por “morte cardíaca
espontânea ou eutanásia por insuficiência cardíaca
e agravamento da classe de insuficiência cardíaca
congestiva”.
Em virtude da alta potência da torasemida, a dose
deve ser ajustada até a menor dose efetiva, e os cães
que recebem a torasemida devem ser monitorados
de perto quanto à ocorrência de anormalidades
renais e eletrolíticas.
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ESTUDOS DE SEGURANÇA
Tolerância no cão
Um estudo de 13 semanas com UpCard® administrado por via oral em cães

O objetivo deste estudo foi fornecer informações
sobre a segurança do UpCard® — um diurético
veterinário direcionado ao tratamento dos sintomas
da insuficiência cardíaca congestiva em cães,
quando administrado por via oral sob a forma de
comprimidos durante 13 semanas a cães saudáveis, a fim de fornecer dados para documentar a
tolerância do UpCard® na espécie alvo. Além disso,
as características toxicocinéticas do UpCard®
foram determinadas.
O delineamento do estudo foi o seguinte:
Tabela 6. Delineamento utilizado no estudo de
segurança durante um período de 13 semanas
NÚMERO DE
ANIMAIS
Macho

Fêmeas

ITEM
DE
TESTE

1

4

4

Placebo

Quantidade
equivalente a
0,6 mg/kg/dia

2

4

4

UpCard®

0,1

3

4

4

UpCard®

0,3

4

4

4

UpCard

0,6

NÚMERO

DO GRUPO.

®

NÍVEL DE
DOSAGEM
(mg/kg/dia)

Neste estudo, foram avaliados os parâmetros e
desfechos a seguir: viabilidade, sinais clínicos, peso
corporal, alterações do peso corporal, consumo
de água e alimento, alterações oftálmicas, eletrocardiografia, pressões arteriais, parâmetros de
patologia clínica (hematológico, coagulação, bioquímica clínica, análise de aldosterona, urinálise,
sangue oculto nas fezes e tempos de coagulação
do sangue total), parâmetros toxicocinéticos, achados
macroscópicos à necropsia, pesos dos órgãos e
exames histopatológicos.
Eritema na face interna do pavilhão auricular e/ou
pequenas manchas vermelhas foram observadas
aproximadamente a partir da semana 3 de tratamento nos animais que receberam 0,6 mg/kg/dia. Da
mesma forma, esse achado foi observado em alguns
animais que receberam 0,3 mg/kg/dia e também ocasionalmente em animais submetidos a 0,1 mg/kg/dia.
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O peso corporal e o consumo alimentar não foram
afetados pelo tratamento com o UpCard®.
Foi observada uma ingestão de água significativamente maior do ponto de vista estatístico
durante as semanas 4, 8 e 13 em animais que receberam 0,6 mg/kg/dia, em comparação aos animais
do grupo controle.
Não houve alterações oculares atribuídas ao tratamento; além disso, o eletrocardiograma e a pressão
arterial não foram alterados pelo tratamento.
Foram observados aumentos mínimos nos parâmetros da massa eritrocitária (hemoglobina, contagem
de hemácias e hematócrito), em comparação com
os valores basais, durante as semanas 8 e 13 em
machos e fêmeas submetidos a 0,1 mg/kg/dia.
Também foram observados aumentos nas concentrações plasmáticas de ureia na semana 13,
nos machos que receberam 0,6 mg/kg/dia (com
aumentos transitórios durante as semanas 4 e 8 nos
machos submetidos a 0,3 mg/kg/dia) e nas fêmeas
que receberam ≥ 0,1 mg/kg/dia. Foi observado um
aumentonasconcentraçõesplasmáticasdecreatinina
nos machos que receberam ≥ 0,3 mg/kg/dia (com
aumentos transitórios nos machos submetidos a 0,1
mg/kg/dia durante a semana 8) e nas fêmeas que
receberam ≥ 0,1 mg/kg/dia.
Foram observadas concentrações plasmáticas minimamente elevadas de albumina nos machos que
receberam ≥ 0,3 mg/kg/dia e nas fêmeas que receberam
≥ 0,1 mg/kg/dia durante todo o período de tratamento.
Foram observadas reduções mínimas nas concentrações plasmáticas de potássio em machos e fêmeas
que receberam ≥ 0,3 mg/kg/dia no final do período de
tratamento, com declínios transitórios em machos
submetidos a 0,1 mg/kg/dia durante a semana 4.
Foram observadas diminuições mínimas nas concentrações plasmáticas de cloreto, nos machos que
receberam 0,6 mg/kg/dia e nas fêmeas que receberam
≥ 0,3 mg/kg/dia durante todo o período de tratamento.

Concentrações plasmáticas minimamente reduzidas
de fosfato inorgânico estavam presentes ao término do
período terapêutico em machos e fêmeas submetidos
a ≥ 0,3 mg/kg/dia.
Diminuições mínimas na concentração total de cálcio
e magnésio foram observadas em machos e fêmeas
sob 0,6 mg/kg/dia, a partir das semanas 8 e 13.
As concentrações de aldosterona no soro aumentaram nos machos e nas fêmeas que receberam ≥ 0,1 mg/
kg/dia durante todo o período terapêutico, mostrando
um aumento na magnitude em relação à duração do
tratamento.
Foram observados aumentos no volume urinário
relacionados com a dose em machos e fêmeas
submetidos a ≥ 0,3 mg/kg/dia durante o período de
tratamento, acompanhados, em machos e fêmeas
que receberam 0,6 mg/kg/dia, por diminuições na
densidade urinária. Em consequência do aumento
do volume urinário, as concentrações urinárias
de creatinina, potássio, cloreto, sódio e fósforo
também diminuíram.
Durante todo o período de tratamento, foram
observados aumentos leves a moderados nas
concentrações urinárias de cálcio e na relação de
cálcio-creatinina nos machos que receberam ≥ 0,3
mg/kg/dia e nas fêmeas que receberam ≥ 0,1 mg/
kg/dia, acompanhados por aumentos na excreção
fracional de cálcio em machos e fêmeas submetidos
a ≥ 0,3 mg/kg/dia.
Foram observados aumentos leves na relação de
fósforo:creatinina urinária durante a semana 13
nos machos que receberam ≥ 0,1 mg/kg/dia e
nas fêmeas que receberam ≥ 0,3 mg/kg/dia, com
aumentos nos valores da excreção fracional de
fósforo, a partir da semana 4 em fêmeas submetidas
a 0,6 mg/kg/dia, da semana 8 em machos e fêmeas
submetidos a 0,6 mg/kg/dia e no final do tratamento
nos machos submetidos a ≥ 0,1 mg/kg/dia e nas
fêmeas submetidas a ≥ 0,3 mg/kg/dia.
Foram observadas diminuições leves a moderadas
na relação de potássio/creatinina urinária em machos
e fêmeas que receberam 0,6 mg/kg/dia durante todo o
período de tratamento, acompanhadas por reduções
na excreção fracional de potássio durante a semana 8
em machos submetidos a 0,6 mg/kg/dia e durante a
semana 13 em fêmeas submetidas a 0,6 mg/kg/dia.
A alteração em fêmeas que receberam 0,6 mg/kg/
dia foi considerada de relação questionável com o
tratamento devido à sua natureza transitória.

Diminuições moderadas a acentuadas na relação
de cloreto:creatinina urinária e na excreção fracional
de cloreto foram observadas em machos e fêmeas
que receberam 0,6 mg/kg/dia durante todo o período
de tratamento.
As investigações toxicocinéticas indicaram que,
após uma única dose, a exposição sistêmica ao
UpCard® aumentou com a dose. Com base nas
estimativas do parâmetro NEN (Nível de Exposição
Normalizado) da dose, esse aumento foi geralmente proporcional em todo o intervalo de dose em
machos e fêmeas. Após a repetição da dosagem,
a exposição sistêmica ao UpCard® foi, em geral,
comparável entre o dia 1 e a semana 4; a exposição sistêmica na semana 4 foi de até 1,4 vezes,
quando comparada com a do dia 1. Com dosagem
adicional, a exposição sistêmica foi entre 0,7 e 1,3
vezes na semana 13, quando comparada com a do
dia 1, em machos e fêmeas. A exposição sistêmica
ao UpCard® foi comparável entre machos e fêmeas
em todas as doses e em todos os dias de amostragem. Os valores médios para as taxas de acúmulo
com base na AUC (0-t) eram muito baixos (menos
de 1,5) para suspeitar de um acúmulo plasmático
significativo da torasemida ao longo do tempo.
Para apoiar isso, as concentrações plasmáticas
não aumentaram significativamente entre o: dia 1,
semana 4 e semana 13.
Não houve achados patológicos macroscópicos
relacionados ao item de teste.
Pesos renais maiores foram observados em animais que receberam 0,6 mg/kg/dia.
O exame histopatológico indicou a presença de
células epiteliais tubulares basofílicas mínimas ou
leves no córtex renal e na medula renal externa
(todos os grupos tratados de machos e fêmeas
que receberam 0,3 e 0,6 mg/kg/dia), dilatação
tubular dos túbulos proximais e distais (ambos os
sexos que receberam 0,6 mg/kg/dia), infiltração de
células mononucleares (todos os grupos tratados
de machos e fêmeas submetidos a 0,6 mg/kg/dia)
e mineralização tubular (uma fêmea submetida a
0,6 mg/kg/dia) nos rins.

Conclusão
A administração do diurético, UpCard®, quando
fornecido por via oral sob a forma de comprimido,
diariamente durante um período de 13 semanas,
foi bem tolerado em cães até 0,6 mg/kg/dia. Houve

17

apenas uma reação muito leve e reversível à administração do diurético observada clinicamente na
face interna do pavilhão auricular (vermelhidão e/
ou pequenas manchas vermelhas) dos cães que
receberam 0,6 mg/kg/dia. Isso também foi observado, porém em menor frequência e extensão, nos
animais submetidos a 0,3 mg/kg/dia.
A 0,6 mg/kg/dia, foi observado um aumento
esperado no consumo de água da semana 4 em diante,
provocando alterações relacionadas a este item
nos dados clinico-patológicos de machos e fêmeas
tratados com 0,1, 0,3 e 0,6 mg/kg/dia. Tais alterações
foram relacionadas principalmente com a atividade
farmacológica (um diurético que inibe a reabsorção
renal de sódio, potássio e cloreto e aumenta a quantidade de cálcio na urina).
Além disso, aumentos não adversos nos parâmetros da massa eritrocitária em machos e fêmeas,
começando com 0,1 mg/kg/dia, e concentrações
minimamente elevadas de albumina em machos
com ≥ 0,3 mg/kg/dia e em fêmeas com ≥ 0,1 mg/kg/dia
foram provavelmente relacionados com a hemoconcentração/desidratação, secundariamente ao efeito
diurético do UpCard®. Aumentos nas concentrações
de ureia em machos submetidos a 0,6 mg/kg/dia
e nas fêmeas submetidas a ≥ 0,1 mg/kg/dia, bem
como aumentos nas concentrações de creatinina
nos machos submetidos a ≥ 0,3 mg/kg/dia e nas
fêmeas submetidas a ≥ 0,1 mg/kg/dia, podem estar
relacionados com o modo de ação diurético da
torasemida e subsequente estimulação renal.
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Os rins de todos os animais, que receberam
0,6 mg/kg/dia, aumentaram de volume, com correlatos
microscópicos de células epiteliais tubulares basofílicas no córtex renal e na medula renal externa,
dilatação tubular dos túbulos proximais e distais,
infiltração de células mononucleares e mineralização tubular observados em vários animais. Tais
alterações foram consideradas como uma ação
farmacológica direta UpCard®. Além disso, essas
alterações histopatológicas foram consideradas
como uma resposta adaptativa no rim, à ação farmacológica à administração de um diurético.
Não foi detectado acúmulo de torasemida no
plasma após um período de administração de 4
semanas e 13 semanas, justificando assim o tempo
de administração (90 dias), de acordo com a diretriz
VICH GL43 (segurança de produtos farmacêuticos
veterinários para a espécie alvo).
Em suma, a dose de 0,6 mg/kg/dia do UpCard®
nas condições deste estudo foi bem tolerada em
cães adultos saudáveis, apesar do aumento de
alguns parâmetros (como ureia e creatina) e de
algumas modificações bioquímicas sanguíneas
relativas aos eletrolíticos. Tais alterações estão
relacionadas com o efeito farmacológico esperado
de diuréticos, sem eventos clínicos adversos.

Tolerância sob as condições propostas de administração em condições a campo

A tolerância do UpCard® sob condições a campo
foi analisada no estudo de segurança a campo. O
número de cães retirados do estudo antes do dia
84 devido a eventos clínicos não relacionados ao
desfecho cardíaco composto foi, de modo geral,
semelhante em ambos os grupos terapêuticos.
Nenhuma diferença significativa foi encontrada na
incidência de morte por problemas renais (espontânea e eutanásia) entre o grupo sob a torasemida
(4%) e o grupo sob a furosemida (2%; P = 0,22). Do
mesmo modo, não houve diferença significativa nas
origens cardíacas, renais ou eletrolíticas para a retirada do estudo entre os dois grupos terapêuticos.
Vários eventos adversos foram mais frequentes
no grupo sob a torasemida do que no grupo sob
a furosemida. Esses eventos incluíram alterações
principalmente relacionadas com desidratação
e azotemia não renal (20 e 4%, respectivamente;
P < 0,001) e eventos adversos renais (18 e 4%,
respectivamente; P < 0,001). Os eventos adversos
renais no grupo sob a torasemida foram observados
principalmente no Estudo 1 (23% versus 14%
no Estudo 2) e isso levou a mudanças nas doses
administradas, conforme previamente descrito:
menor incremento da dose (0,1 mg/kg/dia), possível
diminuição da dose para 0,1 mg/kg/dia e dose
máxima de 0,6 mg/kg para o Estudo 2.
Os estágios de doença renal segundo a IRIS
(Sociedade Internacional de Interesse Renal) no
dia 84 foram significativamente diferentes do ponto
de vista estatístico entre os dois grupos (= 0,041): o

estágio I/II da IRIS foi observado com uma frequência
um pouco maior no grupo sob a furosemida (94%)
do que no grupo sob a torasemida (89%). Os níveis
séricos de creatinina também foram maiores no
grupo sob a torasemida do que no grupo sob a
furosemida (P = 0,0015), embora ambos estivessem
muito próximos da faixa de referência laboratorial.
Da mesma maneira, os valores séricos de potássio
no grupo sob a torasemida e no grupo sob a
furosemida permaneceram dentro da faixa de
referência laboratorial (P = 0,027).
Embora a comparação dos grupos mostre que
houve mais problemas renais associados ao uso
da torasemida do que ao da furosemida, vale
lembrar que este se trata do primeiro ensaio a
campo com esse princípio farmacêutico ativo em
cães, o qual é significativamente mais potente e de
maior duração, enquanto temos muitas décadas
de experiência com o uso da furosemida. Esses
achados reforçam a necessidade de monitoramento
rigoroso da função renal, do estado de hidratação e
dos níveis séricos de eletrólitos de cães sob terapia
diurética. Não houve diferença estatística entre o
número de cães retirados por razões associadas
a parâmetros renais ou eletrolíticos, o número de
cães que morreram ou foram eutanasiados por
causas renais no estudo entre os grupos sob a
torasemida (4%) e a furosemida (2%) (P = 0,5373) ou
na mortalidade geral nos grupos sob a torasemida
(12%) e a furosemida (15%) (P = 0,42).

RESUMO DE SEGURANÇA
E CONCLUSÕES
Embora a torasemida tenha um perfil de segurança semelhante ao da furosemida, vale
lembrar que, devido a alta potência da torasemida, a dose deve ser ajustada até a menor dose
efetiva e os cães submetidos à torasemida, devem ser monitorados de perto quanto à ocorrência
de anormalidades renais e eletrolíticas.
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