
Abciximabe
Para administração intravenosaDESCRIÇÃO:

Abciximab,
se liga à glicoproteína (GP)

é o fragmento Fab do quimérico humano-murino
receptor de plaquetas humanas e inibe a agregação plaquetária.

anticorpo Abciximabe

O quimérico
O fragmento Fab é purificado do sobrenadante de cultura celular por uma série de etapas envolvendo procedimentos específicos de 
inativação e remoção viral, digestão com papaína e cromatografia em coluna.

o anticorpo é produzido por perfusão contínua em cultura de células de mamífero. Os 47.615 daltons

é uma solução límpida, incolor, estéril e não pirogênica para uso intravenoso (IV). Cada frasco de uso único
de Abciximab em uma solução tamponada 7.2) de 0,01 M de fosfato de sódio, 0,15 M de sódiocontém 2

cloreto e 0,00 1% de polissorbato 80 em água para injeção. Não são adicionados conservantes.

FARMACOLOGIA CLÍNICA:

Em geral

Abciximab liga-se à plaqueta intacta
e o principal receptor de superfície plaquetária envolvido na agregação plaquetária. O abciximab inibe a 
agregação plaquetária ao impedir a ligação do fibrinogênio, fator de von Willebrand e outras moléculas adesivas a

receptores em plaquetas ativadas. Acredita-se que o mecanismo de ação envolva impedimento estérico
e/ou efeitos conformacionais para bloquear o acesso de grandes moléculas ao receptor em vez de interação direta com o sítio 
de ligação RGD (arginina-glicina-ácido aspártico) de

receptor, que é um membro da família das integrinas de adesão

Experiência pré-clínica

A inibição máxima da agregação plaquetária foi observada quando Abciximab. Em primatas 
não humanos, doses de Abciximab em bolus de 0,25 pelo menos 80% dos receptores 
plaquetários e agregação plaquetária totalmente inibida. temporária após uma dose em bolus, 
mas o bloqueio do receptor pode ser mantido em
infusão. Os efeitos inibitórios do Abciximab foram substancialmente revertidos pela transfusão de plaquetas em 
macacos. A eficácia antitrombótica de anticorpos protótipos [Fab murino e e Abciximab foi
avaliados em modelos de cães, macacos e babuínos de trombose da artéria coronária, carótida e femoral. Doses da 
versão murina de ou Abciximab suficiente para produzir bloqueio do receptor GPIIb/IIIa de alto grau de 80%)
preveniu a trombose aguda e produziu taxas mais baixas de trombose em comparação com aspirina e/ou heparina.

80% de os receptores foram bloqueados

geralmente alcançou um bloqueio de 
em Inibição da função plaquetária foi

por via intravenosa contínua

Farmacocinética

Após administração intravenosa em bolus, as concentrações plasmáticas livres de Abciximab diminuem rapidamente com meia-
vida inicial de menos de 10 minutos e meia-vida da segunda fase de cerca de 30 minutos, provavelmente relacionada à ligação 
aos receptores plaquetários GPIIb/IIIa. A função plaquetária geralmente se recupera ao longo de 48 horas, embora Abciximab 
permaneça na circulação por 15 dias ou mais em um estado ligado a plaquetas. A administração intravenosa de 0,25

dose em bolus de Abciximab seguida de infusão contínua de 10 (ou um

infusão ajustada ao peso de 0,125 min a um máximo de 10 produz aproximadamente constante livre
concentrações plasmáticas durante a infusão. No final do período de infusão, as concentrações plasmáticas livres caem 
rapidamente por aproximadamente seis horas e, em seguida, diminuem a um ritmo mais lento.

ReoPro_label 1

TITLE - ABCIXIMAB / REOPRO MEDICATION PATIENT INFORMATION IN PORTUGUESE

Source : USFDA

www.911globalmeds.com/buy-abciximab-reopro-online
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/1997/abcicen110597-lab.pdf


Farmacodinâmica

Administração intravenosa em humanos de doses únicas de bolus de Abciximab de 0,15
produziram uma rápida inibição dependente da dose da função plaquetária medida pela agregação plaquetária vivo em 
resposta ao difosfato de adenosina (ADP) ou pelo prolongamento do tempo de sangramento. Nas duas doses mais altas (0,25 e 
0,30 duas horas após a injeção, mais de 80% dos receptores foram bloqueados e plaquetas
agregação em resposta a 20 ADP foi quase abolida. O tempo médio de sangramento aumentou para mais de 30 minutos em 
ambas as doses em comparação com um valor basal de aproximadamente cinco minutos.

para 0,30

Administração intravenosa em humanos de uma dose única de bolus de 0,25 10
por períodos de 12 a 96 horas produziu sustentado alto grau

inibição da função plaquetária (agregação plaquetária ex vivo em resposta a 5
basal e tempo de sangramento maior que 30 minutos) para a duração da infusão na maioria dos pacientes. Resultados semelhantes 
foram obtidos quando uma dose de infusão ajustada ao peso (0,125 min a um máximo de 10 foi
usado em pacientes com peso de até 80 kg. Resultados em pacientes que receberam o 0,25 bolus seguido de 5

infusão por 24 horas mostrou um bloqueio do receptor inicial semelhante e inibição da agregação plaquetária, mas
a resposta não foi mantida durante todo o período de infusão.

seguido de uma infusão contínua de
bloqueio do receptor 80%) e 

ou 20 ADP menos de 20% do

Níveis baixos de
Após a descontinuação da infusão de Abciximab, a função plaquetária retorna gradualmente ao normal. O tempo de sangramento 
retornou para 12 minutos dentro de 12 horas após o término da infusão em 15 de 20 pacientes e em 24
horas em 18 dos 20 pacientes (90%). agregação plaquetária em resposta a 5 ADP retornou a 50% do
linha de base dentro de 24 horas após o final da infusão em 11 de 32 pacientes (34%) e dentro de 48 horas em 23 de 32 
pacientes (72%). Em resposta a 20 ADP, exvivoa agregação plaquetária retornou a 50% da linha de base em 24 horas em 
20 de 32 pacientes (62%) e em 48 horas em 28 de 32 pacientes (88%).

bloqueio do receptor estão presentes por mais de 10 dias após a interrupção da infusão.

ESTUDOS CLÍNICOS:

Abciximab foi estudado em três ensaios clínicos de Fase 3, todos os quais avaliaram o efeito de Abciximab em pacientes 
submetidos a intervenção coronária percutânea: em pacientes com alto risco de fechamento abrupto do vaso coronário tratado 
(EPIC), em um grupo mais amplo de pacientes ( EPILOG), e em pacientes com angina instável que não respondem à terapia 
médica convencional (CAPTURE). A intervenção percutânea incluiu angioplastia com balão, aterectomia ou colocação de stent. 
Todos os ensaios envolveram o uso de vários regimes concomitantes de doses de heparina e, a menos que contraindicado, 
aspirina (325 mg) foi administrada por via oral duas horas antes do procedimento planejado e depois uma vez ao dia.

EPIC foi um estudo multicêntrico, duplo-cego, controlado por placebo de Abciximab em pacientes submetidos a 
angioplastia coronária transluminal percutânea ou aterectomia (3). No estudo EPIC, 2.099 pacientes entre 26 e 83 anos 
de idade com alto risco de fechamento abrupto do vaso coronário tratado foram alocados aleatoriamente para um dos 
três tratamentos: 1) um bolus de Abciximab (0,25 seguido por uma infusão de Abciximab (10 para 12
horas (grupo bolus mais infusão); 2) um bolus de Abciximab (0,25 seguido por uma infusão de placebo (bolus
grupo), ou; 3) um bolus de placebo seguido de uma infusão de placebo (grupo placebo). Pacientes de alto risco durante 
ou após intervenção coronária percutânea foram definidos como aqueles com angina instável ou infarto do miocárdio 
sem onda Q aqueles com um infarto agudo do miocárdio com onda Q dentro de 12 horas do sintoma
início e aqueles que estavam em alto risco devido à morfologia coronária e/ou características clínicas O tratamento 

com o agente do estudo em cada um dos três braços foi iniciado IO-60 minutos antes do início da
Intervenção coronária percutânea. pacientes receberam inicialmente um bolus de heparina intravenosa (10.000 a 12.000 
unidades) e de até 3.000 unidades a partir de então para um máximo de 20.000 unidades durante a cirurgia coronária percutânea
intervenção. A infusão de heparina foi continuada por 12 horas para manter uma elevação terapêutica do tempo de tromboplastina 
parcial ativada vezes normais).
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O desfecho primário foi a ocorrência de qualquer um dos seguintes eventos dentro de30dias de intervenção coronária 
percutânea: morte, infarto do miocárdio (IM) ou a necessidade de intervenção urgente para isquemia recorrente [ou seja, 
angioplastia coronária transluminal percutânea urgente, cirurgia de revascularização do miocárdio (RM) urgente, um stent 
coronário ou um bomba de balão]. As taxas de eventos de endpoint primário de 30 dias (Kaplan-Meier) para
cada grupo de tratamento por análise de intenção de tratar de todos os pacientes randomizados são 
mostrados na Tabela. menor incidência no grupo de tratamento em bolus não foi. Uma incidência mais 
baixa do desfecho primário foi observada no braço de tratamento de bolus mais infusão para todos os 
três subgrupos de alto risco: pacientes com angina instável, pacientes apresentando dentro de 12 horas 
do início dos sintomas de um infarto agudo do miocárdio e pacientes com outros -características clínicas 
e/ou morfológicas de risco (3). O efeito do tratamento foi maior nos dois primeiros subgrupos e menor 
no terceiro subgrupo.

tabela 1
TAXA DE EVENTO DE PONTO DE FINAL PRIMÁRIO A 30 DIAS DE TESTE ÉPICO

Abcixhnab
Bolus

Abciximab Bolus
+ InfusãoPlacebo

Número de pacientes

Morte, infarto do miocárdio ou intervenção urgente'

valor p vs. placebo
89 (12,8) 79 (11,5)

0,428
59 (8,3)

0,008
Componentes do Primário

Morte
Infarto agudo do miocárdio em pacientes sobreviventes 
Intervenções urgentes em pacientes sobreviventes sem 
infarto agudo do miocárdio

12 (1,7)
55 (7,9)
22 (3,2)

9 (1,3)
40 (5,8)
30 (4,4)

12 (1,7)
31 (4,4)
16 (2,2)

os que vivenciaram mais de um evento nos primeiros 30 dias são contabilizados apenas uma vez.

são contados apenas uma vez no componente mais grave (intervenção urgente de IM agudo de morte).

As taxas de eventos de desfecho primário no grupo de tratamento com bolus mais infusão foram reduzidas principalmente nas 
primeiras 48 horas e esse benefício foi mantido por meio de avaliações cegas em 30 e seis meses(4). No
visita de acompanhamento de um mês, esta taxa de eventos permaneceu menor no braço de bolus mais infusão (12,3%) do que no braço de placebo

versus placebo).

O EPILOG foi um estudo randomizado, duplo-cego, multicêntrico, controlado por placebo que avaliou o Abciximab em uma 
ampla população de pacientes submetidos à intervenção coronária percutânea (excluindo pacientes com infarto do miocárdio e 
angina instável que atendessem ao EPIC de alto risco O EPILOG testou a hipótese de que o uso de um
regime de heparina de baixa dose e peso ajustado, remoção precoce da bainha arterial femoral, melhor gerenciamento do local 
de acesso e ajuste de peso da dose de infusão de Abciximab podem reduzir significativamente a taxa de sangramento e ainda 
manter a eficácia observada no estudo EPIC. EPILOG foi um estudo de três braços de tratamento: Abciximab mais dose padrão, 
heparina ajustada ao peso; Abciximab mais dose baixa, ajustada ao peso e placebo
dose padrão, heparina ajustada ao peso. A dose em bolus de Abciximab foi a mesma usada no estudo EPIC

Administração em bolus de 100 U/kg de heparina ajustada ao peso para atingir um tempo de coagulação ativado (ACT) de 300 segundos (bolus 
inicial máximo de 10.000 unidades).

Administração em bolus de 70 heparina ajustada ao peso para atingir um tempo de coagulação ativado (ACT) de 200 segundos (bolus 
inicial máximo de 7.000 unidades).
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(0,25
Procedimentos específicos de gerenciamento do paciente e do local de acesso, bem como uma forte recomendação para a bainha precoce

mas a dose de infusão contínua foi ajustada ao peso em pacientes até 80 (0,125

remoção também foram incorporadas ao estudo, conforme descrito em PRECAUÇÕES. O ensaio EPILOG alcançou o
objetivo de diminuir a taxa de sangramento enquanto mantém a eficácia: no tratamento com Abciximab, o sangramento não 
foi significativamente diferente daquele no braço placebo (veja REAÇÕES ADVERSAS: Sangramento).

formar-se

O desfecho primário do estudo EPILOG foi o composto de morte ou infarto do miocárdio ocorrido dentro de 30 dias da 
intervenção coronária percutânea. O composto de morte, IM ou intervenção urgente foi um importante desfecho secundário. 
Como visto no estudo EPIC, os eventos de desfecho no grupo de tratamento com Abciximab foram reduzidos principalmente 
nas primeiras 48 horas e esse benefício foi mantido por meio de avaliações cegas em 30 dias e seis meses. As taxas de eventos 
de desfecho (Kaplan-Meier) em 30 dias são mostradas na Tabela 2 para cada grupo de tratamento por análise de intenção de 
tratar de todos os 2.792 pacientes randomizados. Na visita de acompanhamento de seis meses, a taxa de eventos para morte, 
IAM ou intervenção repetida (urgente ou não urgente) permaneceu menor nos braços de tratamento com Abciximab (22,3% e

respectivamente, para os braços de heparina de dose padrão e baixa) do que no braço de placebo (25,8%) e o
a taxa de eventos para morte, infarto do miocárdio ou intervenção urgente foi substancialmente menor nos braços de tratamento com Abciximab (8,3% e

respectivamente, para os braços padrão e de baixa dose de heparina) do que no braço placebo (14,7%). o
reduções proporcionais nas taxas de eventos de desfecho foram semelhantes, independentemente do tipo de intervenção coronária 
utilizada (angioplastia com balão, aterectomia ou colocação de stent). A avaliação de risco utilizando os critérios clínicos/morfológicos do 
American College of Cardiology/American Heart Association apresentou grande variabilidade interobservador. Consequentemente, um 
subgrupo de baixo risco não pôde ser identificado de forma reprodutível para avaliar a eficácia.

mesa 2
TAXAS DE EVENTOS ENDPOINT A 30 DIAS ENSAIO DE EPÍLOGO

Placebo +
Dose Padrão

Heparina

Abciximabe +
Padrão

Dose de Heparina

Abciximabe +
Dose baixa

Heparina

Número de pacientes

Morte ou MI”
valor p vs. placebo

85 (9,1) 38 (4,2)
co.00 1

35 (3,8)
co.00 1

Morte, infarto do miocárdio ou intervenção urgente'

valor p vs. placebo
Componentes do Composto

Morte
Infarto agudo do miocárdio em pacientes sobreviventes 
Intervenções urgentes em pacientes sobreviventes sem 
infarto agudo do miocárdio

109 (11,7) 49 (5,4)
co.00 1

48 (5,2)
co.00 1

7 (0,8)
78 (8,4)
24 (2,6)

4 (0,4)
34 (3,7)
11 (1,2)

3 (0,3)
32 (3,4)
13 (1,4)

os que vivenciaram mais de um evento nos primeiros 30 dias são contabilizados apenas uma vez.

são contados apenas uma vez no componente mais grave (intervenção urgente de IM agudo de morte).

A administração de bolus de 0,25 

seguido por um 0,125 min infusão (máximo 1 0
Abciximab 10 a 60 minutos antes da intervenção coronária percutânea imediatamente

por 1 2 horas
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CAPTURE foi um estudo randomizado, duplo-cego, multicêntrico, controlado por placebo do uso de Abciximab em 
pacientes com angina instável que não responderam à terapia médica convencional para os quais a intervenção 
coronária percutânea foi planejada, mas não realizada imediatamente (6). Em contraste com os estudos EPIC e EPILOG, o 
estudo CAPTURE envolveu a administração de placebo ou Abciximab iniciando 18 a 24 horas antes do

intervenção coronária e continuando até uma hora após o término da intervenção.

Os pacientes foram avaliados como tendo angina instável que não respondia à terapia médica 
convencional se tivessem pelo menos um episódio de isquemia miocárdica apesar do repouso no leito e 
pelo menos duas horas de terapia com heparina intravenosa e nitratos orais ou intravenosos. Esses 
pacientes foram incluídos no estudo CAPTURE se, durante uma angiografia de triagem, foi determinado 
que eles tinham uma lesão coronariana passível de intervenção coronária percutânea. Os pacientes 
receberam uma dose em bolus e infusão intravenosa de placebo ou Abciximab por 18 a 24 horas. Ao 
final do período de infusão, foi realizada a intervenção. A infusão de abciximab ou placebo foi 
descontinuada uma hora após a intervenção.

A dose de abciximab foi de 0,25
O estudo CAPTURE incorporou o ajuste de peso da dose padrão de heparina apenas durante a realização da intervenção, mas não 
investigou o efeito de uma dose mais baixa de heparina, e as bainhas arteriais foram deixadas no local por aproximadamente 40 horas. 
O desfecho primário do estudo CAPTURE foi a ocorrência de qualquer um dos seguintes eventos dentro de 30 dias da intervenção 
coronária percutânea: morte, infarto do miocárdio ou intervenção urgente. As taxas de eventos de desfecho primário de 30 dias 
(Kaplan-Meier) para cada grupo de tratamento por análise de intenção de tratar de todos os 126,5 pacientes randomizados são 
mostradas na Tabela 3.

bolus seguido por uma infusão contínua a uma taxa de 10 o

Tabela 3
TAXA DE EVENTO DE PONTO FINAL PRIMÁRIO EM 30 DIAS DE TESTE DE CAPTURA

Placebo Abciximabe

Número de pacientes

Morte, infarto do miocárdio ou intervenção urgente'

valor p vs. placebo
Componentes do Primário

Morte
MI em pacientes sobreviventes

Intervenção urgente em pacientes sobreviventes sem 

infarto agudo do miocárdio

101 (15,9) 71 (11,3)
0,012

8 (1,3)
49 (7,7)
44 (6,9)

6 (1,0)
24 (3,8)
41 (6,6)

os que vivenciaram mais de um evento nos primeiros 30 dias são contabilizados apenas uma vez. Urgente
intervenções incluíram qualquer intervenção coronária percutânea não planejada após a intervenção planejada, bem como 
qualquer colocação de stent para permeabilidade imediata e qualquer revascularização do miocárdio não planejada ou uso de 
um bomba de balão.

são contados apenas uma vez sob o componente mais grave intervenção).

Os resultados de 30 dias são consistentes com os resultados do EPIC, com os maiores efeitos nos componentes de 
infarto do miocárdio e intervenção urgente do desfecho composto. Como desfechos secundários, os componentes do 
desfecho composto foram analisados   separadamente para o período anterior à intervenção coronária percutânea e o 
período desde o início da intervenção até o dia 30. A maior diferença no IM ocorreu no período pós-intervenção: as taxas 
de IM foram menores no grupo Abciximab em comparação com placebo (Abciximab

placebo 6,1%). Houve também redução do IM ocorrendo antes da intervenção coronária percutânea
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(Abciximabe
ocorreu no período pós-intervenção. Nenhum efeito sobre a mortalidade foi observado em nenhum dos períodos. Aos seis 
meses de acompanhamento, o desfecho composto de morte, IAM ou intervenção repetida (urgente ou não urgente) não foi 
diferente entre os grupos Abciximab e placebo (Abciximab 3 placebo p-0,77).

placebo 2,0%). Uma redução associada ao Abciximab na incidência de intervenção urgente

A mortalidade foi incomum em todos os três ensaios, EPIC, EPILOG e CAPTURE. Taxas de mortalidade semelhantes foram observadas em todos 
os braços dentro de cada ensaio. Em todos os três ensaios, as taxas de infarto agudo do miocárdio foram significativamente menores nos grupos 
tratados com Abciximab. As taxas de intervenção urgente também foram mais baixas nos grupos tratados com Abciximab nestes ensaios.

Anticoagulação: Devido à incidência de sangramento observada no estudo EPIC, os regimes de dosagem de heparina 
concomitante e os níveis alvo para anticoagulação foram sucessivamente variados nos estudos CAPTURE e EPILOG. Esses 
regimes de dosagem modificados combinados com outras medidas para o manejo do paciente foram associados a taxas de 
sangramento reduzidas (consulte REAÇÕES ADVERSAS: Sangramento)

Ensaio EPILOG: A heparina foi ajustada ao peso em todos os braços de tratamento. Um TCA basal foi determinado antes da 
intervenção coronária percutânea. No braço de baixa dose de heparina do estudo, a heparina foi administrada da seguinte 
forma:

O bolus inicial de heparina foi baseado nos resultados do ACT inicial, de acordo com o seguinte 
regime:

ACT 150 segundos: administrar 70 U/kg de heparina 
ACT 150
AJA

199 segundos: administrar 50 
segundos: não administrar heparina

heparina

Bolus adicionais de 20 U/kg de heparina foram administrados para atingir e manter um ACT de 200 segundos durante o 
procedimento.

A descontinuação da heparina imediatamente após o procedimento e a remoção da bainha arterial dentro de seis horas 
foram fortemente recomendadas no estudo. Se a terapia com heparina prolongada ou a remoção tardia do introdutor fosse 
clinicamente indicada, a heparina era ajustada para manter o TTPA em um alvo de 60 a 85 segundos.

Teste de CAPTURA:
A anticoagulação foi iniciada com uma infusão intravenosa de heparina para atingir um TTPA alvo de 60 a 85 
segundos. A infusão de heparina não foi uniformemente ajustada ao peso neste estudo. A infusão de heparina 
foi mantida durante a infusão de Abciximab e ajustada para atingir um TCA de 300 segundos ou um TTPA de 70 
segundos durante a intervenção coronária percutânea. Após a intervenção, o manejo da heparina foi conforme 
descrito acima para o estudo EPILOG.

A anticoagulação foi iniciada antes da administração de Abciximab.

INDICAÇÕES E USO:

O abciximab é indicado como adjuvante da intervenção coronária percutânea para a prevenção de complicações isquêmicas 
cardíacas

em pacientes submetidos à intervenção coronária percutânea
. em pacientes com angina instável que não respondem à terapia médica convencional quando a intervenção 

coronária percutânea é planejada dentro de 24 horas

O uso de abciximab em pacientes não submetidos à intervenção coronária percutânea não foi estudado.

O abciximab destina-se ao uso com aspirina e heparina e foi estudado apenas nesse cenário, conforme descrito em 
ESTUDOS CLÍNICOS.
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CONTRA-INDICAÇÕES:

Como o Abciximab pode aumentar o risco de sangramento, o Abciximab é contraindicado nas seguintes situações 
clínicas:

Hemorragia interna ativa

Sangramento gastrointestinal (GI) ou geniturinário (GU) recente (dentro de seis semanas) de significância clínica.

História de acidente vascular cerebral (AVC) dentro de dois anos, ou AVC com déficit neurológico residual 
significativo

Diátese hemorrágica

Administração de anticoagulantes orais dentro de sete dias, a menos que o tempo de protrombina seja 1,2 vezes o controle

Trombocitopenia 100.000

Cirurgia de grande porte recente (dentro de seis semanas) ou trauma

Neoplasia intracraniana, malformação arteriovenosa ou aneurisma

Hipertensão grave não controlada

História presumida ou documentada de vasculite

Uso de dextrano intravenoso antes de intervenção coronária percutânea ou intenção de usá-lo durante uma 
intervenção

O abciximab também é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade conhecida a qualquer componente deste produto ou a 
proteínas murinas.

AVISOS:

O abciximabe tem o potencial de aumentar o risco de sangramento, particularmente na presença de anticoagulação, por 
exemplo, de heparina, outros anticoagulantes ou trombolíticos (veja REAÇÕES ADVERSAS: Sangramento).

O risco de sangramentos maiores devido à terapia com Abciximab pode ser aumentado em pacientes recebendo trombolíticos e deve 
ser ponderado em relação aos benefícios previstos.

Caso ocorra sangramento grave que não seja controlável com pressão, a infusão de Abciximab e qualquer heparina 
concomitante deve ser interrompida.

PRECAUÇÕES:

Precauções de sangramento

Os resultados do estudo EPILOG mostram que o sangramento pode ser reduzido pelo uso de regimes de heparina de baixa dose e peso 
ajustado, adesão a diretrizes de anticoagulação mais rígidas, remoção precoce da bainha arterial femoral, manejo cuidadoso do 
paciente e do local de acesso e ajuste de peso do Abciximab dose de infusão.
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A terapia com Abciximab requer atenção cuidadosa a todos os locais de sangramento em potencial (incluindo locais de inserção de 
cateter, locais de punção arterial e venosa, locais, locais de punção com agulha e gastrointestinais, geniturinários,
e sítios retroperitoneais).

Punções arteriais e venosas, injeções intramusculares e uso de cateteres urinários, intubação nasotraqueal, sondas nasogástricas e 
manguitos automáticos de pressão arterial devem ser minimizados. Ao obter acesso intravenoso, locais não compressíveis (por 
exemplo, veias subclávia ou jugular) devem ser evitados. Bloqueios com solução salina ou heparina devem ser considerados para coleta 
de sangue. Os locais de punção vascular devem ser documentados e monitorados. Cuidados delicados devem ser fornecidos ao 
remover os curativos.

Local de acesso da artéria femoral:

Os cuidados com o local de acesso arterial são importantes para prevenir sangramento. Deve-se ter cuidado ao tentar o acesso 
vascular que apenas a parede anterior da artéria femoral seja puncionada, evitando uma técnica de Seldinger (através e 
através) para obter acesso com bainha. A colocação da bainha da veia femoral deve ser evitada, a menos que seja necessário. 
Enquanto a bainha vascular estiver no lugar, os pacientes devem ser mantidos em repouso completo com a cabeceira da cama 
e o membro afetado contidos em uma posição reta. Os pacientes podem ser medicados para dor como

necessário.

Interrupção da heparina imediatamente após a conclusão do procedimento e remoção da bainha arterial
dentro de seis horas é fortemente recomendado se APTT 50 ou ACT 175 (Veja PRECAUÇÕES: Testes de Laboratório). Em todas as 
circunstâncias, a heparina deve ser descontinuada pelo menos duas horas antes da remoção da bainha arterial.

Após a remoção da bainha, a pressão deve ser aplicada na artéria femoral por pelo menos 30 minutos usando compressão 
manual ou um dispositivo mecânico para hemostasia. Um curativo de pressão deve ser aplicado após a hemostasia. O paciente 
deve ser mantido em repouso no leito por seis a oito horas após a remoção do introdutor ou descontinuação de Abciximab, ou 
quatro horas após a descontinuação da heparina, o que ocorrer mais tarde. O curativo de pressão deve ser removido antes da 
deambulação. O local de inserção da bainha e os pulsos distais da(s) perna(s) afetada(s) devem ser verificados com frequência 
enquanto a bainha da artéria femoral estiver colocada e por seis horas após a remoção da bainha da artéria femoral. Qualquer 
hematoma deve ser medido e monitorado para aumento.

As seguintes condições foram associadas a um risco aumentado de sangramento e podem ser aditivas com o 
efeito de Abciximabno cenário: intervenção coronária percutânea dentro de 12 horas do início da
sintomas de infarto agudo do miocárdio, intervenção coronária percutânea prolongada (com duração superior a 70 
minutos) e intervenção coronária percutânea falhada.

Uso de Trombolíticos, Anticoagulantes e Outros Antiplaquetários

Nos estudos EPIC, EPILOG e CAPTURE, Abciximab foi usado concomitantemente com heparina e aspirina. Para 
detalhes dos algoritmos de anticoagulação usados   nestes ensaios clínicos, veja ESTUDOS CLÍNICOS: 
Anticoagulação. Como o Abciximab inibe a agregação plaquetária, deve-se ter cautela quando usado com outros 
medicamentos que afetam a hemostasia, incluindo trombolíticos, anticoagulantes orais, anti-inflamatórios não 
esteroides, dipiridamol e ticlopidina.

No estudo EPIC, houve experiência limitada com a administração de Abciximab com dextrano de baixo peso molecular. O dextrano de 
baixo peso molecular era geralmente administrado para a implantação de um stent coronário, para o qual também eram administrados 
anticoagulantes orais. Nos 11 pacientes que receberam dextrano de baixo peso molecular com Abciximab, cinco tiveram eventos 
hemorrágicos maiores e quatro tiveram eventos hemorrágicos menores. Nenhum dos cinco pacientes tratados com placebo com 
dextrano de baixo peso molecular teve um evento hemorrágico maior ou menor (veja CONTRA-INDICAÇÕES).
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Existem dados limitados sobre o uso de Abciximab em pacientes recebendo agentes trombolíticos. Devido à preocupação com 
os efeitos sinérgicos no sangramento, a terapia trombolítica sistêmica deve ser usada criteriosamente.

Trombocitopenia

A contagem de plaquetas deve ser monitorada antes do tratamento, duas a quatro horas após a dose em bolus de Abciximab e 24 horas ou 
antes da alta, o que ocorrer primeiro. Se um paciente apresentar uma diminuição aguda de plaquetas (por exemplo, uma diminuição de 
plaquetas para menos de 100.000
contagem de plaquetas deve ser determinada.
ácido etilenodiaminotetracético (EDTA), citrato e heparina, respectivamente, para excluir pseudotrombocitopenia devido aem 
vitrointeração anticoagulante. Se for verificada trombocitopenia verdadeira, Abciximab deve ser descontinuado imediatamente e 
a condição monitorada e tratada adequadamente. Para pacientes com trombocitopenia nos ensaios clínicos, uma contagem 
diária de plaquetas foi obtida até que ela voltasse ao normal. Se a contagem de plaquetas de um paciente caiu para 60.000

heparina e aspirina foram descontinuadas. Se a contagem de plaquetas de um paciente cair abaixo de 50.000

plaquetas foram transfundidas. A maioria dos casos de trombocitopenia grave ocorreu dentro
primeiras 24 horas de administração de Abciximab.

e uma diminuição de pelo menos 25% do valor pré-tratamento), adicional Estas 
contagens de plaquetas devem ser feitas em três tubos separados contendo

. Restauração da Função Plaquetária

Em caso de sangramento grave não controlado ou necessidade de cirurgia de emergência, Abciximab deve ser descontinuado. 
Se a função plaquetária não retornar ao normal, ela pode ser restaurada, pelo menos em parte, com transfusões de plaquetas.

Testes laboratoriais

Antes da infusão de Abciximab, contagem de plaquetas, tempo de protrombina, ACT e 
anormalidades hemostáticas pré-existentes.

deve ser medido para identificar

Com base em uma análise integrada de dados de todos os estudos, as seguintes diretrizes podem ser utilizadas para minimizar o risco 
de sangramento:

Quando Abciximab é iniciado
mantida entre 60 e 85 segundos durante o período de infusão de Abciximab e heparina.

24 horas antes da intervenção coronária percutânea, a ser

Durante a intervenção coronária percutânea o TCA deve ser mantido entre 200 e 300 segundos.

Se a anticoagulação for mantida nesses pacientes após intervenção coronária percutânea, o TTPA deve ser 
mantido entre 60 e 85 segundos.

o
APTT

ou ACT devem ser verificados antes da remoção da bainha arterial. A bainha não deve ser removida a menos que 
50 segundos ou ACT 175 segundos.

Readministração

A administração de Abciximab pode resultar na formação de anticorpos humanos antiquiméricos (HACA) que podem 
causar reações alérgicas ou de hipersensibilidade g anafilaxia), trombocitopenia ou diminuição
benefício após a readministração de Abciximab. Nos ensaios EPIC, EPILOG e CAPTURE, as respostas HACA positivas 
ocorreram em aproximadamente 5,8% dos pacientes tratados com Abciximab. Não houve excesso de hipersensibilidade 
ou reações alérgicas relacionadas ao tratamento com Abciximab.

A readministração de Abciximab a 29 voluntários saudáveis   que não desenvolveram uma resposta HACA após a primeira 
administração não levou a qualquer alteração na farmacocinética de Abciximab ou a qualquer redução na antiplaquetária
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potência. No entanto, os resultados neste pequeno grupo de pacientes sugerem que a incidência de resposta HACA pode ser 
aumentada após a readministração. A readministração a pacientes que desenvolveram uma resposta HACA positiva após a 
administração inicial não foi avaliada em ensaios clínicos.

Reações alérgicas

Anafilaxia não foi relatada para pacientes tratados com Abciximab em nenhum dos ensaios clínicos de Fase 3. No entanto, pode 
ocorrer anafilaxia. Se isso acontecer, a administração de Abciximab deve ser imediatamente interrompida e medidas de 
ressuscitação padrão apropriadas devem ser iniciadas.

Interações medicamentosas

Embora as interações medicamentosas com Abciximab não tenham sido estudadas sistematicamente, Abciximab foi 
administrado a pacientes com doença cardíaca isquêmica tratados concomitantemente com uma ampla gama de 
medicamentos usados   no tratamento de angina, infarto do miocárdio e hipertensão. Esses medicamentos incluem heparina, 
varfarina, bloqueadores dos receptores beta-adrenérgicos, antagonistas dos canais de cálcio, inibidores da enzima conversora 
de angiotensina, nitratos intravenosos e orais e aspirina. Heparina, outros anticoagulantes, trombolíticos e agentes 
antiplaquetários podem estar associados a um aumento do sangramento. Pacientes com
ou reações de hipersensibilidade quando tratadas com outros métodos diagnósticos ou terapêuticos.

títulos podem ter 
anticorpos alérgicos.

Carcinogênese, Mutagênese e Prejuízo da Fertilidade

vitro ena Vivoos estudos de mutagenicidade não demonstraram qualquer efeito mutagénico. Não foram realizados estudos de longa 
duração em animais para avaliar o potencial carcinogénico ou os efeitos sobre a fertilidade em animais machos ou fêmeas.

Gravidez Categoria C

Não foram realizados estudos de reprodução animal com Abciximab. Também não se sabe se Abciximab pode causar dano 
fetal quando administrado a uma mulher grávida ou pode afetar a capacidade de reprodução. O abciximab deve ser 
administrado a uma mulher grávida apenas se for claramente necessário.

Mães que amamentam

Não se sabe se este fármaco é excretado no leite humano ou absorvido sistemicamente após a ingestão. Como 
muitos medicamentos são excretados no leite humano, deve-se ter cautela quando Abciximabe é administrado a 
lactantes.

Uso Pediátrico

A segurança e eficácia em pacientes pediátricos não foram estudadas.

REAÇÕES ADVERSAS:

Sangramento

O abciximab tem o potencial de aumentar o risco de sangramento, particularmente na presença de anticoagulação, por exemplo, de 
heparina, outros anticoagulantes ou trombolíticos. O sangramento nos estudos de Fase 3 foi classificado como maior, menor ou 
insignificante pelos critérios do grupo de estudo Thrombolysis in Myocardial Infarction(7). Eventos hemorrágicos maiores foram 
definidos como uma hemorragia intracraniana ou uma diminuição da hemoglobina maior que 5 Menor
eventos hemorrágicos incluíram hematúria macroscópica espontânea, hematêmese espontânea, perda de sangue observada com
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diminuição da hemoglobina de mais de 3
local de sangramento. Eventos hemorrágicos insignificantes foram definidos como uma diminuição na hemoglobina inferior a 3 
diminuição na hemoglobina entre 3-4 sem sangramento observado. Em pacientes que receberam transfusões, a
número de unidades de sangue perdidas foi estimado através de uma adaptação do método de Landefeld, et

ou uma diminuição na hemoglobina de pelo menos 4 sem identificação
ou um

No estudo EPIC, no qual foi usado um regime de dose padrão de heparina não ajustada ao peso, a complicação mais 
comum durante a terapia com Abciximab foi sangramento durante as primeiras 36 horas. o de grande
sangramento, sangramento menor e transfusão de hemoderivados aumentaram significativamente. Aproximadamente 70% dos pacientes 
tratados com Abciximab com sangramento maior tiveram sangramento no local de acesso arterial na virilha. Os pacientes tratados com 
abciximab também tiveram uma maior incidência de eventos hemorrágicos maiores de origem gastrintestinal, geniturinária,

e outros sites.

As taxas de sangramento foram reduzidas no estudo CAPTURE e ainda mais reduzidas no estudo EPILOG pelo uso de regimes 
de dosagem modificados e técnicas específicas de manejo do paciente. No EPILOG, usando as diretrizes de dosagem de 
heparina e Abciximab, remoção de bainha e locais de acesso arterial descritos em PRECAUÇÕES, a incidência de sangramento 
maior em pacientes tratados com Abciximab e heparina ajustada ao peso em baixa dose não foi significativamente diferente 
daquela em pacientes que receberam placebo .

Análises de subgrupos nos estudos EPIC e CAPTURE mostraram que
em pacientes com Abciximab pesando 75 kg. No estudo EPILOG que utilizou a dosagem de heparina ajustada ao peso, as taxas de 
sangramento maior não-RM para pacientes tratados com Abciximab não diferiram substancialmente por subgrupo de peso.

sangramento maior foi mais comum

Embora os dados sejam limitados, o tratamento com Abciximab não foi associado ao excesso de sangramento maior em pacientes submetidos à cirurgia 

de revascularização do miocárdio. (O intervalo entre todos os braços de tratamento foi de 3-5% no EPIC e na CAPTURA
e EPILOG.) Alguns pacientes com tempos de sangramento prolongados receberam transfusões de plaquetas para corrigir o tempo de 
sangramento antes da cirurgia. (Veja PRECAUÇÕES: Restauração da Função Plaquetária.)

As taxas de sangramento maior, sangramento menor e eventos hemorrágicos que requerem transfusões nos estudos EPIC, CAPTURE e 
EPILOG são mostradas na Tabela 4. As taxas de eventos hemorrágicos insignificantes não estão incluídas na Tabela 4.
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Tabela 4
SANGRAMENTO NÃO-CABG NOENSAIOS ÉPICO, EPILOGO E CAPTURA

Número de Pacientes com Sangramentos

ÉPICO:
Abciximabe

(Bolus + Infusão)
= 708)

Placebo
= 696)

Formar-se"

Menor
Exigindo

23 (3,3) 75 (10,6)
119 (16,8)
55 (7,8)

64 (9,2)
1 4 (2,0)

CAPTURAR:
Placebo

=
Abciximabe

=

Formar-se"

Menor
Exigindo

12 (1,9)
13 (2,0)
9 (1,4)

24 (3,8)
30 (4,8)
15 (2,4)

EPÍLOGO:
Abciximabe +

Heparina de dose padrão
Abciximabe +

Heparina em baixa dose

= 935)
Placebo

= 939)

Formar-se"

Menor
Exigindo

10 (1,1)
32 (3,4)
10 (1,1)

17 (1,9)
70 (7,6)
7 (0,8)

10 (1,1)
37 (4,0)
6 (0,6)

“Pacientes que tiveram sangramento em mais de uma classificação são contabilizados apenas uma vez de acordo com a classificação mais grave. 
Pacientes com múltiplos eventos hemorrágicos da mesma classificação também são contados uma vez dentro dessa classificação.

glóbulos vermelhos ou sangue total

Hemorragia Intracraniana e AVC

A incidência total de hemorragia intracraniana e acidente vascular cerebral não hemorrágico em todos os três ensaios não foi 
significativamente diferente,
hemorragia intracraniana foi

para pacientes placebo e
para pacientes placebo e

112 para pacientes tratados com Abciximab. A incidência de
112 para pacientes com Abciximab.

Trombocitopenia

Nos ensaios clínicos, os pacientes tratados com Abciximab apresentaram maior probabilidade do que os pacientes tratados com placebo de 
apresentarem diminuição na contagem de plaquetas. As taxas de
ensaios CAPTURE e EPILOG subsequentes (Tabela 5).

e as transfusões foram menores no
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Tabela 5

TROMBOCITOPENIA E PLAQUETAS

Placebo +
Dose padrão

Henarina

Abciximabe +
Dose padrão

Henarina

Abciximabe +
Dose baixa

Heparina

Número total de pacientes inscritos
ÉPICO
CAPTURAR
EPÍLOGO

n = 696
n = 635
n = 939

n = 708
n = 630

n = 935

Pacientes com diminuição de plaquetas para
de pacientes com eventos

ÉPICO
CAPTURAR
EPÍLOGO

Pacientes com diminuição de plaquetas para

0,7
0,3
0,4

1,6
1,7
0,9

__
__

0,4

ÉPICO
CAPTURAR
EPÍLOGO

Pacientes que receberam plaquetas

3.4
1.3
1,5

5.2
5.6
2.6

__
__

2,5

ÉPICO
CAPTURAR
EPÍLOGO

2.6
0,3
1.1

5,5
2.1
1,6

__
__

0,9

com uma contagem de plaquetas de 

contagem de

Inclui pacientes que recebem transfusões de plaquetas por trombocitopenia ou qualquer outro motivo.

também estão incluídos na categoria de pacientes com

Outras reações adversas

A Tabela 6 mostra outros eventos adversos além de sangramento e trombocitopenia dos estudos combinados EPIC, 
EPILOG e CAPTURE que ocorreram em pacientes no braço de bolus mais infusão com uma incidência de mais de 0 . 5%
maior do que naqueles tratados com placebo.
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Tabela 6
EVENTOS ADVERSOS ENTRE PACIENTES TRATADOS NOS ENSAIOS DE EPIC, EPÍLOGO E CAPTURA

Placebo
= 2226)

Infusão de bolus

Número de pacientes
Sistema cardiovascular

Hipotensão
Bradicardia

230 (10,3)
79 (3,5)

447 (14,4)
140 (4,5)

Sistema gastrointestinal
Náusea
Vômito
Dor abdominal

255 (11,5)
152 (6,8)
49 (2.2)

423 (13,6)
226 (7.3)
97 (3.1)

Diversos
Dor nas costas

Dor no peito
Dor de cabeça

Dor no local da punção

Edema periférico

304 (13,7)
208 (9.3)
122 (5,5)
58 (2,6)
25 (1,1)

546 (17,6)
356
200 (6,4)
113 (3,6)
49 (1,6)

Os seguintes eventos adversos adicionais dos estudos EPIC, EPILOG e CAPTURE foram relatados pelos investigadores 
para pacientes tratados com um bolus mais infusão de Abciximab em que foram inferiores a 0,5%
maior do que para pacientes no braço placebo.

CardiovascularFístula arteriovenosa 
sistema-ventricular
embolia

taquicardia
bloqueio AV incompleto

tromboflebite (0,1%);

pseudoaneurisma
arritmia nodal

palpitação
bloqueio AV completo

Gastrointestinal diarreia (1. íleo refluxo gastroesofágico (0,1%);

Hemico e LinfáticoAnemia sistêmica leucocitose (OS%), petéquias (0,2%);

Sistema-tontura
confusão (0,5%) contrações musculares

ansiedade pensamento anormal
coma hipertonia

agitação
diplopia (0,1%);

hipoestesia

RespiratórioSistema-pneumonia
pleurisia embolia pulmonar

derrame pleural
roncos (0,1%);

bronquite (0,3%) broncoespasmo

Sistema-mialgia (0,2%);

UrogenitalSistema urinário
cistalgia (0.

retenção
incontinencia urinaria(0.

disúria prostatite de função renal 
anormal

freqüente

sudorese aumentada (1
edema ferimento

astenia (0,7%) dor incisional 
abscesso celulite

palidez diabetes mellitus
inflamação(0. toxicidade da droga (0,1%).

prurido (0,5%)
frieza periférica

hipercalemia
visão anormal

dor no local da injeção (Ol%), boca seca 
abdome aumentado(0. erupção
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SOBREDOSAGEM:

Não houve experiência de superdosagem em ensaios clínicos em humanos.

DOSAGEM E ADMINISTRAÇÃO:

A segurança e eficácia de Abciximab só foram investigadas com a administração concomitante de heparina e aspirina, 
conforme descrito em ESTUDOS CLÍNICOS.

Em pacientes com falha de intervenções coronárias percutâneas, a infusão contínua de Abciximab deve ser interrompida 
porque não há evidência de eficácia de Abciximab nesse cenário.

Em caso de sangramento grave que não pode ser controlado por compressão, Abciximab e heparina devem ser 
descontinuados imediatamente.

A dosagem recomendada de Abciximab em adultos é de 0,25
antes do início da intervenção coronária percutânea, seguida de infusão intravenosa contínua de 0,125

(máximo de 10 por 12 horas.

bolus intravenoso administrado IO-60 minutos

Pacientes com angina instável que não respondem à terapia médica convencional e que estão planejados para serem 
submetidos a intervenção coronária percutânea dentro de 24 horas podem ser tratados com Abciximab 0,25 intravenoso
bolus seguido por uma infusão intravenosa de 18 a 24 horas de 10 concluindo uma hora após a
Intervenção coronária percutânea.

Instruções para Administração

1. Os medicamentos parenterais devem ser inspecionados visualmente quanto a partículas antes da administração. 
Preparações de Abciximab contendo partículas visivelmente opacas NÃO devem ser usadas.

2. As reações de hipersensibilidade devem ser antecipadas sempre que forem administradas soluções proteicas como o 
Abciximab. Epinefrina, dopamina, teofilina, anti-histamínicos e corticosteróides devem estar disponíveis para uso 
imediato. Se surgirem sintomas de reação alérgica ou anafilaxia, a infusão deve ser interrompida e deve ser 
administrado o tratamento adequado.

3. Como com todos os medicamentos parenterais, procedimentos assépticos devem ser usados   durante a administração de 
Abciximab.

4.Retire a quantidade necessária de Abciximab para injeção em bolus em uma seringa. Filtre a injeção de bolus usando um filtro 
estéril, não pirogênico, de baixa ligação a proteínas de 0,2 ou 0,22 (Millipore ou equivalente).

5. Retire a quantidade necessária de Abciximab para a infusão contínua em uma seringa. Injetar em um recipiente 
apropriado de solução salina estéril a 0,9% ou dextrose a 5% e infundir na taxa calculada por meio de uma bomba de 
infusão contínua. A infusão contínua deve ser filtrada após a mistura usando um estéril, não pirogênico,

filtro de seringa de ligação de proteína de 0,2 ou 0,22 (Millipore
usando um em linha, estéril, não pirogênico, de baixa ligação às proteínas 0,2 ou 
0,22 Descarte a porção não utilizada no final da infusão.

ou equivalente) ou mediante administração
filtro (Abbott ou equivalente).

6. Não foram demonstradas incompatibilidades com fluidos de infusão intravenosa ou drogas cardiovasculares comumente 
usadas. No entanto, Abciximab deve ser administrado em uma linha intravenosa separada sempre que possível e não 
misturado com outros medicamentos.
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7. Não foram observadas incompatibilidades com frascos de vidro, sacos de cloreto de polivinila e conjuntos de administração.

COMO FORNECIDO:

Abciximabe 2 é fornecido em 5 frascos contendo 10 mg 0002-7 140-O 1).

Os frascos devem ser armazenados entre 2 e 8°C (36 até o momento. 

Descarte qualquer porção não utilizada deixada no frasco.

Não congele. DOnão agite. Não use além do prazo de validade
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