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Enzalutamida
pronunciado como (en'' za loo' ta mide)

por que este medicamento é prescrito?

A enzalutamida é usada para tratar o câncer de próstata que se espalhou para outras partes do corpo em homens e que foram 

ajudados por certos tratamentos médicos e cirúrgicos que diminuem os níveis de testosterona. Também é usado para tratar 

câncer de próstata em homens que não foram ajudados por certos tratamentos médicos e cirúrgicos que diminuem os níveis de 

testosterona. A enzalutamida está em uma classe de medicamentos chamados inibidores dos receptores androgênicos. Funciona 

bloqueando os efeitos do andrógeno (um hormônio reprodutivo masculino) para impedir o crescimento e a disseminação de 

células cancerígenas.

como este medicamento deve ser usado?

Enzalutamida vem como um comprimido ou uma cápsula para tomar por via oral. Geralmente é tomado com ou sem alimentos 

uma vez por dia. Tome enzalutamida aproximadamente à 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 enzalutamida 

exatamente como indicado. Não tome mais ou menos ou tome com mais frequência do que o prescrito pelo seu médico.

Engula os comprimidos ou cápsulas inteiros; não esmague, mastigue, divida, dissolva ou abra.

O seu médico pode dizer-lhe para parar de tomar enzalutamida por um curto período de tempo ou diminuir a sua dose se 

sentir efeitos secundários graves durante o tratamento. Certifique-se de conversar com seu médico sobre como você está se 

sentindo durante o tratamento com enzalutamida.

Se o seu médico prescreveu outro medicamento, como degarelix (Firmagon), goserelina (Zoladex), histrelina 

(Supprelin LA, Vantas), leuprolida (Eligard, Lupron, no Lupaneta Pack) ou triptorelina (Trelstar, Triptodur) para 

tratar o câncer de próstata , você precisará continuar recebendo este medicamento durante o tratamento com 

enzalutamida.

Continue a tomar enzalutamida mesmo que se sinta bem. Não pare de tomar enzalutamida sem falar com o seu 

médico.

Peça ao seu farmacêutico ou médico uma cópia das informações do fabricante para o paciente.

outros usos para este medicamento
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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 enzalutamida,

informe o seu médico e farmacêutico se você é alérgico à enzalutamida, a qualquer outro medicamento ou a qualquer um dos 

ingredientes dos comprimidos ou cápsulas de enzalutamida. Pergunte ao seu farmacêutico ou verifique as informações do fabricante 

para o paciente para obter uma lista dos ingredientes.

informe ao seu médico e farmacêutico quais medicamentos prescritos e não prescritos, vitaminas e suplementos 
nutricionais que você está tomando ou planeja tomar. Certifique-se de mencionar qualquer um dos seguintes: 
anticoagulantes ('diluentes do sangue'), como varfarina (Coumadin, Jantoven), carbamazepina (Carbatrol, Equetro, 
Tegretol, outros), clopidogrel (Plavix), ciclosporina (Gengraf, Neoral, Sandimmune), dihidroergotamina (DHE 45, 
Migranal), ergotamina (em Migergot, em Cafergot), fentanil (Actiq, Duragesic, Fentora, Subsys, outros), gemfibrozil 
(Lopid), itraconazol (Onmel, Sporanox), omeprazol (Prilosec), midazolam, fenobarbital , fenitoína (Dilantin, Phenytek), 
pimozida (Orap), quinidina (em Nuedexta), rifabutina (Mycobutin, em Talicia), rifampicina (Rimactane, em Rifamate, em 
Rifater), rifapentina (Priftin), sirolimus (Rapamune) e tacrolimus (Prograf). 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 a enzalutamida, portanto, informe o seu médico sobre todos os medicamentos que você está 
tomando, mesmo aqueles que não aparecem nesta lista.

informe ao seu médico quais produtos à base de plantas você está tomando, especialmente a erva de São João.

informe o seu médico se você tem ou já teve convulsões, lesão cerebral, tumor cerebral, malformação 
arteriovenosa cerebral (conexão anormal entre artérias e veias no cérebro que se forma antes do nascimento e 
pode causar sangramento no cérebro), ossos quebrados, osteoporose (uma condição na qual os ossos se 
tornam finos e fracos e quebram facilmente), diabetes, níveis elevados de colesterol, pressão alta, doença 
cardíaca, ou teve um derrame ou ministroke.

você deve saber que a enzalutamida ésópara uso em homens. As mulheres não devem tomar este medicamento, 
especialmente se estiverem ou puderem engravidar ou estiverem amamentando. As mulheres, especialmente aquelas que 
estão grávidas ou que podem engravidar, não devem tocar nas cápsulas de enzalutamida. Se tomado por mulheres 
grávidas, a enzalutamida pode prejudicar o feto. Se uma mulher grávida tomar enzalutamida, ela deve chamar seu médico 
imediatamente.

você deve saber que este medicamento pode diminuir a fertilidade nos homens. No entanto, você não deve 
presumir que sua parceira não pode engravidar. Se a sua parceira estiver grávida, você deve usar preservativo 
sempre que tiver relações sexuais durante o tratamento com enzalutamida e por 3 meses após a última dose. Se 
sua parceira não estiver grávida, mas puder engravidar, você deve usar métodos contraceptivos eficazes sempre 
que fizer sexo durante o tratamento e por 3 meses após a dose final.

se estiver a ser submetido a uma cirurgia, incluindo cirurgia dentária, informe o médico ou dentista que está a tomar 
enzalutamida.

você deve saber que a enzalutamida pode causar convulsões. Não conduza um carro ou opere máquinas 
até saber como este medicamento o afeta.

Que instruções dietéticas especiais devo seguir?

A menos que seu médico lhe diga o contrário, continue sua dieta normal.

o que devo fazer se me esquecer de uma dose?

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a612033.html 2/5



15/04/22, 15h47 Enzalutamida: Informações sobre medicamentos MedlinePlus

Tome a dose esquecida assim que se lembrar. No entanto, se você não se lembrar até o dia seguinte, pule a 
dose esquecida e continue seu esquema posológico regular. Não tome mais de uma dose em um dia e não 
tome uma dose dobrada para compensar a esquecida.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

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

fraqueza

cansaço

dor nas articulações

fraqueza ou rigidez muscular

perda de peso

perda de apetite

dor de cabeça

tontura

queimação, dormência ou formigamento nos braços, mãos ou pés

diminuição da sensação de toque ou capacidade de sentir a sensação

ondas de calor

dificuldade em adormecer ou permanecer dormindo

ansiedade

dificuldade em lembrar, pensar ou prestar atenção

diarréia

constipação

coceira

pele seca

hemorragias nasais

micção frequente

mudanças de gosto

Alguns efeitos secundários podem ser graves. Se sentir algum destes sintomas, contacte o seu médico 
imediatamente ou obtenha tratamento médico de emergência:

convulsões

dor de cabeça; confusão; ou alterações na visão

inchaço da face, língua, lábios, garganta, braços, pernas, mãos ou pés

febre, tosse, dor de garganta ou outros sinais de infecção

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a612033.html 3/5



15/04/22, 15h47 Enzalutamida: Informações sobre medicamentos MedlinePlus

dor no peito

falta de ar

dor nas costas, músculos e/ou pernas

dormência ou formigamento nas nádegas ou pernas

dificuldade em controlar a micção ou movimentos intestinais

dificuldade para respirar

queda

ossos quebrados ou fraturas

alucinar (ver coisas ou ouvir vozes que não existem)

aumento de mama em homens

urina rosa ou vermelha

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

este medicamento.

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).

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]

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.

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.
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Os sintomas de sobredosagem podem incluir o seguinte:

convulsões

Quais outras informações devo saber?

Mantenha todas as consultas com o seu médico.

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 escrita de todos os medicamentos prescritos e não prescritos (sem 
receita) que você está tomando, bem como quaisquer produtos como vitaminas, minerais ou outros suplementos 
alimentares. 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

Xtandi®
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