
XARELTO®.
Proteção adequada para seus pacientes  
com doenças cardiovasculares1

Prevenção de eventos aterotrombóticos em adultos com doença 
arterial coronariana (DAC) e alto risco de eventos isquêmicos

NOVO – INDICADO PARA DAC OU DAP SINTOMÁTICA
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Há necessidade de uma nova proposta de terapia padrão

Apesar das terapias para prevenção secundária recomendadas, os pacientes com 
DAC crônica continuam tendo um alto risco residual de eventos CV maiores2–5

 Redução de lipídios2

 Redução da pressão arterial3

 Controle do diabetes4
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Como otimizar o tratamento padrão

Morte CV

(p=0,01)b,6 
25%

RRR

AVC

(p<0,0001)b,6 
44%

RRR
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(p=0,15)b,6 
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XARELTO® 2,5 mg duas vezes ao dia + 
Aspirina® 100 mg uma vez ao dia 

Aspirina® 100 mg 
uma vez ao dia

p<0,00016

26%
RRR

Perfil de segurança consistente
 ♦ Taxa de sangramento maiorc de 3,2% com XARELTO® em dose vascular mais Aspirina® vs. 1,9% com 
Aspirina® isoladamente (p<0,0001)d,6

 ♦ Sem aumento significativo nos tipos mais graves de sangramento (fatal, HIC ou sangramento 
em órgão crítico) vs. Aspirina® isoladamente6

16.574
POPULAÇÃO COM DAC

população com DAC
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Redefinindo o tratamento da DAC crônica 
além do padrão atual6

XARELTO®. Proteção superior para o paciente 
vs. Aspirina® isoladamente

Redução superior na combinação 
de morte por causa CV, IM e AVC6

vs. Aspirina® 
isoladamente

26%
RRR

Benefício superior na mortalidade  
por todas as causas para os pacientes 
com DAC crônicae,6vs. Aspirina® 

isoladamente

23%
RRR

eDesfecho secundário na população com DAC.
H116310_P149244_VP_CAD_Leave_Piece_Update_Print_C2_2018_Global_GM_04_KeyMessage
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Redução superior na 
combinação de morte 
por causa CV, IM e AVC 
(26% de RRR vs. Aspirina® 

isoladamente)6

Benefício superior na 
mortalidade para pacientes 
com DAC crônica (23% de RRR 

na mortalidade por todas as 
causase vs. Aspirina® isoladamente)6

Perfil de segurança 
consistente sem aumento 
significativo nos tipos mais 
graves de sangramentof vs. 

Aspirina® isoladamente6

Para mais informações sobre XARELTO®, acesse www.xarelto.com.br
eDesfecho secundário na população com DAC. fDefinido como sangramento fatal, HIC e sangramento em órgão crítico.

Aspirina® 100 mg  
uma vez ao diag,6

XARELTO®  
em dose vascular de  

2,5 mg duas vezes ao dia
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e-mail privacybr@bayer.com. 
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Para mais informações consulte a bula do produto ou a Bayer S.A. - produtos 
farmacêuticos.
Rua Domingos Jorge, 1100 - São Paulo - SP - CEP: 04779-900
www.bayer.com.br

XARELTO®: Rivaroxabana 2,5 mg / 10 mg / 15 mg / 20 mg. REG. MS 1.7056.0048. INDICAÇÕES: Xarelto® 10 mg, 15 mg e 20 mg: Prevenção de acidente 
vascular cerebral (AVC) e embolia sistêmica em pacientes adultos com fibrilação atrial não valvar (FANV). Tratamento de trombose venosa profunda (TVP) 
e prevenção de TVP e embolia pulmonar (EP) recorrentes após TVP aguda, em adultos. Tratamento de EP e prevenção de EP e TVP recorrentes, em adultos. 
Prevenção de tromboembolismo venoso (TEV) em pacientes adultos submetidos à cirurgia eletiva de artroplastia de joelho ou quadril. Xarelto® 2,5 mg, 
coadministrado com ácido acetilsalicílico (AAS) 100 mg: Prevenção de eventos aterotrombóticos (AVC, infarto do miocárdio e morte cardiovascular) em pacientes 
adultos com doença arterial coronariana (DAC) ou doença arterial periférica (DAP) sintomática em alto risco de eventos isquêmicos. CONTRAINDICAÇÕES: 
hipersensibilidade ao princípio ativo ou a qualquer excipiente; sangramento ativo clinicamente significativo; doença hepática associada à coagulopatia; 
gravidez e lactação. Tratamento concomitante de DAC/DAP com AAS empacientes com AVC hemorrágico ou lacunar prévio ou qualquer AVC dentro de um 
mês. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: Tratamento sistêmico concomitante com antimicóticos azólicos ou inibidores das proteases do HIV, potentes inibidores 
do CYP3A4 e da gp-p; comprometimento renal grave (ClCr <15 ml/min). Válvulas cardíacas prostéticas. Deve se  interrompido antes de intervenção ou cirurgia. 
Xarelto® 2,5 mg duas vezes ao dia não é indicado em associação com terapia antiplaquetária dupla. USO COM CAUTELA: Pacientes com insuficiência 
renal moderada (ClCr < 50-30 mL/min) ougrave (ClCr < 30-15 mL/min); recebendo medicações concomitantes que levam ao aumento da concentração de 
rivaroxabana no plasma em pacientes tratados, como inibidores potentes do C YP3A4; risco elevado de sangramento, doença gastrointestinal ulcerativa; 
monitoramento clínico de acordo com as práticas de anticoagulação é recomendado durante todo o período de tratamento. Anestesia neuraxial (epidural/
espinal). EVENTOS ADVERSOS: anemia, tontura, cefaléia, síncope, hemorragia ocular, taquicardia, hipotensão, hematoma, epistaxe, hemorragia do trato 
gastrointestinal e dores abdominais, dispepsia, náusea, constipação, diarréia, vômito, prurido, erupção cutânea, equimose, dor em extremidades, hemorragia 
do trato urogenital, febre, edema periférico, força e energia em geral reduzidas, elevação das transaminases, hemorragia pós- procedimento, contusão. 
POSOLOGIA: Prevenção de AVC em FANV: 20 mg uma vez ao dia. Pacientes com disfunção renal moderada (ClCr < 50-30 mL/min) ou grave (ClCr < 30-15 
mL/min): 15 mg uma vez ao dia. Pacientes submetidos a intervenção coronária percutânea (ICP) com colocação de stent: 15 mg de Xarelto® uma vez ao 
dia (ou 10 mg de Xarelto® uma vez ao dia, se insuficiência renal moderada {ClCr < 50-30 mL/min}) associado a um inibidor de P2Y12 por no máximo 12 
meses após a ICP com colocação de stent. Tratamento do TEV: o tratamento inicial de TVP e EP agudas é de 15 mg duas vezes ao dia para as três primeiras 
semanas, seguido por 20 mg uma vez ao dia. Após pelo menos 6 meses, 10 ou 20 mg uma vez ao dia, com base em uma avaliação de risco individual. 
Xarelto® 15 e 20 mg devem ser ingeridos com alimentos. Profilaxia de TEV após artroplastia de quadril (ATQ) e joelho (ATJ): 10 mg uma vez ao dia, com 
ou sem alimento. Os pacientes devem se tratados por 5 semanas após ATQ ou por duas semanas após ATJ. A dose inicial deve se tomada 6 a 10 horas após 
a cirurgia, contanto que tenha sido estabelecida a hemostasia. Xarelto® 2,5 mg 2 vezes ao dia pode ser tomado com ou sem alimentos. Produto medicina 

sujeito a prescrição médica (CÓD: XAR 2020-03-26-167) Para informações completas, vide bula do produto (VE0219-CCDS12 e VE0219-CCDS11 VE0319-
CCDS14)

CONTRAINDICAÇÃO: DOENÇA HEPÁTICA ASSOCIADA À COAGULOPATIA. INTERAÇÃO 
MEDICAMENTOSA: ANTIMICÓTICO AZÓLICO DE USO SISTÊMICO.

ASPIRINA PREVENT®: ácido acetilsalicílico. Reg. MS 1.7056.0022 INDICAÇÕES: redução de morbidade e mortalidade em suspeita ou antecedente de 
infarto agudo do miocárdio (IAM) e angina pectoris estável e instável; prevenção secundária de acidente vascular cerebral (AVC); reduzir  o risco de ataques 
isquêmicos transitórios (AIT) e AVC em paciente com AIT; prevenção do tromboembolismo (TEV) após cirurgia vascular ou intervenções; profilaxia de TVP e 
EP; risco de IAM em pessoas com fatores de risco cardiovasculares. CONTRAINDICAÇÕES: úlceras pépticas ativas; diátese hemorrágica; hipersensibilidade ao 
ácido acetilsalicílico, salicilatos ou outros componentes do produto, insuficiência renal, hepática ou cardíaca grave, último trimestre de gravidez, combinação 
com metotrexato. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: anticoagulantes, úlceras gastrointestinais (GI) história de sangramentos GI, disfunção renal ou hepática, 
crianças e adolescentes não devem utilizar para sintomas gripais ou catapora. Pode desencadear broncoespasmo e asma. GRAVIDEZ E LACTAÇÃO: risco de 
malformações no primeiro trimestre, prolongamento de período gestacional no terceiro trimestre, fechamento prematuro de ducto arteriosus e inibição de 
contrações uterinas. Aumento de tendência de sangramento na mãe e na criança. Em uso regular e altas doses, a amamentação deve ser descontinuada 
precocemente. USO COM CAUTELA: interações com metotrexato, uso concomitante com anticoagulantes, trombolíticos e outros antiplaquetários, dipirona e 
AINE EVENTOS ADVERSOS: hipersensibilidade, dor abdominal, azia, náusea, vomito, hemorragia GI, úlcera e perfuração gastroduodenal, tontura, sangramento. 
POSOLOGIA: suspeita de IAM e profilaxia de TVP e EP após imobilização prolongada: 100 a 200mg por dia ou 300mg em dias alternados. Prevenção 
secundaria, antecedente de IAM, angina pectoris, prevenção secundária de AVC, risco de AIT e AVC em pacientes com AIT, prevenção de TEV após cirurgia 

vascular ou intervenções – 100 a 300mg por dia. Risco de IAM em pessoas com risco cardiovascular – 100mg/dia ou 300mg em dias alternados. Recomenda-
se tomar os comprimidos antes das refeições. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. (ASP 2020-03-26-166)
Para informações completas, vide bula do produto (VE0219-CCDS7p) 

ESTE MEDICAMENTO DEVE SER SUSPENSO EM CASO DE SUSPEITA DE DENGUE. 
CONTRAINDICAÇÃO: ÚLCERA PEPTICA ATIVA. É CONTRAINDICADA ADMINISTRAÇÃO 
CONCOMITANTE DE ASPIRINA PREVENT® E HEPARINA OU CUMARINA

CV, cardiovascular; IM, infarto do miocárdio; DAC, doença arterial coronariana; RRR, redução de risco relativo; HIC, hemorragia intracraniana; MACE, 
eventos adversos cardiovasculares maiores; ISTH, International Society on Thrombosis and Haemostasis [Sociedade Internacional de Hemostasia 
e Trombose]. aCom base em uma taxa de incidência de 5–10% nos pacientes tratados com aspirina isoladamente ou clopidogrel mais aspirina. 
bComponentes do desfecho primário de eventos adversos cardiovasculares maiores (MACE). cCom base nos critérios de sangramento da ISTH modificados 
com uma definição mais ampla de sangramento maior. dAdaptado de Connolly 2017. Calculadas como percentuais do número de eventos e do número de 
pacientes em cada grupo de tratamento. g75–100 mg.
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