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CONDIÇÕES OU RESTRIÇÕES RELATIVAS À UTILIZAÇÃO SEGU RA E EFICAZ DO 
MEDICAMENTO A IMPLEMENTAR PELOS ESTADOS-MEMBROS 
 
Os Estados-membros devem garantir que todas as condições ou restrições relativas à utilização segura 
e eficaz do medicamento a seguir discriminadas são implementadas: 
1. Os Estados-membros deverão definir as informações a incluir num Cartão de Alerta do Doente 

(CAD) com o titular da AIM, a quem cabe fornecer este CAD directamente à farmácia com 
cada encomenda de Ranexa. Deve solicitar-se ao Farmacêutico que distribua o CAD a cada 
doente aquando da dispensa de Ranexa. O CAD tem de incluir as seguintes mensagens 
principais: 

 
Informação para o Profissional de Saúde 

O CAD deve incluir a seguinte informação sobre Ranexa destinada ao profissional de saúde: 

•  Consultar o RCM de Ranexa antes de receitar ao doente quaisquer medicamentos, pois existem 
potenciais interacções farmacológicas que devem ser tidas em consideração. 

•  Ranexa está contra-indicado nos doentes que tomam: 
• Inibidores potentes do CYP3A4 (p. ex. itraconazol, cetoconazol, voriconazol, posaconazol, 

inibidores da protease do VIH, claritromicina, telitromicina, nefazodona) 
• Antiarrítmicos de Classe Ia (p. ex. quinidina) ou de Classe III (p. ex. dofetilida, sotalol) que 

não a amiodarona 
 

•  Pode ser necessário reduzir a posologia de Ranexa em associação com: 
• Inibidores moderados do CYP3A4 (p. ex. diltiazem, eritromicina, fluconazol) 
• Inibidores da P-gp (p. ex. ciclosporina, verapamilo) 
 

•  Há que receitar Ranexa com cautela em doentes que: 
• Tomam certos outros fármacos mencionados no folheto informativo 
• Exibem certos outros factores de risco mencionados no folheto informativo 
 

•  Informar o doente quanto à potencial interacção com outros medicamentos prescritos e indicar-lhe 
que contacte o médico em caso de sentir tonturas, náuseas ou vómitos. 

 
Informação para o Doente 

O CAD deve incluir a seguinte informação destinada ao doente: 

•  Que o cartão deve ser mostrado a qualquer médico envolvido no seu tratamento 
•  Que, antes do tratamento com Ranexa, o doente deve informar o médico no caso de se verificar 

alguma das seguintes situações: 
• Problemas renais 
• Problemas hepáticos 
• Alguma vez tiver tido um electrocardiograma (ECG) com resultados anormais 
• Estiver a tomar medicamentos para tratar epilepsia, infecções bacterianas ou fúngicas, 

infecção por VIH, depressão ou arritmias cardíacas 
• Estiver a tomar o medicamento à base de plantas hipericão 
• Estiver a tomar medicamentos antialérgicos 
 

•  Que, durante o tratamento com Ranexa, o doente deve: 
• Abster-se de tomar sumo de toranja 
• Chamar o médico caso se sinta tonto ou enjoado, vomitar ou sofrer algum sintoma 

inesperado após iniciar a toma de Ranexa. 
 

•  Consultar o folheto informativo de Ranexa para mais informações. 
•  Assegurar-se de que leva uma lista de todos os outros medicamentos que toma para qualquer 

consulta de saúde. 
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