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1. Introdução 2. Terapia antibiótica em gastroenterologia

O tratamento das doenças infecciosas requer medicamentos que propiciem mais eficácia e segurança, 
em razão do surgimento de patógenos mais agressivos, da crescente resistência aos antimicrobianos e 
da ocorrência de enfermidades que cursam com quadros de imunossupressão. Em gastroenterologia, os 
antibióticos têm um lugar importante em três situações gerais: 1) infecções gastrointestinais (GIs), como 
em casos de diarreia bacteriana, colangite, diverticulite etc.; 2) doenças GIs causadas por agentes infec-
ciosos, mas que não são as enfermidades infecciosas “clássicas”, por exemplo, úlcera péptica positiva para 
Helicobacter pylori (H. pylori), doença de Whipple, síndrome do cólon irritável (SCI) e hiperproliferação 
bacteriana do intestino delgado; e 3) profilaxia com antibióticos para procedimentos GIs. Frente ao núme-
ro crescente de antibióticos, é cada vez mais complexo escolher um tratamento, o que exige que se levem 
em conta vários fatores, como os mencionados na figura 1.1

Os antibióticos são comumente empregados em gastroenterologia para tratamento de doenças infeccio-
sas ou em situações nas quais a microbiota desempenhe um papel importante, como no preparo para 
procedimentos endoscópicos ou cirúrgicos. Embora a escolha do antibiótico dependa de um binômio que 
inclui fatores não relacionados ao medicamento (agente causador e local da doença) e fatores relaciona-
dos ao medicamento (espectro de ação antibacteriana, farmacocinética, perfil de segurança e custo), há 
mais de 20 anos foram estabelecidos os parâmetros que definem o antibiótico ideal (Figura 2).3

O tipo de antibiótico e sua via de administração são fatores a considerar, a depender do sítio anatômico 
da infecção GI. Por exemplo, para erradicar patógenos entéricos não invasivos, pode-se empregar um an-
tibiótico oral de muito baixa absorção. Por outro lado, também é preciso levar em conta que os antibacte-
rianos orais podem alterar a microbiota intestinal, que é uma população bacteriana dinâmica que recobre 
a mucosa do intestino e tem várias funções metabólicas importantes, como a recuperação de energia e 
nutrientes absorvíveis e a proteção do hospedeiro contra a invasão por microrganismos patogênicos.1

Os medicamentos de ação local exercem efeito terapêutico no próprio trato gastrointestinal, já que, con-
forme o contexto de uso desses fármacos, a absorção sistêmica seria considerada indesejada e poderia 
contribuir para a ocorrência de reações adversas e o surgimento de resistência. Assim, a eficácia e a segu-
rança dos medicamentos de ação local podem ser influenciadas por variações na disponibilidade local/
sistêmica, bem como por mudanças na formulação ou na dose.2

Figura 1 

Aspectos a considerar na escolha do tratamento antibiótico em 
gastroenterologia.

Adaptada de: Scarpignato C, Pelosini I. Chemotherapy. 2005;51(Suppl 1):36-66.1
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Figura 2 

Características do antibiótico ideal para uso em gastroenterologia.

Adaptada de: Blandizzi C, Scarpignato C. Ther Perspect. Ther Perspect. 2014;5:32-5.3

CARACTERÍSTICAS DO ANTIBIÓTICO IDEAL
EM GASTROENTEROLOGIA3

Alta eficácia contra enterobactérias

Pouco efeito fora do trato gastrointestinal 
(o que minimiza o risco de resistência bacteriana)

Pouca absorção (portanto, mínimos efeitos sistêmicos)

Bom perfil de segurança, que permita seu uso em crianças, idosos e gestantes

Os antibióticos que cumprem a maioria desses requisitos são denominados pouco absorvíveis, já que, por 
não apresentarem absorção por meio da circulação sistêmica, acumulam-se e atuam na luz intestinal, sen-
do excretados nas fezes. Entre esses fármacos, destacam-se a rifaximina (único antibiótico cuja absorção 
gastrointestinal é <1%), os aminoglicosídeos e agentes de outras classes terapêuticas, como vancomicina 
e teicoplanina. Por outro lado, os aminoglicosídeos são nefrotóxicos e ototóxicos, já que são absorvidos 
no trato GI (~3-5%), estão associados à resistência bacteriana mediada por plasmídeos e não atuam contra 
bactérias anaeróbicas. Devido à taxa de absorção muito baixa, a rifaximina  tem excelente perfil de segu-
rança para uso no curto e no longo prazos.3,46

3. Rifaximina

A rifaximina é uma molécula original desenvolvida e patenteada pela atual Alfasigma em 1980. Assim 
como ocorre com outras rifamicinas, a rifaximina inibe a síntese do ácido ribonucleico (RNA) bacteria-
no por meio de um mecanismo de ligação à subunidade beta (β) da enzima bacteriana RNA-polimerase 
dependente de DNA (RpDd). No início do século XXI, com a descoberta do polimorfismo da rifaximina, 
demonstrou-se que a biodisponibilidade desse antibiótico apresenta estreita correlação com suas formas 
polimórficas e que a forma alfa (α) é  uma das que têm menor biodisponibilidade. Por ser um antibiótico 
de ação local, sua atividade antibacteriana se dá contra os microrganismos causadores de infecções gas-
trointestinais. A absorção sistêmica da rifaximina-α é <1,0% (reportada na literatura como <0,4%) da 
dose administrada por via oral e a fração liberada no trato gastrointestinal é excretada principalmente 
nas fezes, de forma inalterada.4,56
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4. Farmacologia da rifaximina-α

Rifaximina-α [4-desoxi-4’-metilpirido(1’,2’-1,2)imidazo-(5,4-c)-rifamicina SV] é um antibiótico sintético 
desenvolvido para não ser absorvível  sistemicamente  a partir do composto original, a rifamicina (Figu-
ra 3), com o objetivo de conseguir alcançar baixa absorção GI e proporcionar uma excelente atividade 
antibacteriana, com cobertura contra microrganismos Gram-positivos e Gram-negativos, tanto aeróbicos 
quanto anaeróbicos. Por ser virtualmente não absorvida, devido à inclusão do anel piridoimidazol na mo-
lécula, sua biodisponibilidade no trato GI é muito alta, por isso ela alcança concentrações na luz intestinal 
e nas fezes que superam em muito os valores de concentração inibitória mínima (CIM) observados in vitro 
contra diversos microrganismos patogênicos. Dessa forma, o trato GI é o principal alvo terapêutico, em 
consonância com a indicação da rifaximina.1,5

Figura 3 

Estrutura química da rifamicina e rifaximina, e do composto 
original, rifamicina SV.1

Tabela 1

 Efeitos da rifaximina-α na composição da microflora intestinal.

A primeira aprovação da rifaximina-α para uso clínico deu-se na Itália em 1987, e depois ela foi apro-
vada em vários países para tratamento de doenças gastrointestinais. Em maio de 2004, a Food and Drug 
Administration (FDA), agência regulatória dos EUA, aprovou a rifaximina-α para tratamento da diarreia do 
viajante causada por cepas não invasivas de Escherichia coli. Em 2010, a FDA concedeu a aprovação para 
uso da rifaximina-α, na dose de 550 mg, para uma nova indicação – a redução do risco de recorrência de 
encefalopatia hepática (EH) evidente em pacientes >18 anos de idade e doença hepática grave –, aprova-
ção seguida em 2012 pelas agências regulatórias dos principais países da Europa. Posteriormente,  o me-
dicamento foi lançado no mercado de vários países da África e da Ásia. No Brasil, a rifaximina-α na dose 
de 550 mg, foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em 2019 para o tratamento 
e a redução de episódios de encefalopatia hepática.1,4,56

5. Impacto da rifaximina-α na microbiota intestinal

Tanto em modelos in vitro e ex vivo quanto em seres humanos, foi demonstrado que a rifaximina-α não al-
tera significativamente a microbiota intestinal, já que seu uso resulta na abundância relativa de bactérias 
“benéficas” e na alteração da composição dos metabólitos bacterianos no intestino (Tabela 1).4

Autoria/ano

Brigidi 
et al., 2002 

Maccaferri 
et al., 2010

Bajaj 
et al., 2013

Xu  
et al., 2014

Soldi 
et al., 2015

Ponziani 
et al., 2016

N/modelo/
dose diária

12 RCU 
1.800 mg/dia

4 DC 
1.800 mg/dia

20 EH 
1.100 mg/dia

Ratos c/estresse 
e hiperalgesia 

visceral
150 mg/kg 

2x/dia 

15 SCI s/C 
1.650 mg/dia

20 DC, RCU, SCI 
s/C, DD, EH  

1.200 mg/dia

Técnica

Padrão

Modelo colônico 
contínuo, PCR

Pirossequenciamento

PCR,  
pirossequenciamento

PCR, 
pirossequenciamento

Pirossequenciamento

Composição global

Não explorada

Sem alterações

Sem alterações

Sem alterações 
84% de 

redução da 
carga bacteriana

Sem alterações

Sem alterações

Alterações nas 
bactérias

Bifidobacterium↑ 
Enterococcus, 

Lactobacillus ↓  
Coliforme=

Bifidobacterium↑ 
Atopobium, 

Fecalibacterium  
prausnitzii ↑

Lactobacillus ↑ 
Clostridiaceae, 

Erysipelotrichaceae, 
Peptostreptococcaceae ↓

Fecalibacterium 
prausnitzii, 

Bacteroidaceae, 
Prevotellaceae  ↑ 

Clostridiaceae,  
Streptococcaceae ↓

Lactobacillus ↑ 
Roseburia, 

Haemophilus, 
Veillonella, 

Streptococcus ↓

Abreviaturas – DC: doença de Crohn; DD: doença diverticular; EH: encefalopatia hepática; PCR: reação em cadeia da polimerase; 
RCU: retocolite ulcerativa; SCI: síndrome do cólon irritável; SCI s/C: síndrome do cólon irritável sem constipação.

Adaptada de: Scarpignato C, Pelosini I. Chemotherapy. 2005;51(Suppl 1):36-66.1
Adaptada de: Ponziani FR, et al. World J Gastroenterol. 2017 Jul 7;23(25):4491-9.6
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Em pacientes com encefalopatia hepática, a rifaximina-α reduziu a endotoxemia, as concentrações de 
ácidos biliares secundários e os metabólitos nocivos relacionados positivamente com Bacteroidaceae, 
Enterobacteriaceae e Porphyromonadaceae, bem como causou alterações discretas na composição da mi-
crobiota nas fezes. Depois do tratamento com rifaximina-α, não se observaram alterações significativas 
nas famílias ou ordens de bactérias da microbiota, mas sim a redução da quantidade de Veillonellaceae e 
a tendência de aumento de Eubacteriaceae. Além disso, o efeito local da rifaximina-α pode, por sua vez, 
produzir efeito sistêmico positivo, por melhorar significativamente a cognição dos pacientes com encefa-
lopatia hepática, possivelmente relacionada com a modulação do  eixo intestino-fígado-cérebro.4

Em um modelo de cultura de cólon colonizado pela microbiota fecal de pacientes com doença de Crohn 
(DC) ativa, a rifaximina-α não afetou a composição global da microbiota intestinal, mas elevou a concen-
tração de bactérias benéficas, como Bifidobacterium, Atopobium e Fecalibacterium prausnitzii. Também 
se observou alteração no metabolismo, demonstrada por aumento dos níveis de ácidos graxos de cadeia 
curta (AGCCs), propanol, decanol, nonanona e compostos orgânicos aromáticos, e diminuição dos níveis 
de etanol, metanol e glutamato.4

6. Polimorfismo da rifaximina

As  taxas de dissolução e absorção de uma substância farmacológica dependem de fatores como estrutura 
química da molécula, sua área de superfície polar, potencial hidrogeniônico (pH), tamanho, forma do sal, 
capacidade de formar complexos com outras substâncias, formas dos cristais ou estado amorfo. O poli-
morfismo é a capacidade que tem uma molécula de se agregar em múltiplas estruturas cristalinas, o que 
faz com que diferentes polimorfos tenham conformações espaciais distintas. Os diferentes polimorfos de 
um medicamento podem exibir propriedades físico-químicas distintas, como estabilidade e reatividade, 
taxa de dissolução e solubilidade, que podem afetar sua farmacocinética e farmacodinâmica. As formas 
amorfas são estruturas moleculares desordenadas que não mostram padrão tridimensional determinado. 
Diferentemente dos polimorfos cristalinos, as formas amorfas tendem a apresentar taxa de dissolução 
mais alta, o que pode aumentar sua absorção quando administradas por via oral.2

Ao empregar uma tecnologia avançada, a Alfa Wassermann sintetizou diversos fármacos derivados da rifa-
micina, que se caracterizam por melhorias nas propriedades farmacocinéticas (como a ausência virtual de 
absorção GI) e farmacodinâmicas (como amplo espectro de atividade antibacteriana). Entre as diferentes 
moléculas, a que teve maior desenvolvimento foi o composto denominado L-105, depois conhecido como 
rifaximina.1

Atualmente, são conhecidos vários polimorfos da rifaximina, denominados por letras gregas (α, β, γ, δ, ε), 
que são hidratos de rifaximina com diferentes teores de água. Também existe uma forma não cristalina, 
denominada rifaximina amorfa, obtida por meio de modificações no processo de síntese e/ou purificação. 
Embora a rifaximina amorfa e as cristalinas contenham o mesmo ingrediente ativo, elas possuem diferen-
tes propriedades físico-químicas que modificam consideravelmente a biodisponibilidade de cada molé-
cula e afetam suas propriedades farmacocinéticas e farmacodinâmicas.3

Os polimorfos da rifaximina têm diferentes perfis de solubilidade e biodisponibilidade. Estudos feitos 
com animais e seres humanos demonstraram que as diferenças de solubilidade se traduzem em variações 
na absorção (Figura 4). Portanto, os perfis farmacocinéticos de outras formas de rifaximina (por exemplo, 
genéricos disponíveis no mercado internacional que não são do polimorfo α) diferem do perfil da rifaxi-
mina-α, Além disso, se uma formulação contiver rifaximina amorfa, uma forma cristalina distinta ou uma 
mistura de vários polimorfos, a absorção sistêmica será imprevisível.3

Figura 4 

Com exceção da rifaximina-β, os polimorfos ε e γ, assim como 
a rifaximina amorfa, têm taxas de absorção significativamente 
mais altas que rifaximina-α.

TAXA DE ABSORÇÃO DOS DIFERENTES POLIMORFOS DE RIFAXIMINA 
COMPARADOS COM RIFAXIMINA-α

Rifaximina-α

Rifaximina-ββ
absorção similar

Rifaximina amorfa
5-6 vezes mais alta

Rifaximina-εε
6 vezes mais alta

Rifaximina-γγ
400 vezes mais alta

A fórmula registrada pela Biolab, fabricada e patenteada pela Alfasigma, contém rifaximina-α. Não se 
pode pressupor que os resultados alcançados pelos estudos clínicos que empregaram Xifaxan® sejam 
iguais aos obtidos por ensaios clínicos que avaliaram outros polimorfos ou a rifaximina amorfa.3

7. Polimorfo α e efeitos farmacocinéticos

As secreções gástricas não inativam a rifaximina-α. Devido à absorção muito baixa da rifaximina-α, sua 
biodisponibilidade é <1,0% após administração oral e aproximadamente 97% da dose é excretada de 
forma inalterada nas fezes, encontrando-se <0,4% da dose na urina.5,56

Outra vantagem da baixa absorção oral da rifaximina-α é que ela não requer ajustes de dose para pacien-
tes com insuficiência hepática grave nem para aqueles com insuficiência renal.5

Em um estudo que comparou a concentração plasmática máxima (Cmáx) de rifaximina-α e rifaximina 
amorfa em voluntários sadios, constatou-se que, na maioria dos participantes, a primeira concentração 
plasmática de ambas as formas foi detectada 30 minutos depois da administração da dose. Enquanto a 
Cmáx da rifaximina amorfa foi alcançada 1,96 hora depois da administração de 200 mg e 1,71 hora após 
a de 400 mg, a Cmáx da rifaximina-α foi atingida 1,04 hora e 1,21 hora, respectivamente, depois da admi-
nistração de 200 mg e 400 mg (Figuras 5A e 5B).2

Adaptada de: Blandizzi C, Scarpignato C. Ther Perspect. 2014;5:32-5.3
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A maioria dos parâmetros farmacocinéticos foi significativamente mais alta depois da administração 
da rifaximina amorfa, em comparação à da rifaximina-α (Tabela 2).  Particularmente, as diferenças de  
Cmáx, AUC0-t, AUC0–∞ e Ae0-48h entre a forma amorfa e o polimorfo α variaram de 128% a 394% com a dose 
de 200 mg e de 324% a 510% com a dose de 400 mg.2

Também se observou que a maioria dos parâmetros farmacocinéticos foi significativamente mais elevada 
nos voluntários que receberam rifaximina genérica comparados aos submetidos a rifaximina-α (Tabela 3).8

 

Figura 5 

Os níveis plasmáticos da rifaximina amorfa foram significativamente mais altos 
que os da rifaximina-α 200 mg (A) e 400 mg (B) em voluntários sadios.

Figura 6 

Média de concentração plasmática de rifaximina genérica 400 mg 
e rifaximina-α 400 mg em voluntários sadios.
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Tabela 2

 Parâmetros farmacocinéticos da rifaximina

Tabela 3

Parâmetros farmacocinéticos depois da administração de rifaximina-α ou 
rifaximina genérica a voluntários sadios.8

Parâmetro

200 mg

Cmáx (ng/ml)

Tmáx (horas)

AUC0–t (ng/ml*h)  

AUC0–∞(ng/ml*h)  

t1/2 (horas)

Ae0-48h (µg)

400 mg

Cmáx (ng/ml)

Tmáx (horas)

AUC0–t (ng/ml*h)

AUC0–∞  (ng/ml*h)   

t1/2 (horas)

Ae0-48h (µg)

Parâmetro 

Cmáx (ng/ml)

Tmáx (h)

AUC0–t (ng/ml*h)

AUC0–∞ (ng/ml*h)

t1/2 (h)

Ae0-48h (µg)

p 

<0,00001

NS

<0,00001

<0,00001

NS

<0,00001

Rifaximina amorfa

3,70 ± 0,55

1,96 ± 0,92

11,47 ± 2,34

16,13 ± 3,14

4,25 ± 1,11

100,41 ± 20,80

15,01 ± 4,68

1,71 ± 0,33

63,38 ± 18,39

68,80 ± 18,61

5,35 ± 0,57

441,93 ± 121,38

Rifaximina-α 
400 mg

2,29 ± 0,28

1,78 ± 0,46

6,34 ± 0,99

9,80 ± 1,23

2,8 ± 0,4

45,27 ± 4,61

Rifaximina polimorfo-α

1,59 ± 0,35

1,04 ± 0,13

2,32 ± 0,46

5,77 ± 0,97

3,07 ± 1,10

44,06 ± 8,07

3,54 ± 1,12

1,21 ± 0,29

10,38 ± 3,86

13,03 ± 4,30

2,23 ± 0,30

88,34 ± 25,23

Rifaximina genérica 
400 mg

6,89 ± 0,74

1,98 ± 0,30

28,26 ± 3,86

32,24 ± 3,98

4,5 ± 0,4

120,3 ± 14,59

Os dados são expressos em média ± desvio padrão (DP) e foram obtidos após administração de rifaximina amorfa e rifaximina-α em 
dose única de 200 g ou 400 mg.
Abreviaturas: Ae0-48h: excreção urinária acumulada; AUC0–∞: área sob a curva de concentração plasmática no tempo, do tempo 0 ao infinito; AUC0–t: área 
sob a curva de concentração plasmática no tempo, do tempo 0 à última concentração quantificável do fármaco; Cmáx: concentração plasmática máxima; 
t1/2:meia-vida de eliminação plasmática; Tmáx: tempo necessário para alcançar a Cmáx. 

Adaptada de:  Blandizzi C, et al. Drug Des Devel Ther. 2014 Dec 16;9:1-11.2

Os dados são expressos em média ± desvio padrão (DP) e foram obtidos após administração de rifaximina genérica e rifaximina-α 
em dose única de 400 mg. 
Abreviaturas: Ae0-48h: excreção urinária acumulada; AUC0–∞: área sob a curva de concentração plasmática no tempo, do tempo 0 ao infinito; AUC0–t: área 
sob a curva de concentração plasmática no tempo, do tempo 0 à última concentração quantificável do fármaco; Cmáx: concentração plasmática máxima; 
t1/2: meia-vida de eliminação plasmática; Tmáx: tempo necessário para alcançar a Cmáx. NS: não significativo.

8. Rifaximina-α vs. rifaximina genérica

Existem informações claras sobre a estrutura cristalina, a farmacocinética e os efeitos clínicos da rifaximi-
na-α. No entanto, a rifaximina genérica não conta com essas informações e não há dados conhecidos so-
bre sua composição e absorção sistêmica. Devido às potenciais consequências clínicas do emprego de um 
produto pouco conhecido, um grupo de investigadores considerou importante avaliar a farmacocinética 
de uma forma genérica de rifaximina, na concentração com 400 mg, disponível no mercado internacional 
em comparação com rifaximina-α, na concentração com 400 mg.8 
Participaram desse estudo voluntários sadios e, na maioria deles, a primeira concentração plasmática de 
rifaximina foi detectada 30 minutos depois da administração de ambas as formas. A partir desse momen-
to, o perfil farmacocinético das duas formas mostrou-se diferente, ou seja, a Cmáx da rifaximina genérica é 
muito maior que a da rifaximina-α patenteada, em todas as medidas realizadas (Figura 6).8
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Quando se comparou a rifaximina genérica com a rifaximina-α, observou-se que o perfil farmacocinético 
do composto genérico foi significativamente diferente do perfil da rifaximina-α, já que a absorção da ri-
faximina genérica foi consideravelmente maior que a da rifaximina-α de Xifaxan®. Devido às diferenças 
de biodisponibilidade sistêmica entre as duas formas, os resultados terapêuticos de eficácia e segurança 
da rifaximina-α não devem ser interpretados como equivalentes aos da rifaximina genérica, cuja absorção 
sistêmica é maior e, portanto, não deve ser considerada um antibiótico pouco absorvível.8

Além de seu amplo espectro de atividade in vitro e in vivo, a rifaximina-α modula a virulência microbiana 
e a função das células epiteliais. Os efeitos da rifaximina-α (Figura 8) podem explicar seu potencial em 
várias doenças e síndromes. Na verdade, embora tenham sido demonstradas suas propriedades bacteri-
cidas e bacteriostáticas, que explicam alguns dos efeitos antibacterianos da rifaximina, um dos aspectos 
mais interessantes desse antibiótico é o fato de poder encurtar a duração da infecção sem erradicar os 
patógenos intestinais e com efeitos mínimos na microbiota do cólon.4

9. Mecanismos de ação da rifaximina-α 

9.1. Alteração da virulência

9.2. Prevenção da aderência bacteriana à mucosa intestinal

A rifaximina-α é pouco solúvel em água e muito solúvel na bile, por isso seus efeitos antibacterianos 
são mais acentuados no intestino delgado do que nos cólons. Estudos in vitro demonstraram que a 
concentração inibitória mínima para 90% dos isolados (CIM90) é alcançada com ≤64 µg/ml de rifaximina-α 
para a maioria das bactérias enteropatogênicas causadoras de diarreia (Figura 7). Em concentrações 80-
500 vezes menores que sua concentração nas fezes, a rifaximina-α também é ativa contra Clostridium 
difficile, Helicobacter pylori, Yersinia enterocolitica e Shigella spp. Por último, também se observou efeito 
antimicrobiano contra outros bacilos Gram-negativos que não costumam estar relacionados a diarreia 
(Klebsiella, Enterobacter, Proteus, Acinetobacter e Pseudomonas spp.).5

Contra bactérias Gram-positivas, a rifaximina-α requer CIM90 mais baixa (de ≤0,01 a 0,5 µg/ml) do que 
contra Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA) e Enterococcus (CIM90 de 8-16 µg/ml e 4-16 
µg/ml,  respectivamente). Para tratamento de infecções por anaeróbicos (Gardnerella vaginalis, Mobiluncus  
spp., Cryptosporidium parvum e Blastocystis hominis), a atividade antimicrobiana é obtida com CIM90 de 
0,25 a 128 µg/ml.5

A rifaximina-α tem pouca atividade sobre a microbiota Gram-positiva e Gram-negativa do cólon, com da-
dos de estudos clínicos de que a erradicação de patógenos com rifaximina-α é menor do que a resposta 
clínica. É provável que essa eficácia clínica seja resultado da alteração dos fatores de virulência das bac-
térias, como se observou com concentrações subterapêuticas do medicamento.4,9

Foi sugerido que a rifaximina-α confere citoproteção contra colonização e infecção bacterianas porque, 
ao alterar a fisiologia celular epitelial, ela diminui tanto o potencial infectante dos patógenos entéricos 
quanto a inflamação basal. De fato, o pré-tratamento de células epiteliais com rifaximina-α não afeta a 
viabilidade da Escherichia coli enteroagregativa, mas produz menor aderência bacteriana às células do 
epitélio laríngeo, cervical e pulmonar. Poucas bactérias aderiram ao epitélio ileocecal pré-tratado com 
rifaximina-α, embora a diferença não tenha sido significativa, o que sugere que a suscetibilidade celular 
à rifaximina-α seja variável (Figura 9).4,10

Figura 7 

Atividade antimicrobiana in vitro da rifaximina-α de acordo com a CIM90 
contra as principais bactérias patogênicas para o trato gastrointestinal.

Figura 8

Mecanismos de ação adicionais da rifaximina-α.

Figura 9
O pré-tratamento com rifaximina-α, comparado com o dos 
controles, reduziu significativamente a aderência de Escherichia coli 
enteropatogênica às células do epitélio laríngeo (HEp-2), cervical (Hela) 
e pulmonar A549, mas não às do epitélio ileocecal  (HCT-8).
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Adaptada de: Adachi JA, DuPont HL. Clin Infect Dis. 2006 Feb 15;42(4):541-7.5
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Provavelmente, esse mecanismo envolve alterações nas células do epitélio laríngeo e afeta direta e/ou 
indiretamente a aderência bacteriana. Como os efeitos foram dependentes do tempo e da concentração, 
sugeriu-se que a alteração dos parâmetros celulares determinantes da aderência da Escherichia coli 
enteroagregativa seja um processo mediado pela rifaximina-α. Por último, os efeitos benéficos da 
rifaximina-α nas doenças GIs podem ser explicados, ao menos em parte, pela menor quantidade de 
mucosa adesiva.4

9.3. Prevenção da translocação bacteriana

9.4. Atividade anti-inflamatória

10. Encefalopatia hepática

Algumas situações clínicas, como a doença hepática crônica, podem ser complicadas por processos infec-
ciosos. Embora seja possível que as bactérias não precisem atravessar a barreira do epitélio intestinal, as 
repercussões sistêmicas podem ser consequência da translocação dos componentes inflamatórios gera-
dos na parede intestinal ou por produtos tóxicos do intestino. Esse conceito ampliou a definição da trans-
locação bacteriana em relação à permeabilidade intestinal porque inclui a passagem de bactérias viáveis, 
endotoxinas ou antígenos da luz intestinal para a circulação, o que causa inflamação sistêmica e lesão de 
órgãos à distância.4

Em um ensaio que avaliou modelo animal (ratos) com fibrose hepática induzida por ligadura do duto biliar, 
a rifaximina-α foi associada a menor gravidade de fibrose, angiogênese e hipertensão portal, e se obser-
vou que a via do receptor Toll-like 4 (TLR4) participa na atenuação da fibrose hepática e da angiogênese 
induzida pela rifaximina-α. Além disso, embora a contagem de bactérias aeróbicas e anaeróbicas nas 
fezes tenha aumentado depois da ligadura do duto biliar, houve significativa diminuição dessa contagem 
nos animais que receberam rifaximina-α.4

Em um modelo de colite induzida por ácido 2,4,5-trinitrobenzenossulfônico (TNBS), demonstrou-se que a 
flora bacteriana do cólon tem uma função muito importante na inflamação desse órgão. Comparada com 
a prednisolona, a rifaximina-α inibiu a translocação bacteriana, o que reduziu a quantidade de bactérias 
aeróbicas e anaeróbicas translocadas nos linfonodos mesentéricos (Figura 10).11

Na cirrose hepática, a arquitetura do fígado está alterada pela formação de fibrose, tecido cicatricial e 
nódulos regenerativos.39 Esse dano hepático é mediado por citocinas e abrange desde os efeitos tóxicos 
diretos até um processo inflamatório sustentado, responsável pela morte dos hepatócitos. Na verdade, 
embora a inflamação hepática seja um mecanismo de resposta para recuperar a estrutura e a função do 
fígado, sua persistência leva à gradual substituição do tecido hepático normal por tecido fibroso não fun-
cionante.40

As opções terapêuticas na cirrose hepática são limitadas e, portanto, sua mortalidade é elevada, mesmo 
considerando-se que a fibrose hepática é um processo dinâmico, potencialmente bidirecional, que costu-
ma ser progressivo. Na evolução clínica da cirrose, distinguem-se várias etapas (Figura 11).40

Uma complicação frequente da doença hepática, e uma de suas manifestações mais incapacitantes e de 
mais alto custo, é a encefalopatia hepática (EH).41 A EH, ou encefalopatia portossistêmica, não é uma en-
tidade clínica isolada, mas uma síndrome reversível que pode refletir um quadro de encefalopatia meta-
bólica, atrofia cerebral, edema cerebral ou a combinação dessas alterações. Os mecanismos responsáveis 
pela disfunção cerebral ainda não são totalmente conhecidos, mas têm relação direta com a insuficiência 
hepática (por exemplo, diminuição do metabolismo hepático da amônia).42

Figura 10

Efeito da rifaximina-α na translocação bacteriana no modelo de colite induzida 
por ácido 2,4,5-trinitrobenzenossulfônico (TNBS). No gráfico A, vê-se o percentual 
de isolados positivos nos gânglios linfáticos mesentéricos (* p<0,01 vs. TNBS 
somente), e no gráfico B, a caracterização dos isolados dos gânglios linfáticos 
mesentéricos (*p<0,01 vs. TNBS somente).
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Em modelos de ratos submetidos a estresse crônico, a administração de rifaximina-α por via oral modulou 
as comunidades bacterianas intestinais e preveniu eventos como a inflamação da mucosa, a deterioração 
da barreira e a hiperalgesia visceral. O tratamento com rifaximina-α resultou em predominância de Lacto-
bacillus e normalização dos níveis de RNA mensageiro (RNAm) de interleucina 6 (IL-6) e fator de necrose 
tumoral alfa (TNF-α) no íleo distal. Também se observou menor infiltração de células inflamatórias na 
lâmina própria,4 efeito provavelmente mediado por Lactobacillus, considerando-se a regulação negativa 
induzida por Lactobacillus das citocinas proinflamatórias IL-6 e TNF-α na doença de Crohn. Esses achados 
podem explicar melhor os benefícios da rifaximina-α no tratamento de vários transtornos funcionais gas-
trointestinais.4

Figura 11
A evolução clínica da cirrose hepática abrange desde a cirrose 
compensada assintomática ou oligossintomática até a cirrose 
descompensada, na qual se desenvolve, com frequência, o 
carcinoma hepatocelular.
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Adaptada de: Fiorucci S, et al. Digestion. 2002;66(4):246-56.11

Adaptada de: Martínez-Esparza M, et al. World J Gastroenterol. 2015 Nov 7;21(41):11522-41.40
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Ainda não é totalmente conhecida a fisiopatologia da EH, mas está claro que as toxinas circulantes for-
madas no intestino têm um papel muito importante porque acarretam lesão do tecido nervoso, o que faz 
parte do quadro de inflamação sistêmica crônica. Na verdade, a hipótese mais aceita atualmente é de que 
as substâncias neurotóxicas endógenas escapam às vias metabólicas hepáticas em razão da deterioração 
funcional do fígado e da presença do shunt portossistêmico. Na EH, a mais importante dessas substâncias 
é a amônia. A partir da circulação sistêmica, essas substâncias chegam ao cérebro e cruzam a barreira 
hematoencefálica, causando diversos graus de deterioração cerebral.43 Também foi proposta a influência 
de fatores como comprometimento da neurotransmissão pelas alterações metabólicas da insuficiência 
hepática, mudanças no metabolismo energético do cérebro, resposta inflamatória e alterações na barreira 
hematoencefálica. Esses eventos não são mutuamente excludentes, e é provável a coexistência de vários 
deles. A EH é classificada de acordo com a doença subjacente, a gravidade das manifestações clínicas, o 
curso evolutivo no tempo e a presença de fatores desencadeantes (Tabela 4).42

Para classificar a gravidade da EH, empregam-se os critérios de West Haven (Tabela 5), embora a classifica-
ção Spectrum of Neurocognitive Impairment in Cirrhosis (SONIC), novo sistema de avaliação elaborado pela 
International Society for Hepatic Encephalopathy and Nitrogen Metabolism (ISHEN) para estimar a gravida-
de da EH (Tabela 6), também tenha bastante aceitação, já que a encefalopatia subclínica ou não evidente 
inclui a EH mínima e o grau I, enquanto a EH manifesta ou evidente engloba os graus II-IV.44 

Tabela 4

Classificação da encefalopatia hepática.

1. De acordo com a doença subjacente

a) Tipo A, causado pela insuficiência hepática aguda

b) Tipo B, provocado por bypass ou shunt portossistêmico

c) Tipo C, causado por cirrose
2. De acordo com a gravidade das manifestações clínicas

Para fins clínicos e de pesquisa, empregam-se os critérios de West Haven (WHC) 
3. De acordo com o curso evolutivo no tempo

a) EH episódica

b) EH recorrente (com intervalos ≤6 meses)

c) EH persistente
4. De acordo com a presença de fatores desencadeantes

a) EH não precipitada

b) EH precipitada: consumo excessivo de proteínas, constipação, hiponatremia, infecções,  

sedativos, azotemia, hipocalemia, alcalose, desidratação, restrição de líquidos, diuréticos, 

diarreia, vômito, hipotensão arterial/hipovolemia, hemorragia gastrointestinal, vasodilatação 

periférica, choque, cirurgia, hipóxia, anemia

Tabela 5

Critérios de West Haven para encefalopatia hepática.

WHC

Sem 
deterioração

Mínima

Grau I

Grau II

Grau III

Grau IV

ISHEN

Não 
 evidente

Evidente

Descrição

Sem encefalopatia, sem 
antecedentes de EH

Alterações psicométricas 
ou neuropsicológicas 
dos testes de função 
psicomotora rápida/

executiva ou alterações 
neuropsicológicas sem 

evidência clínica de 
alteração mental

Rebaixamento de 
consciência sutil, euforia 

ou ansiedade; falta 
de atenção; perda da 
capacidade de adição 

ou subtração; padrão de 
sono alterado

Letargia ou apatia; 
desorientação no tempo; 

alteração evidente da 
personalidade; conduta 
inapropriada; dispraxia, 

asterixis/flapping

Sonolência e semi-
estupor; responde a 
estímulos; confusão, 

grande desorientação; 
comportamento não 

usual

Coma

Comentário

Não há critérios 
universais para 

padrões diagnósticos 
locais e é necessário 

experiência  

Os achados clínicos 
não costumam ser 

reprodutíveis

Os achados clínicos 
são variáveis, mas 

até certo ponto 
reprodutíveis

Os achados clínicos 
são reprodutíveis até 

certo ponto

O estado comatoso 
costuma ser 
reprodutível

Critérios práticos 
sugeridos

Testes normais

Resultados anormais nos 
testes neuropsicológicos, 
mas sem manifestações 

clínicas

Apesar de orientado 
no tempo e no espaço, 
o paciente parece ter 
alguma deterioração 

cognitiva/comportamental 
em relação a seu padrão, 
no exame clínico ou com 

os cuidadores

Desorientação no tempo 
(o paciente não consegue 

relatar ao menos 3 das 
seguintes informações: 

dia do mês, dia da semana, 
mês, estação do ano, ano) 

± os sintomas acima

Desorientação também 
no espaço (o paciente 

não consegue relatar ao 
menos 3 das seguintes 

informações: país, estado 
ou região, cidade ou lugar) 

± os sintomas acima

Não responde nem a 
estímulos dolorosos

Abreviaturas: EH: encefalopatia hepática; ISHEN: International Society for Hepatic Encephalopathy and Nitrogen Metabolism; WHC: critérios de West 
Haven.

Adaptada de:  Ferenci P. Gastroenterol Rep (Oxf). 2017 May;5(2):138-47.42

Adaptada de: Ferenci P. Gastroenterol Rep (Oxf). 2017 May;5(2):138-47.42
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Tabela 6

Graus de ecefalopatia hepática segundo a classificação SONIC.

Grau

0

EHM

1

2

3

4

Intelectual

Normal

Exame normal; alterações sutis 
no trabalho ou durante a  

direção de veículo

Alterações da personalidade, 
déficit de atenção, irritabilidade, 

estado depressivo  

Alterações do padrão 
sono-vigília, letargia, alterações 

de humor, comportamento, 
disfunção cognitiva

Sonolência, confusão, 
desorientação, amnésia

Estupor e coma

SONIC

Normal

Não evidente

Não evidente

Evidente

Evidente

Evidente

Neuromuscular

Normal

Discretas anormalidades de 
percepção visual ou testes 

numéricos

Tremor, falta de coordenação

Asterixis/flapping,  marcha 
atáxica, fala anormal (lenta, 

arrastada)

Rigidez muscular, nistagmo, 
mioclonia, reflexo de Babinski, 

hiporreflexia

Reflexo  oculocefálico, 
ausência de resposta a 
estímulos nociceptivos

Abreviaturas: EHM: encefalopatia hepática mínima; SONIC: spectrum of neurocognitive impairment in cirrhosis.

Os pacientes com cirrose costumam apresentar alterações da microbiota intestinal devidas, em parte, 
à hipomotilidade intestinal, que cria condições para a hiperproliferação bacteriana associada à EH. Foi 
demonstrada a relação entre a hiperproliferação bacteriana no intestino delgado e a doença hepática. 
As concentrações aumentadas de amônia derivadas da microbiota entérica dão origem à inflamação dos 
astrócitos, evento que pode resultar em edema cerebral, elevação da pressão intracraniana e herniação 
cerebral. O objetivo do tratamento é reduzir a produção de amônia e favorecer sua quelação e excreção. 
Embora o paciente com EH deva receber medidas de suporte, intervenção nutricional e medicamentos, a 
abordagem deve se basear na identificação e correção dos fatores precipitantes, ou seja, em controle da 
hemorragia, correção dos transtornos metabólicos e tratamento da infecção.45 Frequentemente, a encefa-
lopatia persiste apesar da correção desses fatores.
O uso de antibióticos no tratamento da EH se justifica porque eles previnem a produção e absorção da 
amônia e de outras neurotoxinas produzidas no intestino, além de diminuir a endotoxemia e a inflama-
ção subjacentes à doença. As toxinas derivadas do intestino são amônia, oxindol, fenóis, mercaptanas e 
ácidos graxos de cadeia curta, entre outras. Por isso, no tratamento da EH são necessários antibióticos 
não absorvíveis no nível intestinal, como neomicina, vancomicina, paromomicina e, mais recentemente, 
rifaximina-α.46

Existem poucos dados sobre a eficácia da neomicina, que, segundo se demonstrou em um estudo clínico 
controlado, duplo-cego e randomizado, não oferece qualquer vantagem significativa sobre placebo ou 
lactulose na melhora sintomática. Embora esteja aprovada pela FDA para EH, a neomicina se associa a efei-
tos adversos que comprometem sua eficácia, dentre os quais os mais comuns são má-absorção intestinal, 
nefrotoxicidade e ototoxicidade. Por essas razões e pela ausência de benefício clínico, não se recomenda 
o emprego da neomicina para tratamento da EH.46

Outro estudo avaliou o uso de metronidazol por via oral e constatou que esse fármaco foi tão eficaz quanto 
a neomicina em pacientes com EH. No entanto, esse medicamento tem uma eliminação muito demorada, o 
que, nesses pacientes, aumenta consideravelmente o risco de neurotoxicidade periférica irreversível; seu 
emprego não é recomendado nos episódios agudos nem para tratamento crônico da EH.46

Quanto à vancomicina oral, embora possa ter um melhor perfil de segurança nos episódios agudos de EH 
e tenha demonstrado melhores resultados em pacientes resistentes a lactulose, seu uso se restringe pelo 
alto custo e pela alta prevalência de enterococos e outras bactérias resistentes a esse antibiótico.46

Embora vários antibióticos tenham sido empregados, a rifaximina-α é o que conta com a maior expe-
riência clínica publicada. O uso da rifaximina-α evoluiu ao longo das décadas e atualmente é um dos 
antibióticos mais amplamente utilizados para os quadros de EH.46 Na verdade, o atual tratamento padrão 
consiste no esquema baseado em lactulose com rifaximina-α, antibiótico aprovado em 2010 pela FDA, 
dos Estados Unidos, para tratamento de EH, em decorrência de seus poucos efeitos colaterais e benefícios 
farmacológicos.45

Os fármacos seletivos intestinais para tratamento da EH mínima (EHM) podem melhorar a função cogni-
tiva e a qualidade de vida desses pacientes. Aparentemente, a eficácia da rifaximina-α se deve ao efeito 
exercido na microbiota, no metaboloma, na endotoxemia e na cognição de indivíduos com EHM. A mudan-
ça produzida na composição da microbiota leva à melhora significativa da função cognitiva e aumenta a 
concentração sérica de ácidos graxos de cadeia longa. Com base no que foi mencionado acima, pode-se 
considerar que o mecanismo de ação da rifaximina-α interfere com as alterações na função metabólica da 
microbiota que causam a deterioração cognitiva.47

Embora a lactulose, um dissacarídeo não absorvível, seja um dos recursos mais empregados para diminuir 
ou eliminar os níveis elevados de amônia em pacientes com EH, existem poucas evidências que corrobo-
ram sua eficácia. Por outro lado, a rifaximina-α demonstrou ser capaz de prevenir eventos de EH e diminuir 
o risco de hospitalização. No entanto, frente à escassez de dados sobre a eficácia de ambos os medicamen-
tos combinados, um grupo de pesquisadores realizou um estudo randomizado, duplo-cego, controlado, 
para comparar o efeito do tratamento com rifaximina-α, na dose de 1.200 mg/dia, e lactulose, na dose de 
30-60 ml, 3 vezes ao dia (n=63), durante 10 dias, com o efeito da administração de lactulose, na dose de 
30-60 ml, 3 vezes ao dia, juntamente com placebo (n=57), em 120 pacientes adultos com cirrose hepática 
e EH evidente. A variável primária do estudo foi o desaparecimento dos sintomas de EH, de acordo com 
os critérios de West Haven, e as variáveis secundárias foram a mortalidade e a permanência no hospital.48

No momento da inclusão no estudo, 18,3% dos pacientes tinham EH de grau 2, 33,3% de grau 3 e 48,3% 
de grau 4, segundo os critérios de West Haven. O tratamento combinado teve melhor efeito tanto na reso-
lução dos sintomas quanto na mortalidade por EH (Figura 12), além de oferecer resultado em tempo mais 
curto de internação hospitalar (5,8±3,4 dias vs. 8,2±4,6 dias).48

Adaptada de:  Leise MD, et al. Mayo Clin Proc. 2014 Feb;89(2):241-53.44
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Figura 12

A combinação de rifaximina-α + lactulose foi significativamente 
melhor que lactulose + placebo já que a rifaximina-α proporcionou 
melhor resolução dos sintomas (gráfico A) e menor mortalidade 
por encefalopatia hepática (gráfico B).

Esse foi o primeiro estudo controlado, duplo-cego e randomizado que comparou a combinação de rifaximi-
na-α + lactulose com a de lactulose + placebo em indivíduos com EH evidente. O ensaio demonstrou que a 
combinação de rifaximina-α + lactulose foi capaz de melhorar os sintomas da EH e diminuir a mortalidade 
nesses pacientes. O estudo é ainda mais relevante porque incluiu uma população de indivíduos semelhante 
à atendida na prática clínica real, ou seja, pacientes com EH de graus 3-4. Embora a falta de monitoramento 
dos níveis de amoníaco possa ser considerada uma grande limitação do estudo, os resultados são valiosos 
porque na prática clínica diária também não se realiza rotineiramente esse tipo de controle.48

Uma revisão sistemática e metanálise incluiu 19 estudos controlados (n=1.370) que compararam a rifaxi-
mina-α (1.100-1.200 mg/dia durante 5-180 dias) com placebo, dissacarídeos ou outros antibióticos na 
prevenção da EH evidente, mínima e recorrente. As etiologias mais frequentes foram o alcoolismo (35%) 
e a hepatite viral (35%).49

A rifaximina-α teve uma probabilidade 1,36 vez maior que o placebo de prevenir episódios de EH eviden-
te. Por outro lado, 70,9% dos pacientes que receberam rifaximina-α obtiveram resolução dos sintomas de 
EH, comparados a 48,7% dos participantes dos grupos de controle. Como se pode observar na figura 13,
houve diferença notável entre o efeito da rifaximina-α nos estudos que avaliaram pacientes com EH evi-
dente e no estudo que investigou indivíduos com EH mínima.49

Os autores consideraram que maior percentual de pacientes tratados com rifaximina-α (82,9% vs. 69,7%) 
apresentou melhora sintomática da EH. A metanálise também demonstrou que a taxa de mortalidade foi 
mais baixa nos participantes dos grupos tratados com rifaximina-α (6,5%) do que naqueles dos grupos de 
controle (9,5%) e que o tratamento com rifaximina-α diminuiu em 36% o risco de morte.49

Nessa revisão, os autores constataram que a rifaximina-α tem utilidade clínica para prevenção, recupe-
ração e redução da mortalidade por EH, característica essa que diferencia essa revisão de metanálises 
prévias que não conseguiram demonstrar tal efeito.49

A duração do tratamento nos primeiros estudos foi mais curta que nos estudos posteriores, com variação  
de alguns dias até vários meses. Como a duração do tratamento depende da doença subjacente, é pro-
vável que a prevenção da EH exija meses de tratamento, enquanto os episódios agudos se resolvem em 
poucas semanas. Resumindo, os resultados dessa revisão sistemática justificam o uso da rifaximina-α para 
prevenção e tratamento de episódios agudos de EH.49

Outro estudo comparou a resposta clínica e os eventos adversos associados a lactulose ou rifaximina-α. 
Os pacientes foram designados para receber lactulose na dose de 30 ml/dia durante ≥6 meses, seguida 
por rifaximina-α na dose de 400 mg, 3 vezes ao dia, durante ≥6 meses. Os últimos 6 meses com lactulose 
(período com lactulose) foram comparados aos primeiros 6 meses com rifaximina-α (período com rifaxi-
mina-α). Durante o período com rifaximina-α, foram relatadas menos internações hospitalares, menos 
dias de hospitalização e menos semanas de hospitalização (Figura 14).50

Figura 13

Estudos controlados que avaliaram a rifaximina-α na prevenção de EH 
evidente, mínima ou recorrente.
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Adaptada de:  Sharma BC, et al. Am J Gastroenterol. 2013 Sep;108(9):1458-63.48

Adaptada de: Kimer N, et al. Aliment Pharmacol Ther. 2014 Jul;40(2):123-32.49
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Figura 14

Frequência e duração da hospitalização associadas 
a lactulose ou rifaximina-α.

Figura 16

Depois de 6 meses de tratamento contínuo, a incidência de 
eventos adversos foi semelhante nos grupos que receberam 
rifaximina-α ou placebo

Figura 15

Depois de 6 meses de tratamento contínuo, os pacientes 
que receberam rifaximina-α apresentaram uma taxa 
significativamente menor de recorrência de encefalopatia 
hepática e hospitalização pela mesma causa.
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Adaptada de: Leevy CB, Phillips JA. Dig Dis Sci. 2007 Mar;52(3):737-41.50

Adaptada de: Bass NM, et al. N Engl J Med. 2010 Mar 25;362(12):1071-81.51

Adaptada de: Bass NM, et al. N Engl J Med. 2010 Mar 25;362(12):1071-81.51

Durante o período com lactulose, observou-se frequência mais alta de asterixis/flapping, diarreia, flatu-
lência e dor abdominal. O estudo mostrou que a rifaximina-α diminui a necessidade de internação e a 
permanência hospitalar dos pacientes com encefalopatia hepática.50

O primeiro estudo que avaliou a eficácia da rifaximina-α na prevenção da EH foi publicado em 2010 e 
incluiu 299 pacientes com EH em remissão que receberam rifaximina-α na dose de 550 mg 2 vezes ao 
dia ou placebo durante 6 meses. Depois de 6 meses de uso contínuo, os pesquisadores constataram que 
menos indivíduos do grupo tratado com rifaximina-α apresentaram episódios de EH recorrente. Portanto, 
esse antibiótico foi associado à redução de 58% no risco relativo (RR) de EH recorrente. Além disso, menor 
percentual de pacientes tratados com rifaximina-α precisou de hospitalização (Figura 15).51 Esse estudo demonstrou que a rifaximina-αα tem efeito protetor contra episódios de EH e reduz o risco 

de hospitalização.51

Eltawil e colaboradores conduziram uma revisão da literatura para comparar rifaximina-α com os medi-
camentos orais de uso comum no tratamento da EH. A maioria dos estudos incluiu um grupo de pacientes 
tratados com rifaximina-α na dose de 1.200 mg/dia divididos em 3 doses, embora alguns tenham em-
pregado 1.100 mg divididos em 2 doses. Os grupos comparadores receberam lactulose na dose de 45 a 
120 ml/dia, lactitol na dose de 60 g/dia ou terapia antimicrobiana com neomicina 3 g/dia divididos em 3 
doses (em um estudo foram usados 4,5 g/dia divididos em 3 doses) ou paramomicina 1.500 mg/dia divi-
didos em 3 doses. A eficácia do tratamento foi avaliada, inicialmente, comparando-se a rifaximina-α com 
os dissacarídeos não absorvíveis e, depois, com os antibióticos orais. Posteriormente, combinaram-se os 
dois subgrupos para avaliar a eficácia global da rifaximina-α comparada a outras terapias convencionais.52

A comparação da rifaximina-α com os dissacarídeos não absorvíveis mostrou que ambos os tratamentos 
resolveram por completo a EH e, em alguns casos, a melhora clínica foi significativa. A eficácia da rifaximi-
na-α foi semelhante à da neomicina ou da paromomicina. Os resultados da análise combinada de ambos 
os grupos de pacientes que receberam antibióticos ou dissacarídeos mostraram tendência favorável à 
rifaximina-α.52

Os eventos adversos observados nessa análise foram diarreia (excluindo-se o efeito catártico dos dissaca-
rídeos), dor abdominal e a combinação de náusea, anorexia e perda de peso. Os indivíduos que receberam 
rifaximina-α apresentaram menor risco de diarreia que os pacientes do grupo de controle, embora a fre-
quência de dor abdominal e da combinação de náusea, anorexia e perda de peso tenha sido semelhante 
nos dois grupos. Mesmo assim, a análise combinada de todos os eventos adversos favoreceu a rifaximina-
-α, ou seja, esse antibiótico foi associado a menos efeitos adversos (p=0,001).52

De acordo com esses resultados, é preciso tratar 4 pacientes com rifaximina-α durante 6 meses para pre-
venir um episódio de EH recorrente e 9 pacientes durante 6 meses para prevenir uma hospitalização.51

A incidência de eventos adversos foi semelhante entre os indivíduos que receberam rifaximina-α ou pla-
cebo (80,0% vs. 79,9%), bem como a incidência dos eventos adversos mais comuns (Figura 16).51
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Os pacientes submetidos a rifaximina-α tiveram concentrações séricas de amônia mais baixas que os que 
receberam dissacarídeos não absorvíveis ou antibióticos orais. Comparados com todos os controles, os in-
divíduos tratados com rifaximina-α apresentaram dosagem média dos níveis de amônia sérica mais baixa, 
embora sem significância estatística (p=0,10).52

Não houve diferença estatisticamente significativa na melhora do estado mental e do grau de asterixis/
flapping entre os pacientes que receberam rifaximina-α e os dos grupos de controle. No entanto, quando 
se avaliaram as alterações nos padrões do eletroencefalograma e o índice de encefalopatia portossistêmi-
ca, observou-se melhora significativa nos indivíduos tratados com rifaximina-α (p=0,0004 e p=0,00001, 
respectivamente). Da mesma forma, a rifaximina-α melhorou significativamente os parâmetros neuropsi-
cológicos.52

Esse estudo demonstrou que a eficácia clínica da rifaximina-α é comparável à de outros tratamentos orais 
para EH e que esse antibiótico não absorvível está associado a menos efeitos adversos. Vale ressaltar que 
a rifaximina-α proporcionou benefício superior na melhora dos parâmetros  neuropsicológicos  e da con-
centração sérica de amônia.52

Embora o tratamento com lactulose possa prevenir a recorrência de EH, seu uso prolongado está com-
provadamente associado a vários eventos adversos que costumam gerar falta de aderência à terapêutica. 
Por isso, foi realizado um estudo para avaliar a segurança, a sobrevida, a presença de doença subjacente 
e o índice de internação hospitalar de pacientes com cirrose e EH recorrente que receberam rifaximina-α 
durante ≥24 meses (mediana de exposição de 427,0 dias). Os índices de hospitalização relacionada à EH 
permaneceram baixos entre os indivíduos que receberam rifaximina-α, ou seja, a taxa de hospitalização 
ajustada pela exposição foi de 0,21, semelhante à observada no estudo anterior, que foi de 0,30, e mais 
baixa que a dos pacientes que receberam placebo (0,72).54

O uso prolongado da rifaximina-α foi bem tolerado e aparentemente proporcionou efeito protetor contra 
o risco de hospitalização por recorrência de EH. Além disso, o perfil de segurança verificado nesse estudo 
continuou favorável e não afetou adversamente a sobrevida dos pacientes.54

Nesse estudo, observou-se que a frequência de eventos adversos nos indivíduos tratados com rifaximi-
na-α em longo prazo foi semelhante à dos pacientes do estudo anterior, sem aumento da frequência de 
infecções nem desenvolvimento de resistência bacteriana à rifaximina-α.54

A qualidade de vida dos pacientes com recorrência de EH evidente pode ser consideravelmente compro-
metida. Por isso, o tratamento empregado para corrigir essa complicação tem papel determinante na evo-
lução clínica desses indivíduos. Para avaliar o impacto da administração crônica de rifaximina-α na qua-
lidade de vida, Sanyal e colaboradores conduziram um estudo para avaliar pacientes adultos com cirrose 
hepática que nos últimos 6 meses haviam apresentado ≥2 episódios de EH evidente e foram designados 
para receber rifaximina-α na dose de 550 mg ou placebo 2 vezes ao dia durante 6 meses.55

Dos 219 pacientes que participaram do estudo, em 134 houve remissão da EH, enquanto 85 apresentaram 
recorrência da EH. Consequentemente, a qualidade de vida dos indivíduos que tiveram recorrência da EH 
foi significativamente inferior à dos que entraram em remissão (Figura 17).55

Figura 17

Escores globais do Questionário de Doença Hepática Crônica 
dos pacientes que receberam rifaximina-α ou placebo e tiveram 
remissão ou recorrência de encefalopatia hepática.

Adaptada de: Sanyal A, et al. Aliment Pharmacol Ther. 2011 Oct;34(8):853-61.55
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Por sua vez, os pacientes com EH recorrente tratados com rifaximina-α tiveram melhora estatisticamente 
significativa e clinicamente relevante da qualidade de vida, se comparados aos que receberam placebo, de 
acordo com os 6 domínios do Questionário de Qualidade de Vida Relacionada à Saúde – QVRS, ou HRQoL 
em inglês (Figura 18).55
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Figura 18

Escores globais do Questionário de Doença Hepática Crônica 
dos pacientes que receberam rifaximina-α ou placebo e tiveram 
remissão ou recorrência de encefalopatia hepática.
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Esses resultados demonstram que a rifaximina-αα tem impacto positivo na qualidade de vida dos pacien-
tes com cirrose e EH.55

11. Conclusões

Os antibióticos têm papel muito importante em gastroenterologia; no entanto, sua prescrição deve se 
basear nas características clínicas do paciente, nos fatores próprios do medicamento escolhido e em seu 
efeito sobre a microbiota intestinal. Os antibióticos não absorvíveis são os mais adequados para trata-
mento  da EH graças à sua ação local, mínima absorção e ampla margem de segurança.
Em 1980, a atual Alfasigma desenvolveu a rifaximina-α, molécula antimicrobiana que inibe a síntese do 
RNA bacteriano. A rifaximina-α é um antibiótico de ação local, ativo contra microrganismos causadores de 
infecções gastrointestinais. Atualmente, são conhecidos vários polimorfos da rifaximina e uma rifaximina 
amorfa que, embora tenham em comum o mesmo princípio ativo, apresentam propriedades físico-quí-
micas distintas. Portanto, em razão das diferenças farmacocinéticas e farmacodinâmicas, os diferentes 
polimorfos da rifaximina não devem ser considerados intercambiáveis.
A encefalopatia portossistêmica não é uma entidade clínica isolada, mas uma síndrome reversível que 
pode refletir um quadro de encefalopatia metabólica, atrofia cerebral, edema cerebral ou a combinação 
dessas alterações.
O uso de antibióticos no tratamento da EH se justifica porque eles previnem a produção e a absorção de 
amônia e outras neurotoxinas produzidas no intestino, além de diminuir a endotoxemia e a inflamação 
subjacentes à doença.
A rifaximina-α é um antibiótico ideal para tratamento da EH e de infecções gastrointestinais em razão de 
sua absorção muito baixa e pelo fato de não alterar a microbiota intestinal. De fato, os pacientes tratados 
com rifaximina-α apresentam aumento relativo de bactérias benéficas.
A rifaximina-αα possui um mecanismo de ação extremamente interessante, que abrange redução da viru-
lência bacteriana e prevenção da aderência bacteriana à mucosa intestinal, da translocação bacteriana 
e da atividade anti-inflamatória. 
A rifaximina-α reduz significativamente o risco de episódio de encefalopatia hepática, e a  incidência de 
eventos adversos relatados durante os estudos foi semelhante à observada com placebo. O tratamento 
com rifaximina-α também diminuiu significativamente o risco de hospitalização por encefalopatia hepá-
tica. As evidências científicas demostram que a rifaximina-α apresenta eficácia, segurança e boa tolerabi-
lidade no tratamento da encefalopatia hepática. 
A rifaximina-αα tem impacto positivo na qualidade de vida dos pacientes com cirrose e EH.
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Xifaxan®

Rifaximina
Comprimidos revestidos
550 mg

USO ORAL
USO ADULTO 

COMPOSIÇÃO
Cada comprimido revestido contém:
rifaximina ................................................................... 550 mg
Excipientes: amidoglicolato de sódio, diestearato de glicerila, dióxido de silício, talco, celulose microcris-
talina, hipromelose, dióxido de titânio, edetato dissódico, propilenoglicol e óxido de ferro vermelho.

INDICAÇÕES
Xifaxan® é indicado para o tratamento e redução de episódios de encefalopatia hepática (EH) em pa-
cientes adultos. No estudo clínico que avaliou o uso de Xifaxan® para EH, 91% dos pacientes estavam 
usando lactulose concomitantemente. Diferenças no efeito do tratamento daqueles pacientes que não 
usaram lactulose concomitantemente não foram avaliadas. Xifaxan® não foi estudado em doentes com 
MELD (Modelo para Doença Hepática Terminal) pontuações > 25, e apenas 8,6% dos pacientes no ensaio 
clínico controlado tiveram escores MELD acima de 19. Há aumento da exposição sistêmica à rifaximina em 
pacientes com disfunção hepática.

CONTRAINDICAÇÕES
- Hipersensibilidade a rifaximina, derivados da rifamicina ou a qualquer um dos excipientes presentes na 
formulação.
- Em casos de obstrução intestinal.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES
A diarreia associada a Clostridium difficile (DACD) tem sido relatada com o uso de aproximadamente todos 
os agentes antibacterianos, incluindo a rifaximina. A relação potencial do tratamento de rifaximina com 
DACD e colite pseudomembranosa (CPM) não pode ser descartada.
Devido à falta de dados e ao potencial para alteração grave da flora intestinal com consequências desco-
nhecidas, a administração concomitante de rifaximina com outras rifamicinas não é recomendada.
Os pacientes devem ser informados de que apesar da absorção insignificante da droga (menos de 1%), as-
sim como todos os derivados de rifamicinas, a rifaximina pode causar uma coloração avermelhada da urina.
Insuficiência hepática:  use com precaução em pacientes com insuficiência hepática grave (Child-Pugh C). 
O uso do medicamento em pacientes com pontuação MELD (Modelo para estágio final da doença hepática) 
≥ 25 não foi avaliado.
Deve-se ter atenção na administração concomitante de rifaximina com inibidores da glicoproteína-P (gpP) 
como a ciclosporina.
Diminuições e elevações na razão normalizada internacional (INR) (em alguns casos com eventos hemor-
rágicos) foram relatados em pacientes mantidos com varfarina e rifaximina co-prescritos. Se a co-admi-
nistração for necessária, a INR deve ser cuidadosamente monitorizada, com a adição ou interrupção do 
tratamento com rifaximina. Ajustes na dose dos anticoagulantes orais podem ser necessários para manter 
o nível de anticoagulação desejado.
Efeitos na capacidade de dirigir veículos e operar máquinas
Embora a rifaximina tenha uma influência insignificante na capacidade de conduzir veículos e operar má-
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quinas, tonturas foram relatadas em ensaios clínicos controlados. Pacientes que sentirem tontura não 
devem conduzir veículos e operar máquinas.

GRAVIDEZ E LACTAÇÃO
Gravidez – Categoria C
Não há dados ou há dados limitados sobre o uso de rifaximina em mulheres grávidas.
Estudos em animais demonstraram efeitos transitórios na calcificação e variação esquelética do feto.
Como precaução, o uso de rifaximina durante a gestação não é recomendado.
Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-
-dentista.
Lactantes
É desconhecido se a rifaximina e/ou seus metabólitos são excretados no leite humano. 
O risco do aleitamento materno não pode ser descartado.
A decisão da descontinuação da amamentação ou a descontinuação/abstinência do tratamento com ri-
faximina deve ser feita levando-se em conta o benefício da amamentação para a criança e o benefício do 
tratamento para a mulher.

REAÇÕES ADVERSAS
A segurança da rifaximina em pacientes em remissão da encefalopatia hepática (EH) foi avaliada em dois 
estudos: RFHE3001 (estudo de fase III) randomizado, duplo cego, controlado por placebo e RFHE3002 um 
estudo aberto de longo prazo.
O estudo RFHE3001 comparou 140 pacientes tratados com rifaximina (dose de 550mg duas vezes ao dia 
por 6 meses) com 159 pacientes tratados com placebo, enquanto o estudo RFHE3002 contou com 322 
pacientes, sendo 152 oriundos do estudo RFHE3001, tratados com rifaximina 550mg duas vezes ao dia 
por 12 meses (66% dos pacientes) e por 24 meses (39% dos pacientes), para uma média de exposição ao 
tratamento de 512,5 dias.
Adicionalmente, em três estudos de suporte, 152 pacientes com EH foram tratados com diferentes doses 
de rifaximina, variando entre 600mg a 2400mg ao dia por até 14 dias.
Reações adversas ocorridas no estudo RFHE3001 em pacientes tratados com rifaximina (dose de 550 mg 
duas vezes ao dia por 6 meses) com incidência ≥ 5% e com incidência superior ao placebo (≥ 1%): anemia, 
ascite, náusea, dor abdominal, edema periférico, pirexia, espasmos musculares, artralgia, tontura, depres-
são, dispneia, prurido e rash.

Reações adversas observadas no estudo RFHE3001 (controlado por placebo), estudo RFHE3002 (longo 
período) e relatos de pós-comercialização:
Comum (> 1% e < 10%): depressão, tontura, dor de cabeça, dispneia, dor abdominal superior, distensão 
abdominal, diarreia, náuseas, ascite, vômito, erupções cutâneas, prurido, espasmos musculares, artralgia, 
edema periférico.
Incomum (> 0,1% e < 1%): infecção clostridial, infecção do trato urinário, candidíase, anemia, anorexia, 
hipercalemia, estado de confusão, ansiedade, hipersonia, insônia, distúrbios de equilíbrio, amnésia, con-
vulsão, distúrbios de atenção, hipoestesia, diminuição da memória, fogacho, derrame pleural, dor abdo-
minal, hemorragia por varizes esofágicas, boca seca, desconforto no estômago, mialgia, disúria, polaciúria, 
edema, pirexia, quedas.
Rara (> 0,01% e < 0,1%): pneumonia, celulite, infecções do trato respiratório superior, rinite, desidrata-
ção, hipertensão, hipotensão, doença de obstrução pulmonar crônica, constipação, dor nas costas, pro-
teinúria, astenia, contusões, dor relacionada à intervenção.
Frequência desconhecida (frequência não pode ser estimada a partir dos dados disponíveis): trombo-
citopenia, reações anafiláticas, angioedema, hipersensibilidade, pré-síncope, síncope, prova da função 
hepática anormal, dermatite, eczema, relação internacional normalizada (INR) anormal.

Atenção: este produto é um medicamento novo e, embora as pesquisas tenham indicado eficácia e segu-
rança aceitáveis, mesmo que indicado e utilizado corretamente, podem ocorrer eventos adversos impre-
visíveis ou desconhecidos. Em casos de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificação de Even-
tos Adversos a Medicamentos - VigiMed, disponível em http://portal.anvisa.gov.br/vigimed, ou para a 
Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS
A administração de rifaximina em indivíduos que estão utilizando outro agente antibacteriano da classe 
da rifamicina para tratamento de uma infecção bacteriana sistêmica não foi estudada.
Estudos in vitro mostram que a rifaximina não levou a inibição das enzimas que metabolizam drogas do 
citocromo P-450 (CYPs 1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 e 3A4). Em estudos de indução in vitro a 
rifaximina não induziu o CYP1A2 e o CYP2B6 mas induziu fracamente o CYP3A4.
Em indivíduos saudáveis, estudos clínicos de interação medicamentosa demonstraram que a rifaximina 
não afetou significantemente a farmacocinética dos substratos do CYP3A4, contudo, em indivíduos com 
insuficiência hepática não pode ser descartado que a rifaximina pode diminuir a exposição dos substratos 
do CYP3A4 concomitantemente administrados (exemplos: varfarina, antiepiléticos, antiarrítmicos, contra-
ceptivos orais) devido à maior exposição sistêmica em comparação a indivíduos saudáveis.
Diminuições e elevações na razão normalizada internacional (INR) têm sido relatados em pacientes manti-
dos com varfarina e rifaximina co-prescritos. A INR deve ser cuidadosamente monitorizada, com a adição ou 
interrupção do tratamento com rifaximina. Ajustes na dose dos anticoagulantes orais podem ser necessáros.
Estudo in vitro sugere que a rifaximina é um substrato moderado da glicoproteína-P (gpP) e é metaboliza-
do pelo CYP3A4. Não é conhecido se o uso concomitante de drogas que inibem o CYP3A4 pode aumentar 
a exposição sistêmica da rifaximina.
Em indivíduos saudáveis, a coadministração de uma dose única de ciclosporina (600mg), um potente ini-
bidor da glicoproteína-P, com uma dose única de rifaximina (550mg) resultou em um aumento médio de 
84 vezes no Cmáx e 124 vezes no AUC∞ da rifaximina. A significância clínica desse aumento na exposição 
sistêmica é desconhecida.
O potencial para interação droga a droga à nível de sistema de transporte tem sido estudado in vitro e 
esses estudos sugerem que a interação clínica entre rifaximina e outros compostos que sofrem eliminação 
via gpP e outras proteínas de transporte (MRP2, MRP4, BCRP e BSEP) é improvável.

TERATOGENICIDADE, MUTAGENICIDADE E REPRODUÇÃO 
Estudos em animais não indicam efeitos nocivos diretos ou indiretos com relação à fertilidade do macho 
ou da fêmea.
Dados de segurança pré-clínicos não revelam especial risco para humanos baseados nos estudos conven-
cionais de segurança farmacológica, repetição de dose tóxica, genotoxicidade e potencial carcinogênico. 
Em um estudo de desenvolvimento embriofetal em ratos, um ligeiro e transitório atraso na calcificação, 
que não afetou o desenvolvimento normal da prole, foi observado com 300mg/Kg/dia (2.7 vezes a dose 
clínica proposta para encefalopatia hepática, ajustada para o tamanho da área corpórea). Em coelhos, após 
a administração oral de rifaximina durante a gestação, um aumento da incidência de variações esqueléti-
cas foi observado (em dose similar a proposta clinicamente para a encefalopatia hepática). A relevância 
clínica desses achados é desconhecida.

POSOLOGIA E MODO DE USAR
Dose recomendada: 1 comprimido revestido de Xifaxan® 550 mg, via oral, duas vezes por dia por até 6 
meses. No tratamento por mais de 6 meses deve ser levada em consideração a relação risco benefício para 
cada paciente, incluindo aqueles com progressão da disfunção hepática. 
Xifaxan® pode ser administrado com ou sem alimentos.
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População pediátrica
A segurança e eficácia de Xifaxan® na população pediátrica não foi estabelecida.

Idosos
Não é necessário qualquer ajuste da dose considerando que os dados de segurança e eficácia de Xifaxan® 
não demostraram diferenças entre pacientes idosos e adultos.

Insuficiência hepática
Não é necessário ajuste de dose para pacientes com insuficiência hepática.

Insuficiência renal
Embora o ajuste da dose não seja prevista, deve-se ter precaução na administração de Xifaxan® em pa-
cientes com insuficiência renal.

Modo de administração
Por via oral com um copo de água.
Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

SUPERDOSE
Nenhum caso de superdose foi reportado.
Em estudos clínicos com pacientes que sofrem de diarreia do viajante, doses de até 1800 mg/dia foram to-
leradas sem nenhum sinal clínico grave. Mesmo em indivíduos com flora bacteriana normal a administra-
ção de rifaximina em doses de até 2400 mg/dia durante 7 dias não resultou em qualquer sintoma clínico 
relevante relacionado com a dosagem elevada.
Em caso de superdose acidental, o tratamento sintomático e cuidados de suporte são sugeridos.
Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações sobre como 
proceder.

APRESENTAÇÕES
Xifaxan® comprimidos revestidos de 550 mg em embalagem com 14, 28, e 56 comprimidos. 

DIZERES LEGAIS
Registro MS – 1.0974.0276
Farm. Resp.: Dr. Dante Alario Junior - CRF-SP nº 5143
Fabricado por: Alfasigma S.p.A. Alanno, Itália.
Importado por: BIOLAB SANUS Farmacêutica Ltda. Av. Paulo Ayres, 280 - Taboão da Serra – SP.  
CEP 06767-220. SAC 0800 724 6522. CNPJ 49.475.833/0001-06
Sob licença de Alfasigma S.p.A., Bolonha / Itália
VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.
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