
Comunicação Direta ao Profissional de Saúde 

Fluoroquinolonas sistêmicas e inalatórias: alerta sobre o novo risco de 

insuficiência/incompetência das válvulas cardíacas. 

São Paulo, outubro de 2020. 

Fluoroquinolonas sistêmicas: cloridrato de ciprofloxacino, levofloxacino 

hemiidratado, norfloxacino e Pyloripac Retrat (lansoprazol + 

levofloxacino + amoxicilina). 

Nenhuma fluoroquinolona inalatória é comercializada pela Sanofi. 

Prezado Profissional de Saúde, 

A Sanofi Medley Farmacêutica Ltda. gostaria de informar sobre o novo risco de 

regurgitação/incompetência das válvulas cardíacas associado às fluoroquinolonas de uso 

sistêmico e inalatório. 

Sumário 

•  Novos dados sugerem que as fluoroquinolonas sistêmicas e inalatórias podem

aumentar o risco de regurgitação/incompetência das válvulas cardíacas.

• Em pacientes com risco de regurgitação/incompetência das válvulas

cardíacas, as fluoroquinolonas sistêmicas e inalatórias só devem ser utilizadas

após avaliação cuidadosa do benefício-risco e após consideração de outras

opções terapêuticas.

• As condições que predispõem à regurgitação/incompetência das válvulas

cardíacas incluem doenças congênitas ou pré-existentes das válvulas

cardíacas, distúrbios do tecido conjuntivo (por exemplo, síndrome de Marfan

ou síndrome de Ehlers-Danlos), síndrome de Turner, doença de Behçet,

hipertensão, artrite reumatóide e endocardite infecciosa.

• Os pacientes devem ser informados sobre o risco de

regurgitação/incompetência das válvulas cardíacas associado ao uso de

fluoroquinolonas e aconselhados a procurar atenção médica imediata em caso

de início de dispneia ou palpitações cardíacas, ou desenvolvimento de edema

no abdômen ou extremidades inferiores.

Contexto da preocupação de segurança 

As fluoroquinolonas são antibióticos aprovados para o tratamento de certas infecções 

bacterianas, incluindo as que ameaçam a vida e que foram sujeitas a uma Comunicação 

Direta aos Profissionais de Saúde, em dezembro de 2018, a respeito do risco de efeitos 

colaterais graves incapacitantes e potencialmente irreversíveis e do risco de aneurisma e 

dissecção da aorta. O uso das fluoroquinolonas é restrito a infecções graves ou infecções 

em que é considerado inadequado o uso de outros antibióticos comumente 

recomendados para essas infecções. Além disso, a prescrição das fluoroquinolonas deve 

ser considerada após uma avaliação cuidadosa dos benefícios e riscos.

  

Um estudo epidemiológico recente [1] reportou um aumento de aproximadamente 2 

vezes no risco de regurgitação mitral e aórtica em pacientes usando fluoroquinolonas 

sistêmicas em comparação aos pacientes que estavam em uso de outros antibióticos 

(amoxicilina ou azitromicina). 



Diversos casos clinicamente confirmados de regurgitação/incompetência da válvula 

cardíaca, afetando qualquer válvula cardíaca, foram relatados em pacientes que 

receberam fluoroquinolonas e contêm, ao menos, possível associação causal.  

Adicionalmente, um estudo conduzido em laboratório [2] relatou que a exposição à 

ciprofloxacina levou à degradação do colágeno em células de miofibroblastos aórticos 

doadas por pacientes com aortopatia, incluindo regurgitação aórtica. Este achado fornece 

uma visão de como a degradação do tecido conjuntivo associado à fluoroquinolona pode 

estar relacionada à regurgitação/incompetência das válvulas cardíacas. A degradação do 

colágeno também tem sido postulada para distúrbios dos tendões e da aorta associados 

à fluoroquinolona. 

 

Os profissionais de saúde são informados de que uma avaliação cuidadosa dos benefícios 

e riscos do uso das fluoroquinolonas e a consideração de outras opções terapêuticas são 

aconselhadas em pacientes com fatores de risco ou condições predisponentes à 

regurgitação/incompetência das válvulas cardíacas (tais como síndrome de Marfan, 

síndrome de Ehlers-Danlos, síndrome de Turner, doença de Behçet, hipertensão, artrite 

reumatóide e endocardite infecciosa). Adicionalmente, os profissionais de saúde são 

lembrados da recomendação de cautela no uso de fluoroquinolonas em pacientes com 

fatores de risco ou condições que predispõem ao aneurisma ou dissecção da aorta. 

 

Os pacientes devem ser aconselhados a procurar atenção médica imediata em caso de 

início de dispneia aguda ou palpitações cardíacas, ou desenvolvimento de edema no 

abdômen ou extremidades inferiores. 

 

As bulas dos medicamentos que contêm fluorquinolonas serão atualizadas, conforme 

aplicável, para refletir as informações adequadamente. Vale ressaltar que as bulas dos 

medicamentos genéricos que não estejam eleitos como medicamento de referência, terão 

suas bulas revisadas a partir da atualização da bula do respectivo medicamento de 

referência, conforme previsto em legislação vigente. 

 

Notificação de Farmacovigilância 
Os profissionais de saúde são encorajados a relatar quaisquer suspeitas de reações 

adversas à ANVISA através do sistema VigiMed (disponível no Portal da ANVISA), ou à 

Sanofi diretamente, conforme dados de contato abaixo. 

 

Dados de contato da empresa 

Para mais informações ou esclarecimento de dúvidas, por favor, entre em contato 

diretamente com o seu representante de interface com a Sanofi, ou contate o nosso 

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) pelo telefone 0800.703.0014 (de segunda 

a sexta-feira, das 8:00h às 17:00h), endereço de e-mail sac.brasil@sanofi.com ou Fale 

Conosco (disponível em www.sanofi.com.br).  
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