
- - - - - - - - - - - - - - - - - CONTRA-INDICAÇÕES ------------------
• Sangramento ativo significativo (4)
• Hipersensibilidade à bivalirudina ou seus componentes (4)DESTAQUES DAS INFORMAÇÕES DE PRESCRIÇÃO Esses 

destaques não incluem todas as informações necessárias 
para usarUTR ANGIOMAXcom segurança e eficácia. - - - - - - - - - - - - - AVISOS E PRECAUÇÕES ----------

• Eventos hemorrágicos: a bivalirudina aumenta o risco de 
hemorragia. Seu efeito anticoagulante diminui
aproximadamente uma hora após a descontinuação. (5.1, 
6.1, 12.2)

• Risco trombótico com braquiterapia de artéria coronária: 
Um risco aumentado de formação de trombo, incluindo 
desfechos fatais, na braquiterapia gama. (5.2, 6.2)

Veja informações completas de prescrição paraUTR ANGIOMAX. 
Injeção de ANGIOMAX RTU (bivalirudina), para
uso intravenoso
Aprovação inicial dos EUA: 2000
- - - - - - - - - - - - - - - - INDICAÇÕES E USO --------------- ANGIOMAX 
RTU é um inibidor direto da trombina indicado para uso como 
anticoagulante em pacientes submetidos à intervenção 
coronária percutânea (ICP), incluindo pacientes com 
trombocitopenia induzida por heparina e trombocitopenia 
induzida por heparina e síndrome de trombose. (1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - REAÇÕES ADVERSAS ------------------ A 
reação adversa mais comum foi sangramento (3,7%). (6.1)

Para relatar REAÇÕES ADVERSAS SUSPEITAS, entre em contato 
com MAIA Pharmaceuticals, Inc. em 1-888-877-9064 ou FDA em 
1-800-FDA-1088 ou
www.fda.gov/medwatch.

- - - - - - - - - - - - DOSAGEM E ADMINISTRAÇÃO ----------
• A dosagem recomendada é uma dose intravenosa de 0,75 mg/kg 

em bolus seguida imediatamente por uma infusão intravenosa de 
1,75 mg/kg/h durante todo o procedimento. Cinco minutos após a 
dose em bolus, avalie o tempo de coagulação ativada (ACT) para 
determinar se é necessário um bolus adicional de 0,3 mg/kg. (2.1)

• Considere estender a duração da infusão pós-procedimento em até 
4 horas em pacientes com IAM com elevação do segmento ST. (2.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS ----------------- 
Heparina, varfarina, trombolíticos ou GPIs: Aumento do risco de 
sangramento maior com o uso concomitante. (7)

- - - - - - - - - - - USO EM POPULAÇÕES ESPECÍFICAS ----------- Pacientes 
geriátricos: É possível aumentar o risco de sangramento. (8.5) 
Insuficiência renal: Reduzir a dose de infusão e monitorar ACT. (2.2, 
8.6)

- - - - - - - - - - - FORMAS DE DOSAGEM E FORÇAS ---------
Injeção: 250 mg/50 mL (5 mg/mL) em frasco de dose única. Pronto 
para usar. (3)
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INFORMAÇÕES DE PRESCRIÇÃO 
COMPLETAS 1 INDICAÇÕES E USO
ANGIOMAX RTU é indicado para uso como anticoagulante em pacientes submetidos à intervenção coronária 
percutânea (ICP), incluindo pacientes com trombocitopenia induzida por heparina e trombocitopenia 
induzida por heparina e síndrome de trombose.

2 DOSAGEM E ADMINISTRAÇÃO
2.1 Dosagem Recomendada
A dose recomendada de ANGIOMAX RTU é uma dose intravenosa em bolus de 0,75 mg/kg, seguida 
imediatamente por uma infusão de manutenção de 1,75 mg/kg/h durante o procedimento. Cinco minutos 
após a administração da dose em bolus, avalie o tempo de coagulação ativada (ACT) para determinar se é 
necessário um bolus adicional de 0,3 mg/kg.

Considere estender a duração da infusão após ICP em 1,75 mg/kg/h por até 4 horas após o procedimento 
em pacientes com IAM com elevação do segmento ST (IAMCST).

2.2 Ajuste de Dose na Insuficiência Renal Dose 

de bolus:

Não é necessária redução da dose em bolus para qualquer grau de insuficiência renal. 

Infusão de manutenção:

Em pacientes com clearance de creatinina menor que 30 mL/min (pela equação de Cockcroft Gault), reduza a taxa de 
infusão para 1 mg/kg/h.

Em pacientes em hemodiálise, reduza a taxa de infusão para 0,25 mg/kg/h[veja Uso em 
Populações Específicas (8.6), Farmacologia Clínica (12.3)].

2.3 Instruções para Administração 

Inspeção do Contêiner

Os medicamentos parenterais devem ser inspecionados visualmente quanto a partículas e descoloração antes da 
administração, sempre que a solução e o recipiente permitirem.

Depois de retirado da geladeira, use imediatamente[veja Como Fornecido Armazenamento e Manuseio (16.2)]. Descarte 
qualquer porção não utilizada.

Compatibilidades de Medicamentos

Não foram observadas incompatibilidades com os conjuntos de administração.

Não administre os medicamentos listados emtabela 1na mesma linha intravenosa com ANGIOMAX RTU.

Tabela 1. Medicamentos Não Administrados na Mesma Linha Intravenosa com 
ANGIOMAX RTU

Alteplase

Amiodarona HCl

Anfotericina B

Clorpromazina HCl

Diazepam

Dobutamina

Edisilato de Proclorperazina
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Reteplase

Estreptoquinase

Vancomicina HCl

3
Solução injectável, solução estéril límpida a ligeiramente opalescente, incolor a amarela:

FORMAS DE DOSAGEM E FORÇAS

• 250 mg de bivalirudina por 50 mL (5 mg/mL) em um frasco de dose única. Pronto para usar. Cada frasco contém 250 mg de 
bivalirudina equivalente a uma média de 275 mg de trifluoroacetato de bivalirudina*.

* A faixa de trifluoroacetato de bivalirudina é de 270 a 280 mg com base em uma faixa de composição de ácido 
trifluoroacético de 1,7 a 2,6 equivalentes.

4 CONTRA-INDICAÇÕES
ANGIOMAX RTU é contraindicado em pacientes com:

• Sangramento ativo significativo;

• Hipersensibilidade ao ANGIOMAX RTU ou seus componentes[veja Reações Adversas (6.2)]. 

5 ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES 5.1 Eventos de sangramento

Bivalirudina aumenta o risco de sangramento[veja Reações Adversas (6.1)]. O efeito anticoagulante da 
bivalirudina diminui aproximadamente uma hora após a descontinuação[ver Farmacologia Clínica (12.2)].

5.2 Risco Trombótico com Braquiterapia de Artéria Coronária

Um risco aumentado de formação de trombos, incluindo desfechos fatais, foi associado ao uso de 
bivalirudina na braquiterapia gama[veja Reações Adversas (6.2)].

6 REAÇÕES ADVERSAS
6.1 Experiência em Ensaios Clínicos

Como os ensaios clínicos são conduzidos em condições muito variadas, as taxas de reações adversas observadas nos ensaios clínicos 
de um medicamento não podem ser comparadas diretamente com as taxas nos ensaios clínicos de outro medicamento e podem não 
refletir as taxas observadas na prática.

Nos estudos BAT, 79 dos 2.161 (3,7%) dos indivíduos submetidos a ICP para tratamento de angina instável e randomizados 
para bivalirudina apresentaram sangramento intracraniano, sangramento retroperitoneal, sangramento clinicamente 
evidente com diminuição da hemoglobina superior a 3 g/dL ou levando a uma transfusão de mais de 2 unidades de sangue.

Imunogenicidade/Reexposição

Tal como acontece com todas as proteínas terapêuticas, existe potencial para imunogenicidade. A detecção da 
formação de anticorpos é altamente dependente da sensibilidade e especificidade do ensaio. Além disso, a incidência 
observada de positividade de anticorpos (incluindo anticorpos neutralizantes) em um ensaio pode ser influenciada por 
vários fatores, incluindo metodologia do ensaio, manuseio da amostra, tempo de coleta da amostra, medicamentos 
concomitantes e doença subjacente. Por estas razões, a comparação da incidência de anticorpos para bivalirudina nos 
estudos descritos abaixo com a incidência de anticorpos em outros estudos ou com outros produtos pode ser 
enganosa.

Dentroem vitroestudos, a bivalirudina não apresentou resposta de agregação plaquetária contra soros de pacientes 
com história de HIT/HITTS.
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Entre 494 indivíduos que receberam bivalirudina em ensaios clínicos e foram testados para anticorpos, 2 indivíduos tiveram 
testes de anticorpos bivalirudina positivos emergentes do tratamento. Nenhum dos sujeitos demonstrou evidência clínica de 
reações alérgicas ou anafiláticas e a repetição do teste não foi realizada. Nove pacientes adicionais que tiveram testes iniciais 
positivos foram negativos em testes repetidos.

6.2 Experiência pós-comercialização

Como as reações adversas pós-comercialização são relatadas voluntariamente por uma população de tamanho incerto, nem sempre 
é possível estimar com segurança sua frequência ou estabelecer uma relação causal com a exposição ao medicamento.

As seguintes reações adversas foram identificadas durante o uso pós-aprovação de bivalirudina: sangramento 
fatal; hipersensibilidade e reações alérgicas incluindo relatos de anafilaxia; falta de efeito anticoagulante; 
formação de trombo durante ICP com e sem braquiterapia intracoronária, incluindo relatos de desfechos fatais; 
hemorragia pulmonar; tamponamento cardíaco; e INR aumentou.

7 INTERAÇÕES DE DROGAS
Em ensaios clínicos em pacientes submetidos a ICP, a coadministração de bivalirudina com heparina, varfarina, 
trombolíticos ou GPIs foi associada a riscos aumentados de eventos hemorrágicos maiores em comparação com 
pacientes que não receberam esses medicamentos concomitantes.

8 USO EM POPULAÇÕES ESPECÍFICAS 
8.1 Gravidez
Resumo do risco

Não há dados disponíveis sobre o uso de bivalirudina em mulheres grávidas para informar um risco associado ao 
medicamento de resultados adversos no desenvolvimento. Estudos de reprodução em ratos e coelhos administrados por via 
subcutânea (SC) doses de até 1,6 vezes e 3,2 vezes a dose humana máxima recomendada (MRHD) com base na área de 
superfície corporal (ASC), respectivamente, não revelaram evidência de dano fetal.

Todas as gestações têm um risco histórico de defeitos congênitos, perda ou outros resultados adversos. O risco de 
fundo estimado de grandes defeitos congênitos e aborto para a população indicada é desconhecido. Na população 
geral dos EUA, o risco de fundo estimado de defeitos congênitos graves e aborto espontâneo em gestações 
clinicamente reconhecidas é de 2 a 4% e 15 a 20%, respectivamente.

Dados

Dados de animais

Estudos reprodutivos foram realizados em ratos com doses subcutâneas de até 150 mg/kg/dia (1,6 vezes a dose 
humana máxima recomendada com base na área de superfície corporal) e coelhos com doses subcutâneas de até 
150 mg/kg/dia (3,2 vezes a dose humana máxima recomendada com base na área de superfície corporal). Esses 
estudos não revelaram danos ao feto atribuíveis à bivalirudina.

Com 500 mg/kg/dia por via subcutânea, o tamanho das ninhadas e fetos vivos em ratos foram reduzidos. Variações esqueléticas fetais 
também foram observadas. Algumas dessas alterações podem ser atribuídas à toxicidade materna observada em altas doses.

8.2 Lactação
Resumo do risco

Não se sabe se a bivalirudina está presente no leite humano. Não existem dados disponíveis sobre os efeitos da 
bivalirudina na criança amamentada ou na produção de leite.

8.4 Uso Pediátrico

A segurança e eficácia da bivalirudina em pacientes pediátricos não foram estabelecidas.
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8.5 Uso Geriátrico

Em estudos de pacientes submetidos a ICP, 44% tinham ≥65 anos de idade e 12% dos pacientes tinham ≥75 anos. Os 
pacientes idosos apresentaram mais eventos hemorrágicos do que os pacientes mais jovens.

8.6 Insuficiência Renal
A disposição da bivalirudina foi estudada em pacientes com PTCA com insuficiência renal leve, moderada e 
grave. A depuração da bivalirudina foi reduzida em aproximadamente 21% em pacientes com insuficiência renal 
moderada e grave e foi reduzida em aproximadamente 70% em pacientes dependentes de diálise.[ver 
Farmacologia Clínica (12.3)]. A dose de infusão de ANGIOMAX RTU pode precisar ser reduzida e o status 
anticoagulante monitorado em pacientes com insuficiência renal[veja Dosagem e Administração (2.2)].

10 SOBREDOSAGEM
Casos de superdosagem de até 10 vezes a dose recomendada em bolus ou infusão contínua de bivalirudina foram 
relatados em estudos clínicos e em relatórios pós-comercialização. Várias superdosagens notificadas foram devidas à 
falha no ajuste da dose de infusão de bivalirudina em pessoas com disfunção renal, incluindo pessoas em 
hemodiálise.[veja Dosagem e Administração (2.2)]. Sangramento, bem como mortes devido a hemorragia, foram 
observados em alguns relatos de overdose. Em casos de suspeita de superdosagem, descontinuar a bivalirudina 
imediatamente e monitorar o paciente de perto quanto a sinais de sangramento. Não há antídoto conhecido para a 
bivalirudina. A bivalirudina é hemodialisável[ver Farmacologia Clínica (12.3)].

11 DESCRIÇÃO
ANGIOMAX RTU contém trifluoroacetato de bivalirudina, que é um inibidor direto específico e reversível da 
trombina. O trifluoroacetato de bivalirudina é um sal peptídico sintético de 20 aminoácidos, com o nome 
químico de D-fenilalanil-L-prolil-L-arginil-L-prolilglicilglicilglicilglicil-L asparagilglicil-L-α-aspartil-L-fenilalanil-L-
α- trifluoroacetato de glutamil-L-α-glutamil-L-isoleucil-L-prolil-L-α glutamil-L-α-glutamil-L-tirosil-L-leucina. 
Cada molécula de trifluoroacetato de bivalirudina contém 1,7 a 2,6 equivalentes de ácido trifluoroacético. A 
fórmula molecular da base livre de bivalirudina é C98H138N24O33e seu peso molecular é 2180,32 Daltons 
(peptídeo de base livre anidro). A fórmula estrutural da base livre de bivalirudina é

ID de referência: 4467488



Figura 1: Fórmula Estrutural da Bivalirudina

ANGIOMAX RTU é fornecido como uma solução estéril refrigerada, pronta para uso, embalada em um frasco de 
dose única de 50 mL. Cada mililitro de ANGIOMAX RTU contém 5 mg de bivalirudina (como sal trifluoroacetato)*, 
0,8 mg de acetato de sódio tri-hidratado, 100 mg de polietilenoglicol 400 e água para injeção.

O pH de ANGIOMAX RTU pode ter sido ajustado com hidróxido de sódio e/ou ácido acético glacial para 5,0 
a 5,5. A solução destina-se a administração intravenosa à temperatura ambiente (20°C a 25°C/68°F a 77°F).

* O intervalo de trifluoroacetato de bivalirudina é de 5,4 a 5,6 mg com base em um intervalo de composição de ácido 
trifluoroacético de 1,7 a 2,6 equivalentes.

12 FARMACOLOGIA CLÍNICA 12.1 
Mecanismo de Ação
A bivalirudina inibe diretamente a trombina ligando-se especificamente tanto ao sítio catalítico quanto ao exosítio de 
ligação a ânion da trombina circulante e ligada ao coágulo. A trombina é uma serina proteinase que desempenha um 
papel central no processo trombótico, atuando para clivar o fibrinogênio em monômeros de fibrina e ativar o Fator XIII 
em Fator XIIIa, permitindo que a fibrina desenvolva uma estrutura de ligação cruzada covalente que estabiliza o trombo; 
A trombina também ativa os Fatores V e VIII, promovendo maior geração de trombina, e ativa as plaquetas, estimulando 
a agregação e a liberação de grânulos. A ligação da bivalirudina à trombina é reversível, pois a trombina cliva lentamente 
a ligação bivalirudina-Arg3-Pro4, resultando na recuperação das funções do sítio ativo da trombina.

12.2 Farmacodinâmica
Em voluntários e pacientes saudáveis   (com ≥70% de oclusão de vasos submetidos a PTCA de rotina), a bivalirudina exibiu 
atividade anticoagulante dependente da dose e da concentração, conforme evidenciado pelo prolongamento do ACT, aPTT, PT 
e TT. A administração intravenosa de bivalirudina produz um efeito anticoagulante imediato. Os tempos de coagulação voltam 
aos valores basais aproximadamente 1 hora após a interrupção da administração de bivalirudina. A bivalirudina também 
aumenta o INR.

Em 291 pacientes com oclusão de vaso ≥70% submetidos à ATC de rotina, foi observada uma correlação positiva entre a 
dose de bivalirudina e a proporção de pacientes que atingiram valores de ACT de 300 seg ou 350 seg. Em uma dose de 
bivalirudina de 1 mg/kg em bolus intravenoso mais 2,5 mg/kg/h de infusão intravenosa (1,4
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vezes superior à dose aprovada de 1,75 mg/kg/h) por 4 horas, seguido de 0,2 mg/kg/h, todos os pacientes atingiram 
valores máximos de ACT superiores a 300 segundos.

12.3 Farmacocinética

A bivalirudina exibe farmacocinética linear após administração intravenosa a pacientes submetidos a PTCA. Nesses 
pacientes, uma concentração média de bivalirudina no estado de equilíbrio de 12,3 ± 1,7 mcg/mL é alcançada após um 
bolus intravenoso de 1 mg/kg e uma infusão intravenosa de 2,5 mg/kg/h de 4 horas.

Distribuição

A bivalirudina não se liga às proteínas plasmáticas (exceto trombina) ou aos glóbulos vermelhos. 

Eliminação

A bivalirudina tem meia-vida de 25 minutos em pacientes com PTCA com função renal normal. A depuração 
corporal total da bivalirudina em pacientes com PTCA com função renal normal é de 3,4 mL/min/kg.

Metabolismo

A bivalirudina é metabolizada por clivagem proteolítica.

Excreção
A bivalirudina sofre filtração glomerular. A secreção tubular e a reabsorção tubular também estão 
implicadas na excreção da bivalirudina, embora a extensão seja desconhecida.

Populações Específicas

Pacientes com Insuficiência Renal

A depuração corporal total foi semelhante para pacientes com PTCA com função renal normal e com insuficiência renal 
leve. A depuração foi reduzida em 21% em pacientes com insuficiência renal moderada e grave com meia-vida de 34 e 
57 minutos, respectivamente. Em pacientes em diálise, a depuração foi reduzida em 70%, com meia-vida de 3,5 horas. 
Aproximadamente 25% da bivalirudina é eliminada por hemodiálise.

13 TOXICOLOGIA NÃO CLÍNICA
13.1 Carcinogênese, Mutagênese, Prejuízo da Fertilidade

Não foram realizados estudos de longo prazo em animais para avaliar o potencial carcinogênico da bivalirudina. A 
bivalirudina não apresentou potencial genotóxico noem vitroensaio de mutação reversa de células bacterianas (teste de 
Ames), oem vitroTeste de mutação genética de células de ovário de hamster chinês (CHO/HGPRT), oem vitroensaio de 
aberração cromossômica de linfócitos humanos, oem vitroensaio de síntese de DNA não programada de hepatócitos de 
rato (UDS) e oem vitroensaio de micronúcleo de rato. A fertilidade e o desempenho reprodutivo geral em ratos não foram 
afetados por doses subcutâneas de bivalirudina de até 150 mg/kg/dia, cerca de 1,6 vezes a dose com base na área de 
superfície corporal (mg/m2) de uma pessoa de 50 kg que recebeu a dose máxima recomendada de 15 mg/kg/dia.

14 ESTUDOS CLÍNICOS
Ensaio de Angioplastia com Bivalirudina (BAT)

Nos estudos BAT, os pacientes com angina instável submetidos a ICP foram randomizados 1:1 para um bolus de 1 
mg/kg de bivalirudina e depois 2,5 mg/kg/h por quatro horas e depois 0,2 mg/kg/h por 14 a 20 horas ou a 175 UI/kg 
de heparina em bolus seguido de uma infusão de 18 a 24 horas de 15 UI/kg/h de infusão. Heparina adicional, mas 
não bivalirudina, pode ser administrada para ACT inferior a 350 segundos. Os estudos foram desenhados para 
demonstrar a superioridade da bivalirudina sobre a heparina na ocorrência de qualquer um dos seguintes sintomas 
durante a hospitalização até sete dias de morte, IM, fechamento abrupto do vaso dilatado ou deterioração clínica 
que requer revascularização ou colocação de balão aórtico .

Os 4.312 indivíduos tinham idades entre 29 e 90 (mediana de 63) anos. 68% eram do sexo masculino e 91% eram
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Caucasiano. O peso médio foi de 80 kg (39 a 120 kg). 741 (17%) indivíduos tiveram angina pós-IM. Vinte e 
três por cento dos pacientes foram tratados com heparina dentro de uma hora antes da randomização.

Os estudos não demonstraram que a bivalirudina foi estatisticamente superior à heparina para reduzir o risco de 
morte, IAM, fechamento abrupto do vaso dilatado ou deterioração clínica com necessidade de revascularização ou 
colocação de balão aórtico, mas a ocorrência desses eventos foi semelhante em ambos os grupos de tratamento. Os 
resultados do estudo são mostrados emmesa 2.

Tabela 2: Incidências de desfechos hospitalares no estudo BAT
Bivalirudina (n=2161) HEPARINA (n=2151)

Ponto final

Endpoint primário† 7,9% 9,3%
Morte, IM, revascularização 6,2% 7,9%
Morte 0,2% 0,2%
MI 3,3% 4,2%

†Um composto de morte ou infarto do miocárdio ou deterioração clínica de origem cardíaca requerendo revascularização ou colocação de balão 
aórtico ou evidência angiográfica de fechamento abrupto do vaso

Avaliação AT-BAT (NCT# 00043940)

Este foi um estudo aberto de braço único no qual 51 indivíduos com trombocitopenia induzida por heparina (HIT) ou 
trombocitopenia induzida por heparina e síndrome de trombose (HITTS) submetidos a ICP. A maioria dos pacientes 
atingiu ACT adequado no momento da ativação do dispositivo e nenhum sangramento importante foi relatado. Dois 
pacientes desenvolveram trombocitopenia.

16 COMO FORNECIDO/ARMAZENAGEM E MANUSEIO 16.1 

Como Fornecido

ANGIOMAX RTU é fornecido como uma solução estéril refrigerada, pronta para uso, transparente a levemente opalescente, 
incolor a amarela, em frascos de vidro de dose única de 250 mg/50 mL (5 mg/mL). Os frascos de dose única estão disponíveis da 
seguinte forma:

• NDC 70511-141-50: Caixa contendo 1 frasco de dose única de ANGIOMAX RTU
• NDC 70511-141-84: Caixa contendo 10 frascos de dose única de ANGIOMAX RTU

Cada frasco contém 250 mg de bivalirudina (equivalente a uma média de 275 mg de trifluoroacetato 
de bivalirudina*).

* O intervalo de trifluoroacetato de bivalirudina é de 270 a 280 mg com base em um intervalo de composição de ácido 
trifluoroacético de 1,7 a 2,6 equivalentes.

16.2 Armazenamento

Armazene os frascos de ANGIOMAX RTU na geladeira entre 2° a 8°C (36° a 46°F). Excursões são 

permitidas de 20° a 25°C (68 a 77°F)[veja Dosagem e Administração (2.3)]. Evite o excesso de calor. 17 

INFORMAÇÕES DE ACONSELHAMENTO DO PACIENTE

Aconselhe os pacientes a observarem cuidadosamente quaisquer sinais de sangramento ou hematomas e a notificá-
los ao seu médico quando ocorrerem.
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