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     Descrição 

 A pentoxifilina é um agente hemorreológico que atua aumentando a deformabilidade 

eritrocitária prejudicada, reduzindo a agregação eritrocitária e plaquetária, níveis de 

fibrinogênio, a adesividade dos leucócitos ao endotélio, e a ativação dos leucócitos. 

 O resultado dessas ações é a melhora da perfusão e da fluidez sanguínea. 

 

 

     Indicações 

 • Doenças oclusivas arteriais periféricas e distúrbios arteriovenosos de natureza 

aterosclerótica ou diabética (ex.: claudicação intermitente, dor em repouso) e distúrbios 

tróficos (úlceras nas pernas e gangrena). 

 

 



 

 

 •  Alterações circulatórias cerebrais (sequelas de arteriosclerose cerebral, tais como 

dificuldade na concentração, vertigem, comprometimento da memória), estados isquêmicos 

e pós-apopléticos. 

 • Distúrbios circulatórios do olho ou ouvido interno, associados a processos vasculares 

degenerativos e a comprometimento da visão ou audição. 

 
  

     Contraindicações 

 A pentoxifilina não deve ser utilizada nos seguintes casos:  

 -alergia à pentoxifilina, a outras metilxantinas;  

 -hemorragias maciças (risco de aumento da hemorragia);  

 -hemorragia retiniana extensa (risco de aumento da hemorragia) e  

 -durante a gravidez. 

 

 

     Interações Medicamentosas 

 O efeito hipoglicemiante da insulina ou dos antidiabéticos orais pode ser 

potencializado (risco aumentado de hipoglicemia) com o uso concomitante da pentoxifilina. 

Portanto, pacientes com diabetes mellitus sob medicação devem ser cuidadosamente 

monitorizados pelo médico.  

 Deve-se considerar que o efeito anti-hipertensivo e de outros medicamentos com 

potencial de diminuição da pressão arterial pode ser potencializado com o uso da 

pentoxifilina.  

 Em alguns pacientes, a administração concomitante da pentoxifilina e teofilina pode 

aumentar os níveis plasmáticos de teofilina. Isto pode levar a um aumento ou intensificação 

dos efeitos adversos associados à teofilina.  

 • Alimentos  

 Não há dados relevantes relatados de interação com alimentos.  



 

 

 • Testes laboratoriais  

 Não há dados disponíveis até o momento sobre a interferência de pentoxifilina em 

testes laboratoriais.  

 Uso de Pentoxifilina na gravidez e amamentação  

 • Gravidez  

 São insuficientes os dados de estudos do uso da pentoxifilina na gestação. Portanto, 

a pentoxifilina não deve ser usada em gestantes.  

“Pentoxifilina não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do 

cirurgião dentista.”  

 • Lactação  

 A pentoxifilina é excretada no leite materno em pequenas quantidades, mas por não 

existirem dados suficientes, o médico deve avaliar cuidadosamente o risco/benefício antes 

de administrar a pentoxifilina a mulheres que estejam amamentando. 

 

 

     Reações Adversas 

 Especialmente quando a pentoxifilina é administrada em altas doses, podem ocorrer 

frequentemente as seguintes reações: “flush” (rubor facial com sensação de calor) e 

distúrbios gastrintestinais como sensação de pressão gástrica, plenitude, náusea, vômito ou 

diarreia.  

 Podem ocorrer, ocasionalmente, arritmia cardíaca (ex. taquicardia), vertigem, dores 

de cabeça, agitação e distúrbios do sono.  

 Ocasionalmente, podem ocorrer também prurido, eritema e urticária.  

 Em casos isolados podem ocorrer colestase intra-hepática, elevação das 

transaminases, meningite asséptica e reação anafilática/ anafilactoide acompanhada, por 

exemplo, de edema angioneurótico, broncoespasmo e, às vezes, até mesmo insuficiência 

circulatória (choque). Aos primeiros sinais de reação anafilática/anafilactoide, o uso de 

pentoxifilina deve ser descontinuado imediatamente e um médico deve ser informado.  



 

 

 Raramente podem ocorrer angina pectoris, queda da pressão sanguínea e, 

principalmente em pacientes com tendência à hemorragia, sangramentos (por exemplo: na 

pele e/ou mucosa, no estômago e/ou intestino) e, em casos isolados, trombocitopenia. 

 

 
     Concentração Recomendada 

 400mg, 3 vezes ao dia. Reduzir para 400mg, 2 vezes ao dia, se aparecer efeitos 

colaterais no SNC ou gastrintestinais. 
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  Material técnico do fornecedor. 


