
Efeitos Colaterais do xarelto                                                                                                 

Qual é a controvérsia sobre o Xarelto? 

Sua controvérsia origina-se de seus efeitos colaterais potencialmente graves. O FDA  questionou uma série de alegações 

e táticas de propaganda do Xarelto. 

O Xarelto é tido como seguro e eficaz, contudo, um de seus efeitos colaterais é o risco de sangramentos 

incontroláveis. 

Caso ocorra um sangramento intenso, em consequência do uso do Xarelto, ele não poderá ser efetivamente 

controlado, por não haver antídotos ainda. Em contraste, a varfarina pode ser controlada com vitamina K ou produtos de 

plasma. 

A aprovação do Xarelto em 2011 pelo FDA para reduzir o risco de derrames em pacientes com fibrilação atrial 

não valvular (FA ou NVAF em inglês) foi acompanhada por uma série de preocupações, conforme percebido durate a 

reunião do  Comitê Consultivo do FDA e na avaliação deles dos ensaios ROCKET- AF para FA, 

Em 2014, o Instituto para Práticas Seguras no Uso de Medicamentos emitiu um relatório ranqueando o Xarelto 

em 10º lugar entre os medicamentos mais problemáticos submetidos ao FDA durante o primeiro ano do medicamento 

no mercado. Notavelmente, o Pradaxa estava nesta lista no ano anterior. O FDA tem se preocupado com o risco de 

sangramento desde que o Pradaxa foi aprovado pelo órgão como um medicamento inibidor de fator Xa inovador. As 

preocupações parecem justificáveis _ a incidência de sangramentos tem aumentado à medida que essa nova classe de 

medicamentos tem sido prescrita com maior frequência. 

O FDA rejeitou a última solicitação da Bayer para aprovação do Xarelto na prevenção de eventos cardiovasculares 

recorrentes após a Sindrome Coronariana Aguda (SCA- um termo que descreve qualquer interrupção repentina de fluxo 

sanguíneo para o músculo do coração). 

Esta foi a segunda rejeição do FDA para este propósito. De modo interessante, não foram realizados novos testes para 

esta indicação desde a primeira rejeição do FDA a este medicamento. Apesar de o “novo” propósito de utilização do 

Xarelto ser discreta, terapia de curto prazo (até 90 dias) ao invés de um tratamento crônico ( a longo prazo), a falta de 

dados e a inconsistência estatística fez com que mais uma vez o FDA negasse a petição do laboratório.  Curiosamente, 

um artigo de 2012, que descrevia dados de estudos anteriores, mencionava resultados menos favoráveis, mas explicou a 

diferença afirmando que o julgamento do Xarelto foi mais criterioso. Implacável, a Johnson & Johnson planeja dois novos 

estudos globais, para tentar provar que uma terapia de longo prazo com uma  dosagem baixa de Xarelto pode previnir 

eventos cardiovasculares secundários em pacientes com SCA. 

 Recentemente, a Boehringer Ingelheim concordou pagar US$ 650 milhões para liquidar mais de 4.000 ações judiciais 

contra o Pradaxa (dabigratran) sob alegação de sangramentos incontroláveis após o uso deste medicamento. 

 Não surpreendentemente, os advogados de responsabilidade de produto estão verificando potenciais processos contra 

o Xarelto por homicídio culposo oriundo de hemorragia, avcs hemorrágicos e outros tipos de sangramentos internos. 

Fonte: http://www.recallcenter.com/xarelto/side-effects/, página visitada em 11 de dezembro de 2014 
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