
OCALIVA 5 mg comprimidos revestidos por película OCALIVA 10
mg comprimidos revestidos por película

ácido obeticólico

Este medicamento está sujeito a monitorização adicional. Isso permitirá a identificação rápida de novas informações de 
segurança. Você pode ajudar relatando quaisquer efeitos colaterais que possa ter. Consulte o final da seção 4 para saber como 
relatar os efeitos colaterais.

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento pois contém 
informação importante para si.
- Guarde este folheto. Você pode precisar de o ler novamente.
- Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro.
- Este medicamento foi receitado apenas para si. Não o passe para os outros. Pode prejudicá-los, mesmo que 

seus sinais de doença sejam os mesmos que os seus.
Se tiver quaisquer efeitos secundários, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro. Isso inclui quaisquer possíveis 
efeitos colaterais não listados neste folheto. Consulte a seção 4.

-

O que tem neste folheto

1. O que é OCALIVA e para que é utilizado
2. O que você precisa saber antes de tomar OCALIVA
3. Como tomar OCALIVA
4. Possíveis efeitos colaterais
5. Como conservar OCALIVA
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que é OCALIVA e para que é utilizado

OCALIVA contém a substância ativa ácido obeticólico (agonista do recetor X farnesóide) que ajuda a 
melhorar o funcionamento do fígado, reduzindo a produção e acumulação de bílis no fígado e também 
reduzindo a inflamação.

Este medicamento é utilizado para tratar doentes adultos com um tipo de doença hepática conhecida como colangite 
biliar primária (também conhecida como cirrose biliar primária), isoladamente ou em associação com outro 
medicamento, o ácido ursodesoxicólico.

2. O que você precisa saber antes de tomar OCALIVA

Não tome OCALIVA:
- se tem alergia ao ácido obeticólico ou a qualquer outro componente deste medicamento (indicados na 

secção 6).
se você tiver um bloqueio completo do trato biliar (fígado, vesícula biliar e ductos biliares).-

Avisos e Precauções
Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar OCALIVA.

Se você sentir coceira difícil de tolerar, converse com seu médico.

O seu médico fará análises ao sangue para monitorizar a saúde do seu fígado quando iniciar o tratamento e 
regularmente a partir daí. 1
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Crianças e adolescentes
Este medicamento não é para uso em crianças ou adolescentes.

Outros medicamentos e OCALIVA
Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar, tiver tomado recentemente ou se vier a tomar outros 

medicamentos.

Em particular, informe o seu médico se estiver a tomar as chamadas resinas de ligação aos ácidos biliares (colestiramina, colestipol, 

colesevelam) utilizadas para baixar os níveis de colesterol no sangue, uma vez que podem diminuir o efeito de OCALIVA. Se você tomar 

algum desses medicamentos, tome OCALIVA pelo menos 4-6 horas antes ou 4-6 horas depois de tomar a resina de ligação aos ácidos 

biliares, dando o máximo de tempo possível.

Os níveis de alguns medicamentos, como teofilina (um medicamento para ajudar a respirar) ou tizanidina (um medicamento 
para aliviar a rigidez e a restrição dos músculos) podem aumentar e precisam ser monitorados pelo seu médico enquanto estiver 
tomando OCALIVA. O seu médico pode precisar de monitorizar a forma como os seus coágulos sanguíneos estão a tomar 
medicamentos como a varfarina (um medicamento para ajudar o seu fluxo sanguíneo) com OCALIVA.

Gravidez e amamentação
Há pouca informação sobre os efeitos de OCALIVA na gravidez. Como medida de precaução, 
não deve tomar OCALIVA se estiver grávida.

Não se sabe se este medicamento passa para o leite humano. O seu médico irá determinar se deve 
descontinuar a amamentação ou descontinuar/abster-se da terapêutica com OCALIVA tendo em conta o 
benefício da amamentação para a criança e o benefício da terapêutica para si.

Condução e utilização de máquinas
Este medicamento tem influência nula ou insignificante na sua capacidade de conduzir ou utilizar máquinas.

3. Como tomar OCALIVA

Tome este medicamento exatamente como indicado pelo seu médico ou farmacêutico. Consulte o seu médico 
ou farmacêutico se tiver dúvidas.

A dose recomendada é de um comprimido revestido por película de 5 mg uma vez por dia por via oral.

O seu médico pode ajustar a sua dose dependendo da sua função hepática ou se sentir comichão 
difícil de tolerar.

Dependendo da resposta do seu organismo após 6 meses, o seu médico pode aumentar a sua dose para 10 mg uma vez por 
dia. O seu médico discutirá consigo qualquer alteração de dose.

Você pode tomar OCALIVA com ou sem alimentos. Se toma resinas de ligação aos ácidos biliares, tome este medicamento pelo 
menos 4-6 horas antes ou pelo menos 4-6 horas após a resina de ligação aos ácidos biliares (ver secção "Outros medicamentos 
e OCALIVA").

Se tomar mais OCALIVA do que deveria
Se tomar acidentalmente demasiados comprimidos, pode sentir efeitos secundários relacionados com o fígado, como 
amarelecimento da pele. Contacte um médico ou dirija-se imediatamente a um hospital para aconselhamento.

Caso se tenha esquecido de tomar OCALIVA

Pule a dose esquecida e tome a próxima dose no horário normal. Não tome uma dose dupla para 
compensar um comprimido esquecido.

Se parar de tomar OCALIVA
Deve continuar a tomar OCALIVA enquanto o seu médico lhe indicar. Não pare de tomar o medicamento 
sem falar primeiro com o seu médico.
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Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

4. Possíveis efeitos colaterais

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos colaterais, embora nem todos os apresentem.

Informe o seu médico ou farmacêutico se sentir comichão na pele (prurido) ou se a comichão piorar enquanto 
estiver a tomar este medicamento. Em geral, a coceira na pele é um efeito colateral muito comum que começa 
no primeiro mês após o início do tratamento com OCALIVA e geralmente diminui com o tempo.

Efeitos colaterais muito comuns(pode afetar mais de 1 em 10 pessoas):
• dor de estômago
• sensação de cansaço

Efeitos colaterais comuns(pode afetar até 1 em 10 pessoas):
• irregularidade do hormônio da tireoide
• tontura
• batimento cardíaco rápido ou irregular (palpitações)
• dor na boca e garganta
• constipação
• pele seca, vermelhidão da pele (eczema)
• irritação na pele

• dor nas articulações
• inchaço nas mãos e pés
• febre

Relato de efeitos colaterais
Se tiver quaisquer efeitos secundários, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro. Isso inclui quaisquer possíveis 
efeitos colaterais não listados neste folheto. Você também pode relatar efeitos colaterais diretamente através do site do 
esquema de cartão amarelo:www.mhra.gov.uk/yellowcard ou procure MHRA Yellow Card no Google Play ou Apple App 
Store.
Ao comunicar efeitos secundários pode ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento.

5. Como conservar OCALIVA

Mantenha este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.

Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na embalagem exterior e no frasco após “VAL”. A 
data de validade refere-se ao último dia desse mês.

Este medicamento não requer quaisquer condições especiais de conservação.

Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como 
deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Essas medidas ajudarão a proteger o meio ambiente.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações

O que contém OCALIVA
A substância ativa é o ácido obeticólico.

OCALIVA 5 mg comprimidos revestidos por película: Cada comprimido revestido por película contém 5 mg de obeticholic

ácido.
OCALIVA 10 mg comprimidos revestidos por película: Cada comprimido revestido por película contém 10 mg de obeticholic

ácido.
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• Os outros ingredientes são:
- Núcleo do comprimido: Celulose microcristalina (E460), amidoglicolato de sódio (Tipo A), estearato de 
magnésio.
- Película-revestimento: Álcool polivinílico parcialmente hidrolisado (E1203), dióxido de titânio (E171), 

macrogol 3350 (E1521), talco (E553b), óxido de ferro amarelo (E172).

Qual o aspecto de OCALIVA e conteúdo da embalagem
- OCALIVA 5 mg é um comprimido revestido por película amarelo, redondo, com 'INT' numa das faces e '5' na outra 

face do comprimido revestido por película.
OCALIVA 10 mg é um comprimido revestido por película triangular amarelo com 'INT' numa das faces e '10' na outra 

face do comprimido revestido por película.
-

Tamanhos de embalagem

1 frasco com 30 ou 100 comprimidos revestidos por película.

Nem todos os tamanhos de embalagem podem ser comercializados.

Titular da Autorização de Introdução no 

Mercado Intercept Pharma Ltda.

2 Praça Pancras
Londres, N1C 4AG
Reino Unido

Fabricante
Serviços Farmacêuticos Almac

Seagoe Industrial Estate 
Portadown
Craigavon
BT63 5UA
Reino Unido

Para qualquer informação sobre este medicamento, contacte o representante local do Titular da Autorização de 
Introdução no Mercado:

Intercept Pharma UK & Ireland Ltd. 
Tel: + 44 330 100 3694

Este folheto foi revisto pela última vez em 03/2018.

Este medicamento recebeu 'aprovação condicional'. Isso significa que há mais evidências sobre este 
medicamento.

A Agência Europeia de Medicamentos revisará novas informações sobre este medicamento pelo menos todos os anos e este 
folheto será atualizado conforme necessário.

Outras fontes de informação

Informações detalhadas sobre este medicamento estão disponíveis no site da Agência Europeia de 
Medicamentos:http://www.ema.europa.eu . Há também links para outros sites sobre doenças raras e 
tratamentos.
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