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FUNDAMENTOS

• A encefalopatia hepática (EH) é uma síndrome neuropsiquiátrica grave e potencialmente progressiva 
que se observa principalmente em pacientes com cirrose hepática e frequentemente resulta em hospi-
talização. Ela está associada à redução da sobrevida e exerce impacto muito grande sobre os pacientes, 
seus familiares e o sistema de saúde.1,2 

• Os sintomas de EH se manifestam como um espectro que inclui deterioração do estado mental, com 
disfunção psicomotora, comprometimento da memória, aumento do tempo de reação, anormalidades 
sensoriais, baixa concentração, desorientação e, nas formas graves, coma.1

• A intervenção terapêutica no longo prazo para evitar a recorrência de EH em indivíduos com cirrose 
hepática se faz necessária para diminuir o ônus que recai sobre o atendimento de saúde, bem como para  
melhorar a qualidade de vida e os resultados clínicos do paciente.2
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Prevenção da encefalopatia hepática (EH): o que mostram as evidências?

XIFAXAN® (rifaximina) – EVIDÊNCIAS CLÍNICAS

Estudo Controlado 

• O primeiro foi um estudo randomizado, 
duplo-cego, controlado por placebo, com 
duração de 6 meses -

recorrente.1

• -
po até o primeiro episódio de EH.1

• O desfecho secundário principal foi o 
tempo até a primeira hospitalização por 

1

2010 Mar 25;362(12):1071-81.

 
no regime de 2 vezes ao dia a longo prazo para a prevenção de episódios de EH:1,2

Estudo Aberto de Longo Prazo 

• O segundo foi um estudo aberto de ma-
nutenção, com duração de 24 meses, que 
avaliou pacientes que haviam participado 
do estudo controlado prévio (n=152) e no-
vos pacientes (n=170) que preenchiam os 
critérios similares de elegibilidade.2 

• O desfecho primário foi a segurança de 
rifaximina a longo prazo.2

• -
pitalização.2
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PACIENTES SELECIONADOS PARA OS ESTUDOS

Estudo Controlado 
•  

os sexos com cirrose hepática e história 
-

dente, com gravidade documentada pelo 
nos últimos 6 meses 

1) no momento da inclusão e com escore 
1

2010 Mar 25;362(12):1071-81.

Model for End-Stage Liver Disease

Estudo Aberto de Longo Prazo 
• 

os sexos com cirrose hepática e histótia 
-

dente, com gravidade documentada pelo 
nos últimos 12 meses 

no momento da inclusão.2

• Quase 90% dos pacientes receberam lactu-
lose de modo concomitante em ambos os 
estudos. 
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Prevenção da encefalopatia hepática (EH): o que mostram as evidências?

Estudo Controlado _ RESULTADOS

Rifaximina vs. placebo 

2010 Mar 25;362(12):1071-81.
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Episódios de encefalopatia hepática
após 6 meses de tratamento

* ITT: intention-to-treat (intenção de tratar)
**NNT: number needed to treat (número necessário para tratar)
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NNT**

Estudo Controlado – RESULTADOS
Rifaximina
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* ITT: intention-to-treat (intenção de tratar)
**NNT: number needed to treat (número necessário para tratar)
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Prevenção da encefalopatia hepática (EH): o que mostram as evidências?

Estudo Aberto – RESULTADOS

•   eventos adversos (EAs) durante o tratamento de longo prazo com rifaximina
foram semelhantes aos observados no estudo controlado original.

•  A frequência de EAs -
mina ou placebo em 6 meses.

•  Não houve novos EAs graves com a manutenção do tratamento com rifaximina a longo prazo.

•  A incidência de EAs
submetidos a rifaximina + lactulose, em comparação aos que receberam apenas rifaximina

•  Não houve aumento aparente na frequência de infecções, inclusive por , nem relatos 
de desenvolvimento de resistência bacteriana.
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Estudo Aberto – RESULTADOS

•  -
mina e nos novos pacientes tratados com rifaximina foi semelhante à observada no grupo histórico trata-

Hospitalizações relacionadas à EH

Grupo histórico de placebo (n=159; PAE=46,0)
Grupo histórico de rifaximina (n=140; PAE=50,0)
Grupo novos pacientes com rifaximina (n=252; PAE=342,3)
Grupo com todos tratados com rifaximina (n=392; PAE=510,5)

*p<0,0001 vs. placebo

*

Taxas de hospitalização relacionada à EH
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Prevenção da encefalopatia hepática (EH): o que mostram as evidências?

2010 Mar 25;362(12):1071-81.

CONCLUSÕES

•  -
1

 
• 1

• O tratamento com rifaximina a longo prazo (até 24 meses) parece proporcionar redução contínua do 
número de hospitalizações por EH e por todas as causas, sem aumentar a frequência de EAs.2 
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IMPLICAÇÕES CLÍNICAS

•  O emprego da rifaximina parece ser adequada como terapia de manutenção em pacientes com cirrose. 

  
• A menor incidência de EAs relacionados ao trato gastrointestinal (GI) em pacientes tratados apenas 

com rifaximina pode ter implicações importantes na EH, pois a efetividade da lactulose na prevenção 

tratamento.
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Xifaxan®

550 mg

Xifaxan® (rifaximina), 550 mg, comprimido revestido. Indicações: tratamento e redução de episódios de 
Contraindicações: hipersensibilidade à rifaximina, deri-

vados da rifamicina ou a qualquer um dos excipientes presentes na formulação e em casos de pacientes com 
obstrução intestinal. Advertências e precauções:
relatada com o uso de aproximadamente todos os agentes antibacterianos, incluindo a rifaximina. A relação 

-

desconhecidas, a administração concomitante de rifaximina com outras rifamicinas não é recomendada. Os 

-

na administração concomitante de rifaximina com inibidores da glicoproteína-P como a ciclosporina. Dimi-

foram relatados em pacientes mantidos com varfarina e rifaximina co-prescritos. Se a co-administração for 

-

-
cante na capacidade de conduzir veículos e operar máquinas, tonturas foram relatadas em ensaios clínicos 
controlados. Pacientes que sentirem tontura não devem conduzir veículos e operar máquinas. Interações 
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Prevenção da encefalopatia hepática (EH): o que mostram as evidências?

1. Xifaxan®

POSOLOGIA

Ministrar 1 comprimido, 2 vezes 
ao dia, com ou sem alimentos.1

•  

evidente, em adição à lactulose.1,2 
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Prevenção da encefalopatia hepática (EH): o que mostram as evidências?
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