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Digoxina
pronunciado como (di jox' in)

por que este medicamento é prescrito?

A digoxina é utilizada para tratar a insuficiência cardíaca e ritmos cardíacos anormais (arritmias). Isso ajuda o coração a funcionar 

melhor e ajuda a controlar sua frequência cardíaca.

como este medicamento deve ser usado?

A digoxina vem como um comprimido, cápsula ou elixir pediátrico (líquido) para tomar por via oral. A digoxina é 

geralmente tomada uma vez por dia. O elixir pediátrico vem com um conta-gotas especialmente marcado para medir a 

dose. Se tiver dificuldade, peça ao seu farmacêutico para lhe mostrar como usá-lo. É importante que você sempre tome a 

mesma marca de digoxina. Diferentes marcas de digoxina têm diferentes quantidades de droga ativa e sua dose 

precisaria ser alterada.

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 digoxina exatamente como indicado. Não tome mais ou menos dele ou tome-o com mais 

frequência do que o prescrito pelo seu médico.

A digoxina ajuda a controlar sua condição, mas não a cura. Continue a tomar digoxina mesmo que se sinta bem. 

Não pare de tomar digoxina sem falar com o seu médico.

outros usos para este medicamento

A digoxina também é usada para tratar a dor no coração (angina) e pode ser usada após um ataque cardíaco. Converse com seu 

médico sobre os possíveis riscos de usar este medicamento para sua condição.

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 digoxina,

informe o seu médico e farmacêutico se você é alérgico a digoxina, digitoxina ou qualquer outro medicamento.

informe ao seu médico e farmacêutico quais medicamentos prescritos e não prescritos você está tomando, especialmente 
antiácidos, antibióticos, cálcio, corticosteróides, diuréticos ('pílulas de água'), outros medicamentos para doenças cardíacas, 
medicamentos para a tireoide e vitaminas.
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Informe o seu médico se você tem ou já teve problemas de tireóide, arritmias cardíacas, câncer ou doença 
renal.

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

converse com seu médico sobre os riscos e benefícios de tomar este medicamento se você tiver 65 anos de idade ou mais. Os 
adultos mais velhos geralmente devem receber doses baixas de digoxina porque doses mais altas podem causar efeitos 
colaterais graves.

se estiver a ser submetido a uma cirurgia, incluindo cirurgia dentária, informe o médico ou dentista que está a tomar 

digoxina.

você deve saber que este medicamento pode deixá-lo sonolento. Não conduza um carro ou 
opere máquinas até saber como este medicamento o afeta.

lembre-se que o álcool pode aumentar a sonolência causada por este medicamento.

Que instruções dietéticas especiais devo seguir?

Seu médico pode recomendar uma dieta com baixo teor de sódio (baixo teor de sal) e um suplemento de potássio. Peça ao seu 

farmacêutico ou médico uma lista de alimentos com baixo teor de sódio e alto teor de potássio. Siga todas as instruções da dieta 

cuidadosamente.

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?

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

tontura ou vertigem

sonolência

alterações na visão (turva ou amarela)

irritação na pele

arritmia cardíaca

Alguns efeitos colaterais podem ser graves. Se sentir algum dos seguintes sintomas, contacte o 
seu médico imediatamente:

dor de estômago

vômito

diarréia

perda de apetite
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inchaço dos pés ou mãos

ganho de peso incomum

dificuldade para respirar

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

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

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

o que devo saber sobre armazenamento e descarte deste medicamento?

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

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

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.

Quais outras informações devo saber?

Mantenha todas as consultas com o seu médico e o laboratório. Seu médico precisará determinar sua resposta à digoxina. 

Você pode fazer eletrocardiogramas (ECGs) e exames de sangue periodicamente, e sua dose pode precisar ser ajustada. O 

seu médico pode pedir-lhe para verificar o seu pulso (frequência cardíaca). Peça ao seu farmacêutico ou médico para lhe 

ensinar a medir o pulso. Se o seu pulso estiver mais rápido ou mais lento do que deveria, ligue para o seu médico.

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

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

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

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

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

nomes de rands

Cardoxina®

Digitek®

Lanoxicaps®

Lanoxin®
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