
Sintroma®Comprimidos de 1mgAcenocumarol
Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento pois contém 
informação importante para si
Tome este medicamento exatamente como descrito neste folheto ou conforme indicado pelo seu médico ou 
farmacêutico.

-
-
-
prejudicá-los, mesmo que seus sinais de doença sejam os mesmos que os seus.

- Se tiver quaisquer efeitos secundários, fale com o seu médico ou farmacêutico. Isso inclui quaisquer 

possíveis efeitos colaterais não listados neste folheto. Consulte a seção 4.

Guarde este folheto. Você pode precisar de o ler novamente.

Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico.
Este medicamento foi receitado apenas para si. Não o passe para os outros. Pode

O que tem neste folheto

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

1. O que é Sinthrome e para que é utilizado

Sinthrome 1 mg Comprimidos (acenocumarol) pertence a um grupo de medicamentos chamados 
anticoagulantes (medicamentos para diluir o sangue).

Sinthrome é usado para tratar e prevenir coágulos sanguíneos que bloqueiam os vasos sanguíneos, por exemplo, trombose venosa 

profunda (TVP).

Sinthrome não dissolve coágulos sanguíneos que já se formaram, mas pode impedir que os 
coágulos se tornem maiores e causem problemas mais sérios.

2. O que precisa de saber antes de tomar Sinthrome

Siga todas as instruções do médico cuidadosamente. Podem diferir das informações gerais 
contidas neste folheto.

• Não tome Sinthrome se você:tem alergia (hipersensibilidade) ao acenocumarol, ou a medicamentos 
semelhantes para diluir o sangue chamados derivados de cumarina (por exemplo, varfarina, fenprocumom), ou 
a qualquer um dos componentes de Sinthrome (ver Secção 6, Conteúdo da embalagem e outras informações)

• está grávida, planejando engravidar ou amamentando (consulteGravidez, 
amamentação e fertilidade).

• é um alcoólatra
• tem alguma doença mental, por exemplo, esquizofrenia ou demência
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• teve recentemente, ou está prestes a fazer uma operação na coluna, cérebro, olhos ou qualquer cirurgia 
importante

• teve um acidente vascular cerebral causado por sangramento em seu cérebro

• sofre de pressão arterial muito alta
• tem úlcera de estômago ou qualquer sangramento intestinal

• passar sangue na água ou tossir sangue
• sofre de quaisquer distúrbios hemorrágicos, problemas hemorrágicos ou hematomas inexplicáveis

• sentir dor aguda no centro ou no lado esquerdo do peito que pode ser acompanhada de falta de ar 
(estes podem ser sinais de acúmulo de líquido ou inflamação ao redor do coração chamada pericardite) 
ou se tiver sintomas semelhantes aos da gripe, sopros cardíacos, erupção cutânea e dor no peito (estes 
podem ser sinais de infecção do revestimento interno do coração chamada endocardite)

• cortaredoença hepática ou renal.

Se alguma das situações acima se aplicar a si, ou se não tiver a certeza, fale com o seu médico ou farmacêutico 
antes de tomar Sinthrome.

Avisos e Precauções
Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar Sinthrome Tablets. 
Antes de tomar Sinthrome informe o seu médico ou farmacêutico se:
• tem câncer
• tem uma infecção ou inflamação (inchaço)
• tem um distúrbio que afeta a absorção de alimentos do estômago e/ou intestino
• tem insuficiência cardíaca (que causa inchaço e falta de ar) – isso pode reduzir o fluxo 

sanguíneo no fígado, o que, por sua vez, reduziria a coagulação do sangue
• tem problemas de fígado – isso pode reduzir a coagulação do sangue

• tem problemas renais - isso pode levar ao acúmulo dos produtos de degradação do 
Sinthrome

• tem uma tireóide hiperativa
• são idosos
• sofre de uma doença do sangue, como deficiência de proteína C ou proteína S – isso faria com que você 

sangrasse por mais tempo do que o normal após um corte ou lesão.

• tem um risco maior de sangramento, por exemplo, se você tem:
- um histórico de resultados de exames de sangue variáveis   para a razão normalizada internacional (INR)

- uma úlcera estomacal ou duodenal ou já teve uma
- pressão alta
- problemas com a circulação do sangue para o cérebro (doença cerebrovascular)
- anemia
- ferida ou lesão recente
- estiver tomando algum dos medicamentos mencionados abaixo ou estiver tomando Sinthrome por um 

longo período de tempo

Você NÃO deve receber injeções nos músculos enquanto estiver tomando Sinthrome.

Se você precisar de injeções na coluna ou como parte de um exame de varredura ou raio-X ou se precisar de 
uma pequena cirurgia, incluindo cirurgia dentária, certifique-se de discutir seu tratamento com seu médico 
primeiro.

Se você se envolver em um acidente enquanto estiver tomando Sinthrome, é provável que sangre mais do que o 
normal. O médico ou o pessoal do hospital devem ser informados de que está a tomar Sinthrome imediatamente
. Tenha sempre consigo o seu cartão pessoal de anticoagulação (um cartão de identificação do seu farmacêutico a 
indicar que está a utilizar este medicamento).
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A calcifilaxia, uma condição na qual o cálcio se acumula nos vasos sanguíneos da pele, às vezes ocorre 
quando os pacientes estão tomando medicamentos para afinar o sangue, incluindo Sinthrome. Isso é 
raro, mas causa caroços ou úlceras dolorosas na pele que podem levar a infecções graves e morte. 
Geralmente só acontece se uma pessoa tiver uma doença renal grave ou se já tiver algo errado com os 
níveis de cálcio, albumina, fosfato ou certas proteínas no sangue.

Se alguma das situações acima se aplicar a si, ou se não tiver a certeza, fale com o seu médico ou farmacêutico 
antes de tomar Sinthrome.

Outros medicamentos e Sinthrome
Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente ou se vier a tomar 
outros medicamentos, incluindo medicamentos obtidos sem receita médica (sem receita). Isto aplica-se 
especialmente aos seguintes medicamentos, pois podem interferir com Sinthrome:

Medicamentos que aumentam a atividade de Sinthrome, como:

• heparina (incluindo uma forma artificial chamada heparina de baixo peso molecular) - para diluir o sangue no 
tratamento de trombose venosa profunda, coágulos sanguíneos ou após cirurgia

• antibióticos (por exemplo, clindamicina)

• ácido salicílico e substâncias relacionadas (por exemplo, ácido acetilsalicílico, ácido aminosalicílico, 
diflunisal) (medicamento usado contra a dor)

• medicamentos que impedem as plaquetas (estas são partículas no sangue que estão envolvidas na 
coagulação do sangue) de se aglutinarem (por exemplo, dipiridamol, clopidogrel, ticlopidina)

• fenilbutazona ou outros derivados de pirazolona (por exemplo, sulfinpirazona), outros medicamentos 
anti-inflamatórios não esteróides (estes são usados   para reduzir a dor, febre e inflamação), incluindo 
aqueles que têm como alvo uma molécula específica chamada COX-2, por exemplo, celecoxib, 
metilprednisolona ( isso às vezes é injetado em uma veia em uma dose alta para tratar várias condições 
inflamatórias ou alérgicas).

Quando Sinthrome é prescrito em combinação com esses medicamentos, será necessário um monitoramento 
mais frequente (incluindo exames de sangue).

Outros medicamentos que podem aumentar a atividade de Sinthrome, tais como:

• alopurinol ou sulfinpirazona - para o 
tratamento da gota e para baixar os níveis de 
ácido úrico

• esteróides anabolizantes - usados   como terapia de 

reposição

• andrógenos como testosterona e mesterolona - 
usados   como terapia de reposição

• agentes antiarrítmicos como amiodarona e quinidina 
- medicamentos para batimentos cardíacos 
irregulares

• antibióticos (por exemplo, eritromicina, 
claritromicina, tetraciclinas, neomicina, 
cloranfenicol, amoxicilina, coamoxiclav, 
algumas cefalosporinas, algumas 
fluoroquinolonas como ciprofloxacina, 
norfloxacina e ofloxacina) - medicamentos 
usados   contra infecções

• viloxazina e serotonina seletiva

• clofibrato e substâncias relacionadas (por exemplo, 
fenofibrato, gemfibrozil) - medicamentos usados   
contra o colesterol alto

• dissulfiram - para dependência de álcool
• ácido etacrínico - para retenção de água ou 

pressão alta
glucagon - usado para tratar níveis baixos de açúcar no 

sangue

derivados de imidazol (por exemplo, 
metronidazol, e mesmo quando administrado 
localmente, como econazol, fluconazol, 
cetoconazol e miconazol) - um medicamento 
usado contra infecções

• tramadol - um forte analgésico
• tamoxifeno - para câncer de mama e fertilidade

• inibidores da bomba de prótons (por exemplo, omeprazol) – 

usados   para tratar refluxo ácido, estômago ou

úlceras intestinais

•

•
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inibidores da captação, como citalopram, 
fluoxetina, sertralina e paroxetina - usados   para 
tratar ansiedade e depressão

• paracetamol – um medicamento usado para dor

• sulfonamidas como cotrimoxazol - usadas 
para tratar infecções

• sulfonilureias como tolbutamida, 
clorpropamida e glibenclamida - 
medicamentos orais para diabetes

• hormônios da tireóide, como levotiroxina ou 
dextrotiroxina - usados   para tratar uma
tireóide hipoativa

• estatinas como atorvastatina, fluvastatina e 
sinvastatina - usadas para baixar o sangue
níveis de colesterol

• antineoplásicos como 5-fluorouracil - para 
câncer de mama, gastrointestinal e de pele

• H2-agonistas como cimetidina ou ranitidina - 
usados   para tratar úlceras estomacais ou 
intestinais

• ativadores do plasminogênio (por exemplo, uroquinase; 

estreptoquinase e alteplase, inibidores da trombina (por 

exemplo, argatroben) - medicamentos usados   para quebrar 

coágulos sanguíneos durante acidente vascular cerebral

• agentes procinéticos (por exemplo, cisaprida) - 

medicamentos usados   para acelerar o 

esvaziamento gástrico

• antiácidos (por exemplo, hidróxido de magnésio) - 

medicamentos usados   contra a acidez do estômago.

• glucosamina (para osteoartrite) pode 
aumentar o efeito de Sinthrome.

Medicamentos que podem diminuir o efeito de Sinthrome, tais como:
• aminoglutetimida - usado para tratar câncer ou• 

Síndrome de Cushing
• mercaptopurina – usado para tratar câncer ou 

doenças autoimunes (um tipo de doença 
quando seu sistema imunológico ataca suas 
próprias células)

• inibidores da protease, como ritonavir ou 
nelfinavir - usados   para tratar o HIV

• azatioprina – usada após transplante de 
órgãos ou para doenças inflamatórias 
crônicas e autoimunes

• barbitúricos como amital sódico ou 
fenobarbital e carbamazepina - para 
epilepsia ou para ajudá-lo a dormir

contraceptivos orais, como femodene, 
logynon e cilest - para controle de natalidade

• rifampicina - medicamento usado contra 
infecções

• diuréticos tiazídicos (por exemplo, 
bendroflumetiazida ou metolazona) - 
medicamentos usados   para tratar retenção de 
água e pressão alta

• corticosteróides como prednisolona - esteróides 
usados   para tratar doenças inflamatórias 
intestinais, artrite e certas condições da pele

• Erva de São João - para a depressão
• colestiramina - medicamento usado contra níveis 

elevados de colesterol

• vitamina E
• medicamentos conhecidos por aumentar a 

atividade de algumas enzimas hepáticas (ou seja, 
CYP2C9, CYP2C19 ou CYP3A4) – pergunte ao seu 
médico ou farmacêutico se não tiver certeza se 
algum dos seus medicamentos tem esse efeito.

• griseofulvina - usado para tratar infecções 
fúngicas.

• drogas antineoplásicas (por exemplo, azatioprina, 6-
mercaptopurina)

vitamina K (um aumento na quantidade de 
sua ingestão de vitamina K pode reduzir o 
efeito do acenocumarol

•

Medicamentos que podem aumentar ou diminuir os efeitos de Sinthrome:
• inibidores da protease (por exemplo, indinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir) – medicamentos usados   para 

tratar a infecção pelo HIV.

• metilprednisolona,   um corticosteróide usado para tratar várias condições inflamatórias.

Efeitos de Sinthrome em outros medicamentos

• Sinthrome pode aumentar o risco de toxicidade por derivados de hidantoína, como a fenitoína - 
medicamentos usados   para tratar a epilepsia.
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• Sinthrome pode aumentar o efeito de redução do açúcar no sangue de medicamentos antidiabéticos, 
como glibenclamida ou glimepirida.

Sintroma com alimentos, bebidas e álcool
Tenha cuidado ao beber álcool, pois pode afetar a forma como Sinthrome afina seu sangue. Verifique 
com seu médico primeiro.

Você deve evitar beber suco de cranberry ou tomar outros produtos de cranberry, como 
cápsulas ou concentrados, pois isso pode significar que você não recebe a quantidade correta 
de acenocumarol.

Idoso
Se você tem 65 anos ou mais, pode ser mais sensível aos efeitos do Sinthrome e, portanto, precisa de check-ups mais 
frequentes. Você também pode precisar de doses mais baixas.

Crianças e adolescentes
A experiência com Sinthrome em crianças e adolescentes é limitada, pelo que estes doentes necessitam de 
exames mais frequentes (ver Secção 3).

Gravidez, amamentação e fertilidade
NÃO tome Sinthrome se estiver grávida. Sinthrome, como outros anticoagulantes, pode causar 
sérios danos ao seu bebê. Informe o seu médico se estiver grávida ou a tentar engravidar. O seu 
médico irá discutir consigo o risco potencial de tomar Sinthrome durante a gravidez.

A decisão de amamentar enquanto estiver a tomar Sinthrome deve ser cuidadosamente ponderada com o seu 
médico. Você e o seu filho podem necessitar de análises ao sangue se estiver a amamentar enquanto estiver a 
tomar Sinthrome. No entanto, como precaução, seu médico deve prescrever vitamina K ao seu filho para evitar 
que o sangue seja afinado.

Não se sabe se Sinthrome pode afetar sua fertilidade.

Se você está em idade fértil, um teste de gravidez pode ser feito pelo seu médico para descartar a 
gravidez antes de receber Sinthrome. Você deve usar controle de natalidade enquanto estiver tomando 
Sinthrome.

Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte 
o seu médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento.

Condução e utilização de máquinas

Sinthrome não tem influência na capacidade de conduzir ou utilizar máquinas. No entanto, é aconselhável 
manter o cartão anticoagulante consigo.

Sinthrome contém lactose
Se foi informado pelo seu médico que tem intolerância a alguns açúcares, contacte o seu 
médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento.

3. Como tomar Sinthrome

Sempre tome Sinthrome exatamente como seu médico receitou. Consulte o seu médico ou 
farmacêutico se tiver dúvidas.

Sinthrome deve ser tomado como uma dose única à mesma hora todos os dias. Engula os comprimidos 
inteiros com um copo de água.
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O seu médico irá solicitar análises sanguíneas regulares durante o tratamento com Sinthrome para verificar a rapidez com 

que o seu sangue está a coagular. Isto ajudará o médico a decidir sobre a sua dose.

A dose de Sinthrome irá variar de paciente para paciente e de dia para dia. O seguinte pode ser 
usado como guia:

Adultos e idosos:
A dose inicial usual está entre 2 mg/dia a 4 mg/dia sem administração de uma dose de ataque. O 
tratamento pode ser iniciado com um regime de dose de ataque, geralmente 6 mg no primeiro dia, 
seguido de 4 mg no segundo dia.

Pacientes idosos, pacientes com doença hepática ou insuficiência cardíaca grave (que retarda o fluxo sanguíneo no 
fígado e pode causar sua lesão) ou pacientes desnutridos podem precisar de doses mais baixas.

Uso em crianças e adolescentes:
A experiência com medicamentos para afinar o sangue incluindo Sinthrome em crianças e adolescentes é limitada. Se 
Sinthrome for utilizado em crianças ou adolescentes, o sangue deve ser testado com mais frequência, para verificar a 
eficácia do medicamento.

Informe o seu médico ou dentista ou farmacêutico em todas as consultas que está a utilizar Sinthrome.

Se tomar mais Sinthrome do que deveria
Se acidentalmente tomar demasiados comprimidos ou se outra pessoa tomar algum dos seus 
medicamentos, deve informar o seu médicoimediatamenteou contate o departamento de acidentes e 
emergência mais próximo. Os sintomas de overdose diferem entre as pessoas. Podem aparecer 1 a 5 
dias após tomar o medicamento e incluem hemorragias nasais, sangramento das gengivas, vómitos ou 
tosse com sangue, sangue na urina, fezes sanguinolentas ou pretas, sangramento genital, sangramento 
menstrual abundante, grandes contusões ou sangramento no articulações que causa aperto, inchaço e 
dor. Seu batimento cardíaco pode acelerar, sua pressão arterial pode cair, fazendo você se sentir tonto e 
sua pele pode parecer pálida, fria e suada. Você pode sentir náuseas, vômitos, diarréia e dores 
abdominais. Você pode precisar de exames de sangue para monitorar sua condição e o tratamento 
pode ser necessário. Mostre os medicamentos que sobraram ou a embalagem vazia ao médico.

Caso se tenha esquecido de tomar Sinthrome

Não se preocupe. Se você se esquecer de tomar uma dose, tome-a assim que possível, a menos que esteja quase na hora de 

tomar a próxima dose. NÃO tome uma dose dupla. Então continue como antes.

Se parar de tomar Sintrome

Se tiver dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

4. Possíveis efeitos colaterais

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

Informe o seu médico imediatamente se tiver algum dos seguintes efeitos secundários:

Comum(pode afetar até 1 em 10 pessoas):
• sangramento:

- sangramento das gengivas, hematomas inexplicáveis   ou hemorragias nasais, menstruações abundantes, 

sangramento intenso de cortes ou feridas

- sangramento de vários órgãos: estômago, intestinos, vesícula biliar (dor abdominal, vômito com 
sangue, fezes sanguinolentas ou pretas), trato urinário (dor nas costas, sangue na urina), cérebro 
(tontura, dor de cabeça intensa, fraqueza em um braço ou perna, visão turva) e olhos (poça de 
sangue visível)
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Cru(pode afetar até 1 em 1000 pessoas):
• reação alérgica (hipersensibilidade) na forma de urticária, erupção cutânea, inflamação, coceira e 

febre
• perda de apetite
• sentindo ou estar doente

• vômito
• queda de cabelo incomum

Muito raro(pode afetar até 1 em 10.000 pessoas):
• inflamação dos vasos sanguíneos (vasculite) que pode causar hematomas ou sangramento sob a 

pele
• necrose da pele (morte do tecido) com formação de bolhas na pele com ou sem cicatrizes, geralmente 

nas áreas das coxas, nádegas ou seios. Esta condição geralmente está associada à deficiência 
congênita de algumas proteínas no sangue

• lesão hepática que pode causar icterícia, dor de estômago, inchaço e fadiga

Frequência desconhecida: Uma erupção cutânea dolorosa. Sintroma pode causar uma condição de pele rara 
grave chamada calcifilaxia que pode começar com uma erupção cutânea dolorosa, mas pode levar a 
complicações graves. Esta reação adversa ocorre mais frequentemente em pacientes com doença renal 
crônica oualgo errado com os níveis de cálcio, albumina, fosfato ou certas proteínas no sangue. Condição de 
ter um número de glóbulos vermelhos abaixo do normal ou hemoglobina reduzida (Anemia).

Relato de efeitos colaterais
Se tiver quaisquer efeitos secundários, fale com o seu médico ou farmacêutico. Isso inclui quaisquer possíveis efeitos 
colaterais não listados neste folheto. Você também pode relatar efeitos colaterais diretamente através do Esquema 
de Cartão Amarelo em: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 armazenar Sinthrome

Mantenha este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.
Não tome Sinthrome após o prazo de validade impresso na embalagem exterior após EXP. A data 
de validade refere-se ao último dia desse mês.

Se o seu médico decidir interromper o seu tratamento, devolva qualquer medicamento não utilizado ao farmacêutico. 

Mantenha-o apenas se o seu médico lhe disser.

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 Sinthrome contém
A substância ativa é acenocumarol 1mg. Este é o novo nome para nicoumalona. O 
ingrediente em si não mudou.
Os outros excipientes são: aerossol 200 (aerogel de sílica), lactose, hipromelose, estearato de 
magnésio, amido de milho e talco.

Qual o aspecto de Sinthrome e conteúdo da embalagem
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Os comprimidos de Sinthrome são comprimidos brancos, redondos e planos com bordas ligeiramente 
biseladas, com “CG” impresso de um lado e “AA” do outro. Eles vêm em embalagens de 100 comprimidos.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante

Titular da Autorização de Introdução no Mercado

Norgine Pharmaceuticals Limited, 
Norgine House, Widewater Place, 
Moorhall Road, Harefield,
Uxbridge, UB9 6NS, Reino Unido.

Fabricante
FAMAR AVE
Avenida Anthousa 7
Anthousa Attiki, 15344
Grécia

Fabricante
Rovi Pharma Serviços Industriais, SA, Via 
Complutense, 140,
Alcalá de Henares,
Madri, 28805,
Espanha

A informação neste folheto aplica-se apenas a Sinthrome. Se você tiver alguma dúvida ou não tiver certeza 
sobre alguma coisa, pergunte ao seu médico ou farmacêutico.

Este folheto foi revisto pela última vez em julho de 2020

Sinthrome é uma marca registrada da Novartis Pharmaceuticals Limited
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