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Itraconazol
pronunciado como (é'' ra kon' a zole)

AVISO IMPORTANTE:

O itraconazol pode causar insuficiência cardíaca (condição na qual o coração não consegue bombear sangue 

suficiente pelo corpo). Informe o seu médico se tem ou já teve insuficiência cardíaca. O seu médico pode dizer-lhe 

para não tomar itraconazol. Informe também o seu médico se tiver ou já teve um ataque cardíaco; batimentos 

cardíacos irregulares; ou qualquer outro tipo de doença cardíaca, pulmonar, hepática ou renal. Se sentir algum dos 

seguintes sintomas, pare de tomar itraconazol e contacte o seu médico imediatamente: falta de ar; tosse com catarro 

branco ou rosa; fraqueza; cansaço excessivo; batimentos cardíacos acelerados; inchaço dos pés, tornozelos ou 

pernas; acordar à noite; e ganho de peso repentino.

Não tome cisaprida (Propulsid) (não disponível nos EUA), disopiramida (Norpace), dofetilide (Tikosyn), 

dronedarona (Multaq), eplerenona (Inspra), medicamentos do tipo ergot, como diidroergotamina (DHE, 

Migranal), ergotamina ( Ergomar, em Cafergot, em Migergot), metilergometrina (Methergine); felodipina 

(Plendil), irinotecano (Camptosar), ivabradina (Corlanor), acetato de levometadil (Orlaam) (não disponível nos 

EUA), lovastatina (Altoprev, em Advicor), lurasidona (Latuda), metadona (Dolofina, Metadose), midazolam 

( tomado por via oral), nisoldipina (Sular), pimozida (Orap), quinidina (em Nuedexta), ranolazina (Ranexa), 

sinvastatina (Zocor, em Simcor, em Vytorin), ticagrelor (Brilinta) e triazolam (Halcion) enquanto estiver 

tomando itraconazol e por 2 semanas depois. Informe o seu médico se você tem doença renal ou hepática e 

está tomando algum dos seguintes medicamentos: colchicina (Colcrys, Mitigare), fesoterodina (Toviaz), 

solifenacina (Vesicare) ou telitromicina (Ketek). Tomar esses medicamentos com itraconazol pode causar 

problemas cardíacos graves, incluindo prolongamento do intervalo QT (um ritmo cardíaco irregular que pode 

levar a desmaios, perda de consciência, convulsões ou morte súbita).

Converse com seu médico sobre os riscos de tomar itraconazol.

por que este medicamento é prescrito?

As cápsulas de itraconazol são usadas para tratar infecções fúngicas nos pulmões que podem se espalhar por todo o corpo. As 

cápsulas de itraconazol também são usadas para tratar infecções fúngicas das unhas. Comprimidos e cápsulas de itraconazol são 

usados   para tratar infecções fúngicas das unhas dos pés. Solução oral de itraconazol (líquido)
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é utilizado para tratar infecções fúngicas da boca e garganta ou do esófago (tubo que liga a garganta ao 

estômago). O itraconazol está em uma classe de antifúngicos chamados triazóis. Funciona retardando o 

crescimento de fungos que causam infecção.

como este medicamento deve ser usado?

O itraconazol vem como uma cápsula, um comprimido e uma solução (líquida) para tomar por via oral. Se você estiver tomando itraconazol para tratar infecções fúngicas 

nos pulmões, as cápsulas geralmente são tomadas durante ou logo após uma refeição completa uma ou duas vezes ao dia por pelo menos 3 meses. No entanto, se 

estiver a tomar itraconazol para tratar uma infeção fúngica grave nos pulmões, as cápsulas podem ser tomadas com uma refeição três vezes por dia durante os primeiros 

3 dias de tratamento e depois tomadas uma ou duas vezes por dia com uma refeição durante pelo menos 3 meses. Se estiver a tomar itraconazol para tratar infecções 

fúngicas das unhas dos pés (incluindo ou sem infecções das unhas), as cápsulas ou comprimidos são normalmente tomados uma vez por dia com uma refeição completa 

durante 12 semanas. Se estiver a tomar itraconazol apenas para tratar infecções fúngicas das unhas, as cápsulas são geralmente tomadas duas vezes ao dia com uma 

refeição completa por 1 semana, ignoradas por 3 semanas e depois tomadas duas vezes ao dia com uma refeição por uma semana. A solução oral de itraconazol é 

geralmente tomada com o estômago vazio uma ou duas vezes ao dia por 1 a 4 semanas ou às vezes mais. 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 itraconazol exatamente como indicado. Não tome mais ou menos dele ou tome-o 

com mais frequência do que o prescrito pelo seu médico. e peça ao seu médico ou farmacêutico para explicar qualquer parte que você não entenda. Tome itraconazol 

exatamente como indicado. Não tome mais ou menos ou tome com mais frequência do que o prescrito pelo seu médico. e peça ao seu médico ou farmacêutico para 

explicar qualquer parte que você não entenda. Tome itraconazol exatamente como indicado. Não tome mais ou menos dele ou tome-o com mais frequência do que o 

prescrito pelo seu médico.

Engula cápsulas de itraconazol inteiras; não os abra, mastigue ou esmague.

O seu médico pode dizer-lhe para tomar cápsulas de itraconazol com um refrigerante à base de cola se tiver certas 

condições médicas ou estiver a tomar algum dos seguintes medicamentos: cimetidina; famotidina (Pepcid); 

nizatidina (Axid); inibidores da bomba de prótons, como esomeprazol (Nexium, em Vimovo), lansoprazol (Prevacid, 

em Prevpac), omeprazol (Prilosec, em Zegerid), pantoprazol (Protonix), rabeprazol (AcipHex) ou ranitidina (Zantac). 

Siga estas instruções cuidadosamente.

Para tomar a solução oral de itraconazol para infecções fúngicas da boca ou garganta, agite 10 mililitros (cerca de 2 

colheres de chá) da solução na boca por vários segundos e engula. Repita se necessário para tomar toda a sua dose.

As cápsulas de itraconazol e a solução oral são absorvidas pelo corpo de diferentes maneiras e funcionam para 

tratar diferentes condições. Não substitua as cápsulas pelo líquido ou o líquido pelas cápsulas. Certifique-se de 

que seu farmacêutico lhe dê o produto itraconazol que seu médico receitou.

Se você estiver tomando itraconazol para tratar uma infecção nas unhas, suas unhas provavelmente não parecerão mais 

saudáveis   até que novas unhas cresçam. Pode levar até 6 meses para crescer uma nova unha e até 12 meses para crescer 

uma nova unha, então você não deve esperar ver melhorias durante o tratamento ou por vários meses depois. Continue a 

tomar itraconazol mesmo que você não veja nenhuma melhora.

Continue a tomar itraconazol até que o seu médico lhe diga para parar, mesmo que se sinta bem. Não pare de tomar 

itraconazol sem falar com o seu médico. Se você parar de tomar itraconazol muito cedo, sua infecção pode voltar após 

um curto período de tempo.

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

O itraconazol também é usado às vezes para tratar outros tipos de infecções fúngicas e para prevenir infecções 

fúngicas em pessoas que têm o vírus da imunodeficiência humana (HIV) ou a síndrome da imunodeficiência 

adquirida (AIDS). Converse com seu médico sobre os possíveis riscos de usar este medicamento para sua condição.

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 itraconazol,

informe o seu médico e farmacêutico se for alérgico ao itraconazol; outros medicamentos antifúngicos, como 
fluconazol (Diflucan), cetoconazol (Nizoral) ou voriconazol (Vfend); quaisquer outros medicamentos ou qualquer um 
dos ingredientes dos produtos de itraconazol. Se estiver a tomar solução oral de itraconazol, informe o seu médico se 
for alérgico a medicamentos à base de sacarina ou sulfa. Peça ao seu farmacêutico uma lista dos ingredientes.

informe o seu médico e farmacêutico se estiver a tomar os seguintes medicamentos ou se os tomou nas 
últimas 2 semanas antes de iniciar o tratamento com itraconazol: carbamazepina (Epitol, Tegretol, Teril, outros); 
efavirenz (Sustiva, em Atripla); isoniazida (laniazida, em Rifamato, em Rifater); rifabutina (Micobutina); 
rifampicina; nevirapina (Viramune); fenobarbital; e fenitoína (Dilantin, Phenytek).

informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar os seguintes medicamentos: aliscireno (Tekturna, em 
Amturnide, Tekamlo e Tekturna HCT), apixabano (Eliquis), axitinib (Inlyta), colchicina (Colcrys, Mitigare), 
dabrafemob (Taflinar), darifenacina (Enablex), dasatinib (Sprycel), everolimus (Afinitor, Zortress), ibrutinib 
(Imbruvica), nilotinib (Tasigna), rivaroxabana (Xarelto), salmeterol (Serevent), sildenafil (única marca Revatio 
usada para doença pulmonar), simeprevir (Olysio ), sunitinibe (Sutent), tansulosina (Flomax, em Jalyn), 
temsirolimus (Torisel), trabectedina (Yondelis) e vardenafil (Staxyn, Levitra). O seu médico pode dizer-lhe para 
não tomar estes medicamentos durante o tratamento e durante 2 semanas após o tratamento com itraconazol.

informe ao seu médico e farmacêutico quais outros 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 os 
medicamentos listados na seção AVISO IMPORTANTE e qualquer um dos seguintes: medicamentos antibióticos como 
ciprofloxacina (Cipro), claritromicina (Biaxin, em PrevPac), eritromicina (EES Ery-Tab, outros) e telitromicina (Ketek) ; 
anticoagulante ("afinador de sangue") tal como varfarina (Coumadin, Jantoven); alprazolam (Xanax); aprepitant (Emend); 
aripiprazol (Abilify); atorvastatina (Lipitor, em Caduet, em Liptruzet); bortezomib (Velcade); bosentano (Tracleer); 
budesonida (Entocort EC, Pulmicort, Uceris); buprenorfina (Buprenex, Butrans, em Bunavail; outros); buspirona; 
ciclesonida (Alvesco, Omnaris, Zetonna); cilostazol (Pletal); cinacalcet (Sensipar); ciclosporina (Gengraf, Neoral, 
Sandimmune); dabigatrano (Pradaxa); dexametasona; diazepam (Valium); digoxina (Lanoxina); docetaxel (Docefrez, 
Taxotere); eletriptano (Relpax); erlotinib (Tarceva); fentanil (Actiq, Duragesic, Fentora, Subsys, outros); fesoterodina 
(Toviaz); fluticasona (Flovent, em Advair); gefitinib (Iressa); haloperidol (Haldol); Inibidores da protease do HIV, incluindo 
indinavir (Crixivan), darunavir (Prezista) tomado com ritonavir, fosamprenavir (Lexiva) tomado com ritonavir e 
saquinavir (Invirase); imatinib (Gleevac); ixabepilona (Kit Ixempra); lapatinib (Tykerb); maraviroc (Selzentry); meloxicam 
(Mobic); metilprednisolona (Medrol); nadolol (Corgard, em Corzide); oxibutinina (Ditropan XL, Oxytrol); oxicodona 
(Oxaydo, Oxycontin, em Percodan; outros); ponatinib (Iclusig); praziquantel (Biltricide); quetiapina (Seroquel); ramelteão 
(Rozerem); repaglinida (Prandin, em Prandimet); riociguat (Adempas); risperidona (Risperdal); saxagliptina (Kombiglyze 
XR, Onglyza); sirolimus (Rapamune); solifenacina (Vsicare); tacrolimus (Astagraf, Prograf); tadalafil (Adcirca, Cialis); 
tolterodina (Detrol); vardenafil (Levitra, Staxyn); verapamil (Calan, Covera, Verelan PM, em Tarka), vinblastina, vincristina 
(Marqibo Kit) e vinorelbina (Navelbine). Seu médico pode precisar mudar vincristina (Kit Marqibo) e vinorelbina 
(Navelbine). Seu médico pode precisar mudar vincristina (Kit Marqibo) e vinorelbina (Navelbine). Seu médico pode 
precisar mudar
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as doses de seus medicamentos ou monitorá-lo cuidadosamente quanto a efeitos colaterais. Muitos outros medicamentos também 

podem interagir com o itraconazol, portanto, informe o seu médico sobre todos os medicamentos que você está tomando, mesmo 

aqueles que não aparecem nessas listas.

se estiver a tomar um antiácido, tome-o 1 hora antes ou 2 horas depois de tomar itraconazol.

informe o seu médico se você tem ou já teve as condições mencionadas na seção ADVERTÊNCIAS 
IMPORTANTES, fibrose cística (uma doença congênita que causa problemas respiratórios, digestivos e 
reprodutivos), qualquer condição que diminua a quantidade de ácido no estômago, ou HIV.

informe o seu médico se estiver grávida, planeia engravidar ou está a amamentar. Você não deve tomar itraconazol 
para tratar fungos nas unhas se estiver grávida ou puder engravidar. Você pode começar a tomar itraconazol para 
tratar fungos nas unhas apenas no segundo ou terceiro dia do seu período menstrual, quando tiver certeza de que não 
está grávida. Você deve usar controle de natalidade eficaz durante o tratamento e por 2 meses depois. Se engravidar 
enquanto estiver a tomar itraconazol para tratar qualquer doença, contacte o seu médico.

deve saber que o itraconazol pode deixá-lo tonto ou causar visão turva ou dupla. Não conduza 
um carro ou opere máquinas até saber como este medicamento o afeta.

Que instruções dietéticas especiais devo seguir?

Converse com seu médico sobre beber suco de toranja enquanto estiver tomando este medicamento.

o que devo fazer se me esquecer de uma dose?

Tome a dose esquecida assim que se lembrar. No entanto, se estiver quase na hora da próxima dose, pule a 
dose esquecida e continue seu esquema posológico regular. Não tome uma dose dupla para compensar uma 
perdida.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

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

diarréia

constipação

gases ou inchaço

azia

gosto desagradável

gengivas doloridas ou sangrando

dor de cabeça

tontura

sudorese

dor ou fraqueza muscular

dor nas articulações
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diminuição do desejo ou capacidade sexual

nervosismo

depressão

nariz escorrendo e outros sintomas de resfriado

febre

perda de cabelo

Alguns efeitos secundários podem ser graves. Se sentir algum destes sintomas, contacte o seu 
médico imediatamente:

visão turva ou visão dupla

zumbido nos ouvidos

incapacidade de controlar a micção ou urinar mais do que o habitual

Se você apresentar algum dos seguintes sintomas ou aqueles listados na seção ADVERTÊNCIA 
IMPORTANTE, pare de tomar itraconazol e chame seu médico imediatamente ou receba 
tratamento médico de emergência:

cansaço excessivo

perda de apetite

náusea

dor de estômago

vômito

amarelecimento da pele ou dos olhos

urina escura

fezes claras

sensações de dormência, formigamento, picadas, queimação ou rastejamento na pele

Perda de audição

aumento da sensibilidade à luz

doença de pele grave

Perda de audição

irritação na pele

urticária

coceira

inchaço da face, garganta, língua, lábios, olhos, mãos, tornozelos ou pernas

rouquidão

dificuldade em respirar ou engolir
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Um dos ingredientes da solução oral de itraconazol causou câncer em alguns tipos de animais de laboratório. Não 

se sabe se as pessoas que tomam a solução de itraconazol têm um risco aumentado de desenvolver câncer. 

Converse com seu médico sobre os riscos de tomar a solução de itraconazol.

O itraconazol 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, luz 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.

Quais outras informações devo saber?

Mantenha todas as consultas com o seu médico e o laboratório. Seu médico solicitará alguns exames laboratoriais 

para verificar sua resposta ao itraconazol.

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

reabastecimento de sua receita. Se você ainda tiver sintomas de infecção depois de terminar o itraconazol, ligue para o seu 

médico.
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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

Onmel®

Sporanox®
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