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Eltrombopag
pronunciado como (el trom' boe pag)

AVISO IMPORTANTE:

Se você tem hepatite C crônica (uma infecção viral contínua que pode danificar o fígado) e toma eltrombopag 
com medicamentos para hepatite C chamados interferon (Peginterferon, Pegintron, outros) e ribavirina 
(Copegus, Rebetol, Ribasphere, outros), há uma risco aumentado de desenvolver lesões hepáticas graves. Se 
sentir algum dos seguintes sintomas, contacte o seu médico imediatamente: amarelecimento da pele ou dos 
olhos, urina escura, cansaço excessivo, dor na parte superior direita do estômago, inchaço da área do 
estômago ou confusão.

Mantenha todas as consultas com o seu médico e o laboratório. O seu médico irá pedir alguns exames laboratoriais 

antes e durante o seu tratamento para verificar a resposta do seu corpo ao eltrombopag.

O seu médico ou farmacêutico fornecer-lhe-á o folheto informativo do fabricante (Guia de Medicação) quando 

iniciar o tratamento com eltrombopag e sempre que reabastecer a sua receita. Leia atentamente as 

informações e pergunte ao seu médico ou farmacêutico se tiver alguma dúvida. Você também pode visitar o 

site da Food and Drug Administration (FDA)
(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/
ucm085729.htm]) ou no site do fabricante para obter o Guia de Medicação.

Converse com seu médico sobre os riscos de tomar eltrombopag.

por que este medicamento é prescrito?

Eltrombopag é usado para aumentar o número de plaquetas (células que ajudam a coagular o sangue) para diminuir o 

risco de sangramento em adultos e crianças com 1 ano de idade ou mais que têm trombocitopenia imune crônica (PTI; uma 

condição contínua que pode causar hematomas ou sangramento devido a um número anormalmente baixo de plaquetas 

no sangue) e que não foram ajudados ou não podem ser tratados com outros tratamentos, incluindo medicamentos ou 

cirurgia para remover o baço. Eltrombopag também é usado para aumentar o número de plaquetas em pessoas com 

hepatite C (uma infecção viral que pode danificar o fígado) para que possam iniciar e continuar o tratamento com 

interferon (Peginterferon, Pegintron, outros) e ribavirina (Rebetol). Eltrombopag também é usado em combinação com 

outros medicamentos para tratar
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anemia (condição em que o corpo não produz células sanguíneas suficientes) em adultos e crianças com 2 anos de 
idade ou mais. Também é usado para tratar a anemia aplástica em adultos que não foram ajudados com outros 
medicamentos. Eltrombopag é usado para aumentar o número de plaquetas o suficiente para diminuir o risco de 
sangramento em pessoas com PTI ou anemia aplástica, ou para permitir o tratamento com interferon e ribavirina 
em pessoas com hepatite C. um nível normal. Eltrombopag não deve ser usado para tratar pessoas com baixo 
número de plaquetas devido a outras condições que não PTI, hepatite C ou anemia aplástica. Eltrombopag está em 
uma classe de medicamentos chamados agonistas do receptor de trombopoietina. Funciona fazendo com que as 
células da medula óssea produzam mais plaquetas.

como este medicamento deve ser usado?

Eltrombopag vem na forma de comprimido e pó para suspensão oral (líquido) para tomar por via oral. Geralmente é 

tomado uma vez por dia com o estômago vazio, pelo menos 1 hora antes ou 2 horas depois de comer. Tome eltrombopag 

por volta da mesma hora todos os dias. Siga as instruções no rótulo da receita com cuidado e peça ao seu médico ou 

farmacêutico para explicar qualquer parte que você não entenda. Tome eltrombopag exatamente como indicado. Não 

tome mais ou menos ou tome com mais frequência do que o prescrito pelo seu médico.

Tome eltrombopag pelo menos 2 horas antes ou 4 horas depois de comer ou beber alimentos que contenham muito 
cálcio, como laticínios, sucos fortificados com cálcio, cereais, aveia e pães; truta; mexilhão; vegetais verdes folhosos, 
como espinafre e couve; e tofu e outros produtos de soja. Pergunte ao seu médico se não tiver certeza se um 
alimento contém muito cálcio. Você pode achar útil tomar eltrombopag perto do início ou do final do dia para poder 
comer esses alimentos durante a maior parte do tempo em que estiver acordado.

Engula os comprimidos inteiros. Não os parta, mastigue ou esmague e misture-os em alimentos ou líquidos.

Se você estiver tomando o pó para suspensão oral, leia atentamente as instruções de uso do fabricante que 
acompanham o medicamento. Estas instruções descrevem como preparar e medir a sua dose. Misture o pó 
com água fria ou fria antes de usar. Não misture o pó com água quente. Imediatamente após a preparação, 
engula a dose. Se não for tomado em 30 minutos ou se houver líquido remanescente, descarte a mistura no 
lixo (não despeje na pia).

Não permita que o pó toque sua pele. Se você derramar o pó em sua pele, lave imediatamente com água e 
sabão. Ligue para o seu médico se tiver uma reação cutânea ou se tiver alguma dúvida.

Seu médico provavelmente iniciará uma dose baixa de eltrombopag e ajustará sua dose dependendo da sua resposta à 

medicação. No início do seu tratamento, o seu médico irá pedir-lhe uma análise ao sangue para verificar o seu nível de plaquetas 

uma vez por semana. O seu médico pode aumentar a sua dose se o seu nível de plaquetas estiver muito baixo. Se o seu nível de 

plaquetas estiver muito alto, seu médico pode diminuir sua dose ou pode não lhe dar eltrombopag por um tempo. Após o seu 

tratamento ter continuado por algum tempo e seu médico encontrar a dose de eltrombopag que funciona para você, seu nível de 

plaquetas será verificado com menos frequência. Seu nível de plaquetas também será verificado semanalmente por pelo menos 4 

semanas após você parar de tomar eltrombopag.

Se você tem PTI crônica, pode receber outros medicamentos para tratar sua condição junto com eltrombopag. 

Seu médico pode diminuir sua dose desses medicamentos se o eltrombopag funcionar bem para você.
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Eltrombopag não funciona para todos. Se o seu nível de plaquetas não aumentar o suficiente depois de tomar 

eltrombopag por algum tempo, seu médico pode lhe dizer para parar de tomar eltrombopag.

Eltrombopag pode ajudar a controlar sua condição, mas não a cura. Continue a tomar eltrombopag mesmo que se 

sinta bem. Não pare de tomar eltrombopag sem falar com o seu médico.

outros usos para este medicamento

Este medicamento pode ser prescrito para outros usos; Pergunte ao seu médico ou farmacêutico para mais informações.

Que precauções especiais devo seguir?

Antes de tomar eltrombopag,

informe o seu médico e farmacêutico se você é alérgico ao eltrombopag, a qualquer outro medicamento ou a qualquer um dos ingredientes 

dos comprimidos de eltrombopag. Pergunte ao seu farmacêutico ou consulte o Guia de Medicação para obter uma lista dos ingredientes.

informe ao seu médico e farmacêutico quais medicamentos prescritos e não prescritos, vitaminas, suplementos 
nutricionais e produtos à base de plantas que você está tomando ou planeja tomar. Certifique-se de mencionar 
qualquer um dos seguintes: anticoagulantes (diluentes do sangue), como a varfarina (Coumadin, Jantoven); bosentano 
(Tracleer); medicamentos para baixar o colesterol (estatinas), como atorvastatina (Lipitor, em Caduet), fluvastatina 
(Lescol), pitavastatina (Livalo, Zypitamag), pravastatina (Pravachol), rosuvastatina (Crestor) e sinvastatina (Zocor, 
Flolopid, em Vytorin); ezetimiba (Zetia, em Vytorin); gliburida (Diabeta, Glynase); imatinib (Glivec); irinotecano 
(Camptosar, Onivyde); olmesartan (Benicar, em Azor, em Tribenzor); lapatinib (Tykerb); metotrexato (Rasuvo, Trexall, 
outros); mitoxantrona; repaglinida (Prandin): rifampicina (Rimactane, Rifadin, em Rifamate, Rifater); sulfassalazina 
(Azulfidina); topotecano (Hycamtin) e valsartan (Diovan, em Byvalson, em Entresto, em Exforge). Seu médico pode 
precisar alterar as doses de seus medicamentos ou monitorá-lo cuidadosamente quanto a efeitos colaterais. Muitos 
outros medicamentos também podem interagir com o eltrombopag, portanto, informe o seu médico sobre todos os 
medicamentos que você está tomando, mesmo aqueles que não aparecem nesta lista.

se estiver tomando antiácidos contendo cálcio, alumínio ou magnésio (Maalox, Mylanta, Tums) ou 
suplementos vitamínicos ou minerais contendo cálcio, ferro, zinco ou selênio, tome eltrombopag 2 horas 
antes ou 4 horas depois de tomá-los.

informe o seu médico se você é descendente da Ásia Oriental (chinês, japonês, taiwanês ou coreano) e se você tem 
ou já teve catarata (turvação do cristalino do olho que pode causar problemas de visão), coágulos sanguíneos, 
qualquer condição que aumenta o risco de desenvolver um coágulo sanguíneo, problemas hemorrágicos, 
síndrome mielodisplásica (SMD; uma doença do sangue que pode levar ao cancro) ou doença hepática. Informe 
também o seu médico se foi submetido a uma cirurgia para remover o baço.

informe o seu médico se estiver grávida ou planeia engravidar. Você não deve engravidar durante o tratamento 
com eltrombopag. Use controle de natalidade eficaz enquanto estiver recebendo tratamento e por 7 dias após a 
última dose. Se engravidar enquanto estiver a tomar eltrombopag, contacte o seu médico.

informe o seu médico se estiver a amamentar. Não deve amamentar enquanto estiver a tomar eltrombopag.

continue a evitar atividades que possam causar lesões e sangramento durante o tratamento com 
eltrombopag. Eltrombopag é administrado para diminuir o risco de sangramento grave, mas ainda existe 
o risco de sangramento.

Que instruções dietéticas especiais devo seguir?

A menos que seu médico lhe diga o contrário, continue sua dieta normal.
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o que devo fazer se me esquecer de uma dose?

Pule a dose esquecida e continue seu esquema de dosagem regular. Não tome uma dose dupla para 
compensar uma perdida. Não tome mais de uma dose de eltrombopag em um dia.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

Eltrombopag pode causar efeitos colaterais. Informe o seu médico se algum destes sintomas for 
grave ou não desaparecer:

dor nas costas

dores musculares ou espasmos

dor de cabeça

sintomas de gripe, como febre, dor de cabeça, dor de garganta, tosse, cansaço, calafrios e dores no corpo

fraqueza

Cansaço extremo

diminuição do apetite

dor ou inchaço na boca ou garganta

perda de cabelo

irritação na pele

mudanças de cor da pele

formigamento, coceira ou queimação na pele

inchaço dos tornozelos, pés ou pernas

dor de dente (em crianças)

Alguns efeitos secundários podem ser graves. Se você tiver algum destes sintomas ou aqueles listados 
na seção ADVERTÊNCIA IMPORTANTE, ligue para o seu médico imediatamente ou obtenha tratamento 
médico de emergência:

inchaço, dor, sensibilidade, calor ou vermelhidão em uma perna

falta de ar, tosse com sangue, batimento cardíaco acelerado, respiração rápida, dor ao respirar profundamente

dor no peito, braços, costas, pescoço, mandíbula ou estômago, suor frio, tontura

fala lenta ou difícil, fraqueza súbita ou dormência da face, braço ou perna, dor de cabeça repentina, problemas de 
visão súbitos, dificuldade repentina para andar

dor de estômago, náuseas, vômitos, diarréia

visão turva, embaçada ou outras alterações na visão

Eltrombopag pode causar outros efeitos colaterais. Ligue para o seu médico se tiver algum problema incomum enquanto estiver tomando 

este medicamento.
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Se você sentir um efeito colateral grave, você ou seu médico podem enviar um relatório on-line ao programa 

MedWatch Adverse Event Reporting da Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) ou por telefone (1-800-332-1088).

o que devo saber sobre armazenamento e descarte deste medicamento?

Mantenha este medicamento no recipiente em que veio, bem fechado e fora do alcance das crianças. Armazene-o em 

temperatura ambiente e longe do excesso de calor e umidade (não no banheiro). Se o seu medicamento veio com um 

pacote dessecante (pequeno pacote que contém uma substância que absorve a umidade para manter o medicamento 

seco), deixe o pacote no frasco, mas tome cuidado para não engoli-lo.

Medicamentos desnecessários devem ser descartados de maneira especial para garantir que animais de estimação, crianças e outras 

pessoas não possam consumi-los. No entanto, você não deve jogar este medicamento no vaso sanitário. Em vez disso, a melhor maneira 

de descartar seus medicamentos é por meio de um programa de devolução de medicamentos. Converse com seu farmacêutico ou entre 

em contato com o departamento de lixo/reciclagem local para saber mais sobre os programas de devolução em sua comunidade. Consulte 

o site de Descarte Seguro de Medicamentos da FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para obter mais informações se você 

não tiver acesso a um programa de devolução.

É importante manter todos os medicamentos fora da vista e do alcance das crianças, pois muitos recipientes (como guarda-

chuvas semanais e aqueles para colírios, cremes, adesivos e inaladores) não são resistentes a crianças e crianças pequenas 

podem abri-los facilmente. Para proteger as crianças pequenas de envenenamento, sempre feche as tampas de segurança e 

coloque imediatamente o medicamento em um local seguro – um que seja alto e longe e fora de sua vista e alcance.http://

www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n caso de emergência/sobredosagem

Em caso de overdose, ligue para a linha de ajuda de controle de envenenamento em 1-800-222-1222. As informações também estão 

disponíveis on-line emhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Se a vítima tiver desmaiado, tiver uma 

convulsão, tiver dificuldade para respirar ou não puder ser acordada, ligue imediatamente para os serviços de emergência no 911.

Os sintomas de sobredosagem podem incluir o seguinte:

irritação na pele

batimento cardíaco lento

cansaço excessivo

Quais outras informações devo saber?

O seu médico solicitará um exame oftalmológico antes e durante o tratamento com eltrombopag.

Não deixe mais ninguém tomar sua medicação. Pergunte ao seu farmacêutico qualquer dúvida que tenha sobre o 

reabastecimento de sua receita.

É importante que você mantenha uma lista por escrito de todos os medicamentos prescritos e não prescritos (sem receita) que 

você está tomando, bem como quaisquer produtos como vitaminas, minerais ou outros produtos dietéticos.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a609011.html 5/6

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
http://goo.gl/c4Rm4p
http://www.upandaway.org/
https://www.poisonhelp.org/help


15/04/22, 12h33 Eltrombopag: Informações sobre medicamentos MedlinePlus

suplementos. Você deve trazer esta lista sempre que for ao médico ou se for internado em um hospital. Também 

é uma informação importante para levar com você em caso de emergência.

nomes de rands

Promacta®
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