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Gefitinibe
pronunciado como (ge fi' ti nib)

por que este medicamento é prescrito?

Gefitinib é utilizado para tratar o cancro do pulmão de células não pequenas que se espalhou para outras partes do corpo em pessoas 

com certos tipos de tumores. Gefitinib está em uma classe de medicamentos chamados inibidores de quinase. Funciona bloqueando a 

ação de uma determinada substância natural que pode ser necessária para ajudar as células cancerígenas a se multiplicarem.

como este medicamento deve ser usado?

Gefitinib vem como um comprimido para tomar por via oral. Geralmente é tomado com ou sem alimentos uma vez por dia. Tome 

gefitinib 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 gefitinibe exatamente como indicado. Não tome mais 

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

Se não conseguir engolir os comprimidos, pode dissolvê-los em água. Coloque um comprimido em 4 a 8 onças 
(120 a 240 mL) de água potável sem gás. Mexa com uma colher por cerca de 15 minutos até que o comprimido 
se dissolva. Beba a mistura imediatamente. Enxágue o copo com mais 120 a 240 mL de água e beba a água de 
enxágue imediatamente para ter certeza de engolir todo o medicamento.

O seu médico pode atrasar ou interromper permanentemente o seu tratamento se sentir alguns efeitos secundários. Certifique-se 

de que informa o seu médico como se sente durante o tratamento com gefitinib.

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 gefitinibe,

informe o seu médico e farmacêutico se for alérgico ao gefitinib, a qualquer outro medicamento ou a qualquer um dos 
ingredientes dos comprimidos de gefitinib. Peça ao seu farmacêutico 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 a varfarina (Coumadin, Jantoven); antifúngicos como itraconazol 
(Onmel, Sporanox) e cetoconazol (Nizoral); metoprolol (Lopressor, Toprol XL, em
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Dutoprol); fenitoína (Dilantin, Phenytek); e antidepressivos tricíclicos como imipramina (Tofranil) e amitriptilina. 
Muitos outros medicamentos podem interagir com o gefitinibe, portanto, informe ao seu médico sobre todos os 
medicamentos que você está tomando, mesmo aqueles que não aparecem nesta lista. Seu médico pode precisar 
alterar as doses de seus medicamentos ou monitorá-lo cuidadosamente quanto a efeitos colaterais.

se estiver a tomar um antiácido ou um H2medicamentos bloqueadores para indigestão, azia ou úlceras, como 
cimetidina (Tagamet), famotidina (Pepcid), nizatidina (Axid) ou ranitidina (Zantac), tome-os pelo menos 6 horas 
antes ou 6 horas depois de tomar gefitinib.

se você estiver tomando um medicamento inibidor da bomba de prótons para indigestão, azia ou úlceras, como 
esomeprazol (Nexium), lansoprazol (Prevacid), omeprazol (Prilosec), pantoprazol (Protonix) ou rabeprazol 
(AcipHex), tome-o pelo menos 12 horas antes ou pelo menos 12 horas depois de tomar gefitinib.

informe o seu médico se tem ou já teve fibrose pulmonar (cicatrização dos pulmões) ou outros problemas pulmonares ou 
respiratórios, problemas nos olhos ou visão ou doença hepática.

informe o seu médico se estiver grávida ou planeia engravidar. Gefitinib pode causar infertilidade (dificuldade em 
engravidar) em mulheres. No entanto, você deve usar anticoncepcionais para evitar a gravidez durante o tratamento 
com gefitinibe e por pelo menos 2 semanas após parar de tomar o medicamento. Se engravidar enquanto estiver a 
tomar gefitinib, contacte o seu médico. Gefitinib pode prejudicar o feto e aumentar o risco de perda de gravidez.

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

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?

Tome a dose esquecida assim que se lembrar. No entanto, se faltarem menos de 12 horas para a próxima dose, 

pule a dose esquecida e continue com o esquema posológico regular. Não tome uma dose dupla para compensar 

uma perdida.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

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

pele seca

coceira

irritação na pele

acne

aftas

fraqueza

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

falta de ar nova ou agravada, tosse ou febre

diarreia grave ou contínua
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dor abdominal intensa

perda de apetite

dor nos olhos, vermelhidão ou irritação

alterações na visão

olhos marejados

sensibilidade ocular à luz

urticária

bolhas ou descamação da pele

inchaço dos olhos, rosto, lábios, língua, garganta, mãos, braços, pés, tornozelos ou pernas

náusea

vômito

amarelecimento da pele ou dos olhos

urina escura

fezes claras

dor ou desconforto na área superior direita do estômago

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

medicamento.

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).

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 desmaiou,
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teve uma convulsão, tem dificuldade para respirar ou não pode ser acordado, ligue imediatamente para os serviços de emergência no 911.

Quais outras informações devo saber?

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

verificar a resposta do seu corpo ao gefitinib.

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.
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