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Lapatinibe
pronunciado como (la pa' ti nib)

AVISO IMPORTANTE:

O lapatinib pode causar danos no fígado que podem ser graves ou potencialmente fatais. A lesão do fígado 
pode ocorrer alguns dias ou até vários meses após o início do tratamento com lapatinib. Informe o seu médico 
se tem ou já teve doença hepática. Se sentir algum dos seguintes sintomas, contacte o seu médico 
imediatamente: comichão, amarelecimento da pele ou dos olhos, urina escura, dor na parte superior direita do 
estômago, hemorragias ou nódoas negras invulgares ou fezes pálidas ou escuras.

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 se o seu fígado pode estar danificado ou se foi 

danificado pelo lapatinib.

Fale com o seu médico sobre os riscos de tomar lapatinib.

por que este medicamento é prescrito?

Lapatinib é usado com capecitabina (Xeloda) para tratar um certo tipo de câncer de mama avançado em pessoas que já 

foram tratadas com outros medicamentos quimioterápicos. Lapatinib também é usado com letrozol (Femara) para tratar 

um certo tipo de câncer de mama em mulheres na pós-menopausa (mulheres que sofreram uma mudança de vida; fim 

dos períodos menstruais) que se espalharam para outras partes do corpo. Lapatinib está em uma classe de 

medicamentos chamados inibidores da quinase. Funciona bloqueando a ação da proteína anormal que sinaliza a 

multiplicação das células cancerígenas. Isso ajuda a parar ou retardar a propagação de células cancerosas.

como este medicamento deve ser usado?

Lapatinib vem como um comprimido para tomar por via oral. Geralmente é tomado uma vez por dia, pelo menos 1 hora antes ou 1 

hora após uma refeição. Quando o lapatinibe é usado para tratar câncer de mama avançado ou metastático, geralmente é 

administrado uma vez ao dia nos dias 1 a 21 (junto com capecitabina nos dias 1 a 14) de um ciclo de 21 dias. O ciclo pode ser 

repetido conforme recomendado pelo seu médico. Quando o lapatinib é usado para tratar o câncer de mama em mulheres na pós-

menopausa, geralmente é administrado uma vez ao dia junto com o letrozol. Tome todos os comprimidos de lapatinib para a sua 

dose diária uma vez por dia; não divida os comprimidos para tomar em doses separadas. Tome lapatinib aproximadamente à 

mesma hora todos os dias. Siga as instruções no rótulo da sua receita com cuidado,
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e peça ao seu médico ou farmacêutico para explicar qualquer parte que você não entenda. Tome lapatinibe exatamente como 

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

Engula os comprimidos inteiros; não os parta, mastigue ou esmague.

O seu médico pode aumentar ou diminuir gradualmente a sua dose de lapatinib durante o tratamento. Isso depende de quão bem 

o medicamento funciona para você e de quaisquer efeitos colaterais que você possa experimentar. Continue a tomar lapatinib 

mesmo que se sinta bem. Não pare de tomar lapatinib 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

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 lapatinibe,

informe o seu médico e farmacêutico se for alérgico ao lapatinib, a qualquer outro medicamento ou a qualquer um dos 
ingredientes dos comprimidos de lapatinib. 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: 
certos antibióticos, como claritromicina (Biaxin, em Prevpac), eritromicina (EES, E-Mycin, Eritrocina), 
moxifloxacina (Avelox), rifabutina (Mycobutin), rifampicina (Rifadin, em Rifamate, em Rifater, Rimactane), 
rifapentina (Priftin), esparfloxacina (Zagam) (não disponível nos EUA) e telitromicina (Ketek); antifúngicos como 
itraconazol (Sporanox), cetoconazol (Nizoral) e voriconazol (Vfend); bloqueadores dos canais de cálcio como 
amlodipina (Norvasc, em Caduet e Lotrel), diltiazem (Cardizem, Dilacor, Tiazac, outros), felodipina (Plendil, em 
Lexxel), nifedipina (Adalat, Nifedical XL, Procardia, outros), nisoldipina (Sular) , e verapamil (Calan, Isoptin, 
Verelan, outros); cisaprida (Propulsid) (não disponível nos EUA); dexametasona (Decadron, Deexpak); certos 
medicamentos para depressão, como nefazodona; certos medicamentos de quimioterapia, incluindo 
daunorrubicina (Cerubidina, DaunoXome), doxorrubicina (Adriamicina, Doxil, Rubex), epirrubicina (Ellence), 
idarrubicina (Idamicina), tamoxifeno (Nolvadex), valrubicina (Valstar), vinblastina e vincristina; certos 
medicamentos para o vírus da imunodeficiência humana (HIV) ou síndrome da imunodeficiência adquirida 
(AIDS), incluindo atazanavir (Reyataz), indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir, em Kaletra) e 
saquinavir (Invirase); medicamentos para batimentos cardíacos irregulares, incluindo amiodarona (Cordarone), 
disopiramida (Norpace), dofetilide (Tikosyn), procainamida (Procanbid), quinidina e sotalol (Betapace, Betapace 
AF, Sorine); certos medicamentos para convulsões, como carbamazepina (Carbatrol, Epitol, Tegretol), 
fenobarbital (Luminal) e fenitoína (Dilantin, Phenytek); pimozida (Orap); e tioridazina. 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 lapatinib, portanto, informe o seu médico sobre todos os 
medicamentos que você está tomando, mesmo aqueles que não aparecem nesta lista.

informe o seu médico e farmacêutico que produtos à base de plantas está a tomar, especialmente erva de São João.

informe o seu médico se tem ou já teve batimentos cardíacos lentos, rápidos ou irregulares; um intervalo QT prolongado 
(um problema cardíaco raro que pode causar batimentos cardíacos irregulares, desmaios ou morte súbita); um nível 
baixo de magnésio ou potássio no sangue; ou doença cardíaca ou pulmonar.

informe o seu médico se estiver grávida ou planeia engravidar. Você terá que fazer um teste de gravidez antes de 
iniciar o tratamento. Se você é uma mulher que pode engravidar, você deve usar um controle de natalidade 
eficaz durante o tratamento e por 1 semana após a dose final. Se você é homem com mulher
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parceiro que possa engravidar, você deve usar métodos contraceptivos eficazes durante o tratamento e por 1 
semana após a dose final. Converse com seu médico sobre métodos anticoncepcionais que você pode usar durante 
o tratamento. Se engravidar enquanto estiver a tomar lapatinib, contacte o seu médico imediatamente. Lapatinib 
pode prejudicar o feto.

informe o seu médico se estiver a amamentar ou planeia amamentar. Não deve amamentar enquanto estiver a tomar 
lapatinib e durante 1 semana após a sua dose final.

você deve saber que o lapatinibe geralmente causa diarreia, que pode ser grave. Ligue para o seu médico se tiver 
diarreia enquanto estiver a tomar lapatinib. O seu médico pode dizer-lhe para beber muitos líquidos, fazer alterações 
na sua dieta e tomar medicamentos para controlar a diarreia e prevenir a desidratação (perda de muita água do seu 
corpo). Ligue para o seu médico imediatamente se tiver algum dos seguintes sintomas de desidratação: sede extrema, 
boca e/ou pele secas, diminuição da micção, olhos encovados ou batimentos cardíacos acelerados.

Que instruções dietéticas especiais devo seguir?

Não coma toranja ou beba sumo de toranja enquanto estiver a tomar este medicamento.

o que devo fazer se me esquecer de uma dose?

Tome a dose esquecida assim que se lembrar naquele dia. No entanto, se você não se lembrar até o dia 
seguinte, se não se lembrar se tomou a medicação ou se vomitar a medicação, 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?

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

náusea

vômito

azia

feridas nos lábios, boca ou garganta

perda de apetite

mãos e pés vermelhos, dolorosos, dormentes ou formigantes

pele seca

dor nos braços, pernas ou costas

dificuldade em adormecer ou permanecer dormindo

Alguns efeitos secundários podem ser graves. Se sentir algum destes sintomas ou os listados na 
secção de ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES ou na secção de PRECAUÇÕES ESPECIAIS, contacte o seu 
médico imediatamente:

falta de ar

tosse seca
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tosse com muco rosa ou sangrento

batimentos cardíacos rápidos, irregulares ou acelerados

fraqueza

inchaço das mãos, pés, tornozelos ou pernas

irritação na pele

febre

bolhas ou descamação da pele

O lapatinib pode alterar a forma como o seu coração bate e bombeia o sangue pelo seu corpo. O seu médico irá 

monitorizá-lo cuidadosamente para verificar se o lapatinib afetou o seu coração. Fale com o seu médico sobre os riscos de 

tomar lapatinib.

Lapatinib 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).

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.
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Os sintomas de sobredosagem podem incluir o seguinte:

diarréia

vômito

Quais outras informações devo saber?

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

Tykerb®
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