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Apixabana
pronunciado como (um pix' uma proibição)

AVISO IMPORTANTE:

Se você tem fibrilação atrial (uma condição na qual o coração bate irregularmente, aumentando a chance de formação de 

coágulos no corpo e possivelmente causando derrames) e está tomando apixabana para ajudar a prevenir derrames ou 

coágulos sanguíneos graves, você corre um risco maior de ter um acidente vascular cerebral depois de parar de tomar este 

medicamento. Não pare de tomar apixabano sem falar com o seu médico. Continue a tomar apixabano mesmo que se sinta 

bem. Certifique-se de reabastecer sua receita antes de ficar sem medicação para que você não perca nenhuma dose de 

apixabana. Se você precisar parar de tomar apixabana, seu médico pode prescrever outro anticoagulante ('afinador de 

sangue') para ajudar a prevenir a formação de um coágulo sanguíneo e causar um derrame.

Se você tiver anestesia epidural ou espinhal ou uma punção espinhal enquanto estiver tomando um 
anticoagulante como o apixabano, você corre o risco de ter um coágulo de sangue na coluna ou ao redor da 
coluna que pode causar paralisia. Informe o seu médico se você tiver um cateter epidural deixado em seu 
corpo ou tiver ou já teve repetidas punções epidurais ou espinhais, deformidade espinhal ou cirurgia espinhal. 
Informe o seu médico e farmacêutico se estiver a tomar algum dos seguintes: anagrelida (Agrylin); aspirina e 
outras drogas anti-inflamatórias não esteróides (AINEs) como ibuprofeno (Advil, Motrin, outros), indometacina 
(Indocin, Tivorbex), cetoprofeno e naproxeno (Aleve, Anaprox, outros); cilostazol (Pletal); clopidogrel (Plavix); 
dipiridamol (Persantine); eptifibatida (Integrilin); heparina; prasugrel (Eficiente); ticagrelor (Brilinta); ticlopidina; 
tirofiban (Aggrastat) e varfarina (Coumadin, Jantoven). Se sentir algum dos seguintes sintomas, contacte o seu 
médico imediatamente: fraqueza muscular (especialmente nas pernas e pés), dormência ou formigueiro 
(especialmente nas pernas) ou perda de controlo do intestino ou da bexiga.

O seu médico ou farmacêutico fornecer-lhe-á o folheto informativo do fabricante (Guia de Medicação) quando 

iniciar o tratamento com apixabano e sempre que reabastecer a sua receita. Leia atentamente as informações 

e pergunte ao seu médico ou farmacêutico se tiver alguma dúvida. Você também pode visitar o site da Food 

and Drug Administration (FDA)
(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/
ucm085729.htm]) ou no site do fabricante para obter o Guia de Medicação.

Converse com seu médico sobre os riscos de tomar apixabana.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a613032.html 1/5

TITLE - APIXABAN / ELIQUIS MEDICATION PATIENT
INFORMATION IN PORTUGUESE

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm
www.911globalmeds.com/buy-apixaban-eliquis-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a613032.html


01/0422/04, 15h18 Apixabana: Informações sobre medicamentos MedlinePlus

por que este medicamento é prescrito?

Apixabana é usado para ajudar a prevenir derrames ou coágulos sanguíneos em pessoas que têm fibrilação atrial (uma condição 

na qual o coração bate irregularmente, aumentando a chance de formação de coágulos no corpo e possivelmente causando 

derrames) que não é causada por doença valvar cardíaca. O apixabano também é usado para prevenir a trombose venosa 

profunda (TVP; um coágulo de sangue, geralmente na perna) e a embolia pulmonar (EP; um coágulo de sangue no pulmão) em 

pessoas submetidas à substituição do quadril ou cirurgia de substituição do joelho. Apixabana também é usada para tratar TVP e 

EP e pode ser continuada para evitar que TVP e EP voltem a ocorrer após o término do tratamento inicial. Apixabana está em uma 

classe de medicamentos chamados inibidores do fator Xa. Funciona bloqueando a ação de uma determinada substância natural 

que ajuda a formar coágulos sanguíneos.

como este medicamento deve ser usado?

Apixabana vem como um comprimido para tomar por via oral. Geralmente é tomado com ou sem alimentos duas vezes ao dia. Quando o 

apixabano é tomado para prevenir TVP e EP após cirurgia de artroplastia de quadril ou joelho, a primeira dose deve ser tomada pelo 

menos 12 a 24 horas após a cirurgia. O apixabano é geralmente tomado durante 35 dias após uma cirurgia de substituição da anca e 

durante 12 dias após a cirurgia de substituição do joelho. Tome apixabana aproximadamente nos mesmos horários todos os dias. 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 apixabana exatamente como indicado. Não tome mais ou menos dele ou tome-o com mais frequência do que o prescrito pelo seu 

médico.

Se não conseguir engolir os comprimidos, pode esmagá-los e misturá-los com água, sumo de maçã ou compota de maçã. Engula a 

mistura logo após prepará-la. O apixabano também pode ser administrado em certos tipos de sondas de alimentação. Pergunte 

ao seu médico se você deve tomar este medicamento em seu tubo de alimentação. Siga cuidadosamente as instruções do seu 

médico.

Continue a tomar apixabano mesmo que se sinta bem. Não pare de tomar apixabano sem falar com o seu médico. Se você 

parar de tomar apixabana, seu risco de coágulo sanguíneo pode aumentar.

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 apixabana,

informe o seu médico e farmacêutico se você é alérgico ao apixabano, a qualquer outro medicamento ou a qualquer um dos ingredientes 

dos comprimidos de apixabano. Pergunte ao seu farmacêutico ou consulte o Guia de Medicação para obter uma lista dos ingredientes.

informe ao seu médico e farmacêutico quais outros medicamentos prescritos e não prescritos, vitaminas e 
suplementos nutricionais que você está tomando ou planeja tomar. Certifique-se de mencionar qualquer um 
dos seguintes: carbamazepina (Carbatrol, Epitol, Equetro, Tegretol, Teril); claritromicina (Biaxin, em Prevpac); 
itraconazol (Onmel, Sporanox); cetoconazol (Nizoral); fenitoína (Dilantin, Phenytek); rifampicina (Rifadin, 
Rimactane, em Rifadin, em Rifater); ritonavir (Norvir, em Kaletra); inibidores seletivos da recaptação de 
serotonina (ISRSs) como citalopram (Celexa), fluoxetina (Prozac, Sarafem, Selfemra, em Symbyax), fluvoxamina 
(Luvox), paroxetina (Brisdelle, Paxil, Pexeva) e sertralina (Zoloft); e serotonina e
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inibidores da recaptação de norepinefrina (SNRIs), como duloxetina (Cymbalta), desvenlafaxina (Khedezla, Pristiq), 
milnaciprano (Fetzima, Savella) e venlafaxina (Effexor). Seu médico pode precisar alterar as doses de seus medicamentos ou 
monitorá-lo cuidadosamente quanto a efeitos colaterais. Muitos outros medicamentos também podem interagir com o 
apixabano, portanto, informe o seu médico sobre todos os medicamentos que você está tomando, mesmo aqueles que não 
aparecem nesta lista.

informe ao seu médico quais produtos à base de plantas você está tomando, especialmente a erva de São João.

você deve saber que o apixabano pode interagir com certos medicamentos que podem ser usados   para tratá-lo se 
você tiver um derrame ou outra emergência médica. Em caso de emergência, você ou um familiar deve informar ao 
médico ou ao pessoal do serviço de urgência que o trata que está a tomar apixabano.

Informe o seu médico se tiver uma válvula cardíaca artificial ou se tiver uma hemorragia intensa em qualquer parte do seu corpo 

que não possa ser interrompida. O seu médico provavelmente lhe dirá para não tomar apixabana.

informe o seu médico se você tem ou já teve algum tipo de problema de sangramento, síndrome antifosfolípide (SAF; 
uma condição que causa coágulos sanguíneos) ou doença renal ou hepática.

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

se estiver a ser submetido a uma cirurgia, incluindo cirurgia dentária, informe o médico ou dentista que está a tomar 
apixabano. O seu médico pode dizer-lhe para parar de tomar apixabano antes da cirurgia ou procedimento. Se você 
precisar parar de tomar apixabana porque está passando por uma cirurgia, seu médico pode prescrever um medicamento 
diferente para prevenir coágulos sanguíneos durante esse período. O seu médico dir-lhe-á quando deve voltar a tomar 
apixabano após a cirurgia. Siga estas instruções cuidadosamente.

Ligue para o seu médico imediatamente se você cair ou se machucar, especialmente se você bater a cabeça. Seu médico 
pode precisar examiná-lo.

Que instruções dietéticas especiais devo seguir?

A menos que seu médico lhe diga o contrário, continue sua dieta normal.

o que devo fazer se me esquecer de uma dose?

Tome a dose esquecida assim que se lembrar. No entanto, se estiver quase na hora da próxima dose, pule a dose 
esquecida e continue seu esquema posológico regular. Não tome uma dose dupla para compensar uma perdida.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

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

sangramento nas gengivas

hemorragias nasais

sangramento vaginal intenso

urina vermelha, rosa ou marrom

fezes vermelhas ou pretas

tossir ou vomitar sangue ou material que se parece com borra de café
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inchaço ou dor nas articulações

dor de cabeça

irritação na pele

dor no peito ou aperto

inchaço da face ou língua

Problemas respiratórios

chiado

sensação de tontura ou desmaio

Apixabana impede que o sangue coagule normalmente, por isso pode levar mais tempo do que o normal para você parar de sangrar se 

for cortado ou ferido. Este medicamento também pode causar hematomas ou sangramentos mais facilmente. Ligue para o seu médico 

imediatamente se o sangramento ou hematoma for incomum, grave ou não puder ser controlado.

Apixabana 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 da luz, excesso de calor e umidade (não no banheiro).

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.

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]

n caso de emergência/sobredosagem

Em caso de overdose, ligue para a linha de ajuda de controle de envenenamento em 1-800-222-1222. As informações também estão 

disponíveis on-line emhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Se a vítima tiver desmaiado, tiver uma 

convulsão, tiver dificuldade para respirar ou não puder ser acordada, ligue imediatamente para os serviços de emergência no 911.
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Os sintomas de sobredosagem podem incluir o seguinte:

sangramento ou hematomas incomuns

urina vermelha, marrom ou rosa

fezes vermelhas ou pretas

tossir ou vomitar sangue ou material que se parece com borra de café

Quais outras informações devo saber?

Mantenha todas as consultas com o seu médico.

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.
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