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Sevelâmero
pronunciado como (se vel' a mer)

por que este medicamento é prescrito?

O sevelamer é utilizado para controlar os níveis sanguíneos elevados de fósforo em pessoas com doença renal crónica que estão a 

fazer diálise (tratamento médico para limpar o sangue quando os rins não estão a funcionar correctamente). Sevelamer está em 

uma classe de medicamentos chamados aglutinantes de fosfato. Ele liga o fósforo que você obtém dos alimentos em sua dieta e 

impede que ele seja absorvido pela corrente sanguínea.

como este medicamento deve ser usado?

Sevelamer vem como um comprimido e como um pó para suspensão para tomar por via oral. Geralmente é tomado três 

vezes ao dia com as refeições. Siga as instruções no rótulo da receita com cuidado e peça ao seu médico ou farmacêutico 

para explicar qualquer parte que você não entenda. Tome sevelamer exatamente como indicado. Não tome mais ou menos 

ou tome com mais frequência do que o prescrito pelo seu médico.

Não quebre ou esmague os comprimidos.

O seu médico provavelmente irá ajustar a sua dose com base nos seus níveis sanguíneos de fósforo, não mais do que uma vez a 

cada 2 semanas.

Se você estiver tomando o pó para suspensão, leia atentamente as instruções de uso do fabricante que 

acompanham o medicamento. Estas instruções descrevem como preparar e medir a sua dose. Misture o pó com a 

quantidade de água recomendada para a sua dose e mexa a mistura vigorosamente. A mistura ficará turva porque 

o pó não se dissolve. Alternativamente, você pode misturar o pó com um alimento ou bebida. Não coloque a mistura 

no micro-ondas nem adicione o pó a alimentos ou líquidos aquecidos. Tome a mistura imediatamente após a 

preparação (dentro de 30 minutos), como parte de sua refeição. Se a mistura não for tomada dentro de 30 minutos 

após a preparação, descarte a mistura.

outros usos para este medicamento

Este medicamento pode ser prescrito para outros usos; Pergunte ao seu médico ou farmacêutico para mais informações.

Que precauções especiais devo seguir?

Antes de tomar sevelamer,
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informe o seu médico e farmacêutico se for alérgico ao sevelâmero, a qualquer outro medicamento ou a qualquer um dos 
ingredientes dos comprimidos ou pó de sevelâmero para suspensão. Peça ao seu farmacêutico uma lista dos ingredientes.

informe ao seu médico e farmacêutico quais outros medicamentos prescritos e não prescritos, vitaminas, 
suplementos nutricionais e produtos fitoterápicos que você está tomando ou planeja tomar. Seu médico 
pode dizer para você tomar seus medicamentos em determinados momentos antes ou depois de tomar 
sevelamer, alterar as doses de seus medicamentos ou monitorá-lo cuidadosamente quanto a efeitos 
colaterais. Se estiver a tomar ciclosporina (Gengraf, Neoral, Sandimmune), levotiroxina (Levo-T, Synthroid, 
Tirosint, outros) ou tacrolimus (Astagraf, Prograf, Protopic), deve tomá-los pelo menos 1 hora antes ou 3 
horas depois de tomar tomaram sevelamer. Tome ciprofloxacina (Cipro) pelo menos 2 horas antes ou 6 
horas depois de tomar sevelamer. Além disso, tome micofenolato (Cellcept) pelo menos 2 horas antes de 
tomar sevelamer.

informe o seu médico se tiver um bloqueio do seu estômago ou intestinos. O seu médico provavelmente lhe dirá 
para não tomar sevelamer.

Informe o seu médico se tiver dificuldade em engolir, ou se tiver ou já teve problemas de estômago ou intestinos, 
incluindo úlceras (feridas no revestimento do estômago ou intestino), uma doença inflamatória intestinal, prisão de 
ventre ou se foi submetido a uma cirurgia no estômago ou nos intestinos.

informe o seu médico se estiver grávida, planeia engravidar ou está a amamentar. Se engravidar enquanto 
estiver a tomar sevelamer, contacte o seu médico.

você deve saber que sevelamer pode diminuir os níveis de vitaminas e ácido fólico no corpo. Converse com seu médico 
para ver se você precisa tomar uma quantidade adicional dessas vitaminas durante o tratamento com sevelamer.

Que instruções dietéticas especiais devo seguir?

Seu médico pode instruí-lo a seguir uma dieta com baixo teor de fósforo. Siga estas instruções cuidadosamente. Converse com 

seu médico sobre alimentos que contêm grandes quantidades de fósforo.

o que devo fazer se me esquecer de uma dose?

Pule a dose esquecida e continue seu esquema de dosagem regular. Não tome uma dose dupla para 
compensar uma perdida.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

Sevelamer pode causar efeitos colaterais. Informe o seu médico se algum destes sintomas for 
grave ou não desaparecer:

diarréia

vômito

náusea

dor de estômago

gás

azia

prisão de ventre nova ou agravada
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Alguns efeitos secundários podem ser graves. Se sentir algum destes sintomas, contacte o seu 
médico imediatamente ou obtenha tratamento médico de emergência:

fezes pretas e alcatroadas

sangue vermelho nas fezes

Sevelamer pode causar outros efeitos colaterais. Ligue para o seu médico se tiver algum problema incomum enquanto estiver 

tomando este medicamento.

Se você sentir um efeito colateral grave, você ou seu médico podem enviar um relatório on-line ao programa 

MedWatch Adverse Event Reporting da Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) ou por telefone 
(1-800-332-1088).

o que devo saber sobre armazenamento e descarte deste medicamento?

Mantenha este medicamento no recipiente em que veio, bem fechado e fora do alcance das crianças. Armazene-o 

em temperatura ambiente e longe do excesso de calor e umidade (não no banheiro).

É importante manter todos os medicamentos fora da vista e do alcance das crianças, pois muitos recipientes (como 

guarda-chuvas semanais e aqueles para colírios, cremes, adesivos e inaladores) não são resistentes a crianças e crianças 

pequenas podem abri-los facilmente. Para proteger as crianças pequenas de envenenamento, sempre feche as tampas de 

segurança e coloque imediatamente o medicamento em um local seguro – um que seja alto e longe e fora de sua vista e 

alcance.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Medicamentos desnecessários devem ser descartados de maneira especial para garantir que animais de estimação, crianças e outras 

pessoas não possam consumi-los. No entanto, você não deve jogar este medicamento no vaso sanitário. Em vez disso, a melhor 

maneira de descartar seus medicamentos é por meio de um programa de devolução de medicamentos. Converse com seu 

farmacêutico ou entre em contato com o departamento de lixo/reciclagem local para saber mais sobre os programas de devolução em 

sua comunidade. Consulte o site de Descarte Seguro de Medicamentos da FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para 

obter mais informações se você não tiver acesso a um programa de devolução.

Quais outras informações devo saber?

Mantenha todas as consultas com o seu médico e o laboratório. Seu médico solicitará alguns exames de laboratório para 

determinar sua resposta ao sevelamer.

Não deixe mais ninguém tomar sua medicação. Pergunte ao seu farmacêutico qualquer dúvida que tenha sobre o 

reabastecimento de sua receita.

É importante que você mantenha uma lista escrita de todos os medicamentos prescritos e não prescritos (sem 

receita) que você está tomando, bem como quaisquer produtos como vitaminas, minerais ou outros suplementos 

alimentares. Você deve trazer esta lista sempre que for ao médico ou se for internado em um hospital. Também é 

uma informação importante para levar com você em caso de emergência.

nomes de rands
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