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MEDICAMENTO SOLICITADO: Edoxabana 30mg.  

INDICAÇÃO DE BULA: É indicada para reduzir o risco de acidente vascular cerebral 
(AVC) e/ou embolia sistêmica em pacientes adultos com fibrilação atrial não valvar 
(FANV) e no tratamento de tromboembolismo venoso (TEV) incluindo trombose 
venosa profunda (TVP) e embolia pulmonar (EP) e prevenção de TEV recorrente (TVP 
e/ou EP)1.  
 
DOENÇA(S) INFORMADA(S): CID I 48 – Fibrilação Atrial2. 
 
 RESPOSTA 
 
 O paciente necessita de tratamento anticoagulante oral devido quadro de 
Fibrilação Atrial sendo indicado pelo médico assistente o medicamento Lixiana, que 
possui como principio ativo a edoxabana1. Esse fármaco possui função inibidora 
altamente seletiva, direta e reversível do fator Xa (FXa)1. Essa inibição reduz a 
formação de trombina, prolongando o tempo de coagulação e reduzindo a formação de 
trombo1.           
 A edoxabana não está padronizada em nenhum componente da Assistência 
Farmacêutica e em consulta ao site da Comissão Nacional de Incorporação de 
Tecnologias no SUS (CONITEC), não foram encontradas solicitações de avaliação para 
sua inclusão no Sistema Único de Saúde3. No entanto, para essa situação clínica a 
REMUME oferece o medicamento anticoagulante Varfarina 5 mg, que atua inibindo a 
síntese de fatores de coagulação dependentes da vitamina K, ou seja, é um antagonista 
da vitamina K (AVK)4.         
 O estudo ENGAGE-AF (Edoxaban versus Warfarin in Patients with Atrial 
Fibrillation), duplo-cego e randomizado, comparou os dois medicamentos e os 
resultados mostraram que a edoxabana foi não inferior à varfarina, ou seja, não 
apresentou melhor eficácia que o medicamento já disponível5. O médico assistente 
corrobora com a informação acima, porém informa que a edoxabana apresenta maior 
segurança. É importante ressaltar que também foi informado o uso prévio da Varfarina, 
no entanto, não existe relato se o paciente apresentou algum problema que inviabilizasse 
a continuidade de tratamento com a terapia disponível no SUS.     
 Ainda assim, recorremos à literatura e devemos citar as informações contidas 
nas Diretrizes de Fibrilação Atrial, da Sociedade Brasileira de Cardiologia. O 
documento dessa sociedade cientifica, publicado no ano de 2016, afirma que o sucesso 
do tratamento anticoagulante está muito mais influenciado pela educação do paciente 
e/ou familiares e cuidadores, do que pela escolha do anticoagulante por si só5. 
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Os pacientes precisam ter conhecimento sobre o medicamento utilizado, as 
possibilidades de interação medicamentosa, aderência aos horários, detalhes da 
alimentação (especialmente com os antagonistas da vitamina K) e necessidade de 
controles laboratoriais5.          
 No caso da Varfarina, a realização de exames laboratoriais periódicos de 
controle para ajuste da dose do medicamento torna-se necessária. Esse reajuste de dose 
é realizado baseando-se no resultado da Razão Normalizada Internacional – RNI5, sendo 
de suma importância esse controle para os pacientes em uso da Varfarina.   
 O exame necessário para o controle da anticoagulação está totalmente disponível 
no SUS. Com relação ao risco de sangramentos, algumas atitudes simples são 
fundamentais no sentido de prevenir a ocorrência desses eventos, além da educação do 
paciente (já citada) e independente de qual anticoagulante for escolhido, a saber6:  

  • Evitar o uso concomitante de anti-inflamatórios não hormonais ou de 
antiagregantes plaquetários; 

• controlar a pressão arterial sistêmica; 
• avaliar a necessidade de profilaxia de hemorragia digestiva alta com o 

uso de um inibidor de bomba de prótons; 
• avaliar periodicamente a função renal e hepática;                                                                                    
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