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EH 
É UMA DAS 
COMPLICAÇÕES 
MAIS 
DEBILITANTES DA 
CIRROSE2

A EH se caracteriza pelo amplo espectro de manifestações psi-
, que vão desde o com-

prometimento cognitivo discreto e variável até a progressão para 
o coma.1,2

O aumento da produção de amônia
e a endotoxemia parecem ser alguns dos principais fatores envol-

3

Comprometimento 
cognitivo 

Disbiose da microbiota 
intestinal

Adaptado de: Bajaj JS. Gut Microbes. 2014 May-Jun;5(3):397-403.3

Estimativa de 
pacientes cirróticos 
que apresentam EH4,5

repetidas1,2
• Risco cumulativo de 
recorrência de EH evidente em 
1 ano em pacientes com um 
episódio prévio de EH evidente2

• Risco cumulativo de outra 
recorrência no período de  
6 meses em indivíduos com EH 
evidente recorrente2

hepática microbioma-intestino-
fígado-cérebro3

CÉREBRO E 
INTESTINO

3044% 40% HOSPITALIZAÇÕES

exacerbado por recorrências frequentes1-5
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EH 
É UM 
DISTÚRBIO
MUITO 
RECORRENTE

ASSOCIADO A  
BAIXOS ÍNDICES 
DE SOBREVIDA6,7 

A história natural e os fatores prognósticos da cirrose são bem 
conhecidos.

Pacientes cirróticos com um primeiro episódio de EH são espe-
cialmente vulneráveis a episódios recorrentes de EH.7

A lactulose representa a primeira linha de tratamento dos epi-
sódios de EH. Assim como o lactitol, utilizado em alguns cen-
tros, ela é um dissacarídeo não absorvível.1,2,4

Entretanto, a aderência dos pacientes com EH recorrente à lac-
8

O aumento da frequência 
e da gravidade dos 
episódios de EH é 
preditivo de maior risco 
de morte.6,7
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MORTALIDADE

!

17703_residual_xifaxan_A4.indd   3 06/11/2020   11:33



4

BENEFÍCIO
DA
RIFAXIMINA2

NA RECORRÊNCIA 
DE EH2

-
2,9

ANTI-INFLAMAATTÓÓRRIIOO

AANNTTIIBBIIÓÓTTIICCOO

PPRROOPPRRIIEEDDAADDEESSEEUUBBIIÓÓTTIICCAASS

MÚLTIPLOS 
MECANISMOS 
DE AÇÃO DA 
RIFAXIMINA

NH3

ANTIBIÓTICO

PROPRIEDADES EUBIÓTICAS

EFEITO ANTI-INFLAMATÓRIO

A rifaximina é um antibiótico 

(<1%) que tem propriedades 
antimicrobianas, eubióticas e 

10,11

Na EH, a rifaximina atua sobre 
a microbiota intestinal e pode 

1,4

Rifaximina: 

de bactérias 
intestinais produtoras 
de amônia12

2,12
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RIFAXIMINA
E PREVENÇÃO13-15

DA RECORRÊNCIA
DE EH13-15

A rifaximina mostrou reduzir o risco de recorrência de EH evi-
dente

13,14

O tratamento com rifaximina no longo prazo também pode estar 
13,14 

-
tico de pacientes que apresentam EH recorrente.3

Abordagens para melhorar a prevenção da recorrência de EH15

INTERVENÇÃO2,14,15

SUPORTE15

tratamento padrão com 
lactulose pode ajudar a 
reduzir a recorrência de EH 
evidente e as consequentes 

Envolvimento de cuidadores e recursos da 
comunidade.

Acompanhamento do paciente depois da alta.
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ABREVIATURA: EH, encefalopatia hepática.
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Xifaxan® (rifaximina), 550 mg, comprimido revestido. Indicações: 
de episódios de encefalopatia hepática (EH) em pacientes adultos. Contraindicações: 
hipersensibilidade à rifaximina, derivados da rifamicina ou a qualquer um dos excipientes 

Advertências 
e precauções:
o uso de aproximadamente todos os agentes antibacterianos, incluindo a rifaximina. A 

rifaximina com outras rifamicinas não é recomendada. Os pacientes devem ser informados 

internacional (INR), em alguns casos com eventos hemorrágicos, foram relatados em 

do tratamento com rifaximina. Ajustes na dose dos anticoagulantes orais podem ser 

a rifaximina e/ou seus metabólitos são excretados no leite humano, portanto o risco do 

tonturas em ensaios clínicos controlados. Os pacientes que sentirem tontura não devem 
conduzir veículos nem operar máquinas. Interações medicamentosas: 
de rifaximina em indivíduos que estão utilizando outro agente antibacteriano da classe 

administrados (exemplos: varfarina, antiepiléticos, antiarrítmicos, contraceptivos orais), 

mantidos com varfarina e rifaximina coprescritos. A INR deve ser cuidadosamente 

dose dos anticoagulantes orais podem ser necessários. Reações adversas: depressão, 

®. 
Posologia: 1 comprimido de 550 mg, via oral, duas vezes por dia por até 6 meses. No 

® Registro no MS sob o 
no 1.0974.0276. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O 

Contraindicações: hipersensibilidade à rifaximina, de-
rivados da rifamicina ou a qualquer um dos excipientes 

Interações medicamentosas: 

-
nistrados (exemplos: varfarina, antiepiléticos, antiar-
rítmicos, contraceptivos orais).
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