
Levamisol (Oral)
Usos para levamisol
Levamisol é usado com outro medicamento contra o câncer (fluorouracil) para ajudar a fazê-lo funcionar melhor 

contra o câncer de cólon.

Levamisol está disponível apenas com receita médica.

Antes de usar levamisol
Ao decidir usar um medicamento, os riscos de tomar o medicamento devem ser ponderados em relação ao bem 

que ele fará. Esta é uma decisão que você e seu médico tomarão. Para levamisol, o seguinte deve ser considerado:

Alergias
Informe o seu médico se você já teve alguma reação alérgica ou incomum ao levamisol ou a qualquer outro 

medicamento. Informe também o seu profissional de saúde se tiver algum outro tipo de alergia, como a 

alimentos, corantes, conservantes ou animais. Para produtos sem receita médica, leia atentamente o rótulo ou 

os ingredientes da embalagem.

Pediátrico

Estudos sobre levamisol têm sido feitos apenas em pacientes adultos, e não há informações específicas 

comparando o uso de levamisol em crianças com o uso em outras faixas etárias.

Geriátrico

Muitos medicamentos não foram estudados especificamente em idosos. Portanto, pode não ser conhecido se 

eles funcionam exatamente da mesma maneira que em adultos mais jovens ou se causam efeitos colaterais ou 

problemas diferentes em pessoas mais velhas. Embora não haja informações específicas comparando o uso de 

levamisol em idosos com o uso em outras faixas etárias, o levamisol tem sido usado em pacientes idosos e não 

se espera que cause efeitos colaterais ou problemas diferentes em idosos do que em adultos mais jovens.

Amamentação

Não há estudos adequados em mulheres para determinar o risco infantil ao usar este medicamento durante a 

amamentação. Pese os benefícios potenciais contra os riscos potenciais antes de tomar este medicamento 

durante a amamentação.

Interações com medicamentos
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Embora certos medicamentos não devam ser usados   juntos, em outros casos, dois medicamentos 

diferentes podem ser usados   juntos, mesmo que ocorra uma interação. Nesses casos, seu médico pode 

querer alterar a dose ou outras precauções podem ser necessárias. Quando estiver a tomar levamisol, é 

especialmente importante que o seu profissional de saúde saiba se está a tomar algum dos medicamentos 

listados abaixo. As interações a seguir foram selecionadas com base em seu significado potencial e não são 

necessariamente abrangentes.

O uso de levamisol com qualquer um dos seguintes medicamentos pode aumentar o risco de certos efeitos colaterais, mas o 

uso de ambos os medicamentos pode ser o melhor tratamento para você. Se ambos os medicamentos forem prescritos em 

conjunto, o seu médico poderá alterar a dose ou a frequência com que utiliza um ou ambos os medicamentos.

Capecitabina

Doxifluridina

Fluorouracil

Tegafur

Varfarina

Interações com alimentos/tabaco/álcool

Certos medicamentos não devem ser usados   na hora de comer ou comer certos tipos de alimentos, 
pois podem ocorrer interações. O uso de álcool ou tabaco com certos medicamentos também pode 
causar interações. Discuta com seu profissional de saúde o uso de seu medicamento com alimentos, 
álcool ou tabaco.

Outros problemas médicos

A presença de outros problemas médicos pode afetar o uso de levamisol. Certifique-se de informar o seu 

médico se tiver outros problemas médicos, especialmente:

Infecção—Levamisol pode diminuir a capacidade do seu corpo de combater a infecção

Uso adequado de levamisol

Tome levamisol apenas conforme indicado pelo seu médico. Não tome mais ou menos e não tome com mais 

frequência do que o seu médico receitou. A quantidade exata de medicamento que você precisa foi 

cuidadosamente calculada. Tomar muito pode aumentar a chance de efeitos colaterais, enquanto tomar muito 

pouco pode não melhorar sua condição.

Se você vomitar logo após tomar uma dose de levamisol, consulte seu médico. Você será informado se 

deve tomar a dose novamente ou esperar até a próxima dose programada.

Dosagem

A dose de levamisol será diferente para diferentes pacientes. Siga as ordens do seu médico ou as 
instruções no rótulo. As informações a seguir incluem apenas as doses médias de levamisol.
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Se a sua dose for diferente, não a altere a menos que o seu médico lhe diga para o fazer.

A quantidade de medicamento que você toma depende da força do medicamento. Além disso, o número de 

doses que você toma a cada dia, o tempo permitido entre as doses e o tempo que você toma o medicamento 

dependem do problema médico para o qual você está usando o medicamento.

Dose perdida

Se você perder uma dose de levamisol, pule a dose esquecida e volte ao seu esquema posológico 

regular. Não duplique as doses.

Ligue para o seu médico ou farmacêutico para obter instruções.

Armazenar

Armazene o medicamento em um recipiente fechado à temperatura ambiente, longe do calor, umidade e 

luz direta. Evite congelar.

Manter fora do alcance das crianças.

Não guarde remédios desatualizados ou remédios que não sejam mais necessários.

Informações detalhadas sobre a dosagem de Levamisol

Precauções do Levamisol
É muito importante que seu médico verifique seu progresso em visitas regulares para garantir que o levamisol 

esteja funcionando corretamente e para verificar se há efeitos indesejados.

Efeitos colaterais do Levamisol

Junto com seus efeitos necessários, um medicamento pode causar alguns efeitos indesejados. Embora nem todos esses 

efeitos colaterais possam ocorrer, se ocorrerem, podem precisar de atenção médica.

Verifique com seu médico imediatamentese ocorrer algum dos seguintes efeitos colaterais:

Menos comum

Febre ou calafrios

sensação incomum de desconforto ou fraqueza

Cru

Fezes pretas e alcatroadas

sangue na urina ou fezes

tosse ou rouquidão

dor lombar ou lateral
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micção dolorosa ou difícil

identificar manchas vermelhas na pele

sangramento ou hematomas incomuns

Verifique com seu médico o mais rápido possível se ocorrer algum dos seguintes efeitos colaterais:

Menos comum

Feridas na boca e nos lábios

Cru

Visão embaçada

confusão

convulsões (convulsões)

estalar os lábios ou soprar

dormência, formigamento ou dor no rosto, mãos ou pés

paranóia (sentimentos de perseguição)

inchaço das bochechas

movimentos rápidos ou semelhantes a vermes da língua

tremendo ou tremendo

dificuldade em andar

movimentos descontrolados de braços e pernas

Alguns efeitos colaterais podem ocorrer que geralmente não precisam de atenção médica. Estes efeitos 

secundários podem desaparecer durante o tratamento à medida que o seu corpo se ajusta ao medicamento. Além 

disso, seu profissional de saúde pode informar sobre maneiras de prevenir ou reduzir alguns desses efeitos 

colaterais. Verifique com seu profissional de saúde se algum dos seguintes efeitos colaterais persistir ou for 

incômodo ou se você tiver alguma dúvida sobre eles:

Mais comum

Diarréia

gosto metálico

náusea

Menos comum
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Ansiedade ou nervosismo

tontura

dor de cabeça

depressão mental

pesadelos

dor nas articulações ou músculos

erupção cutânea ou coceira

problemas para dormir

cansaço ou sonolência incomum

vômito

Levamisol pode causar perda temporária de cabelo em algumas pessoas. Após o término do tratamento, o 

crescimento normal do cabelo deve retornar.

Outros efeitos colaterais não listados também podem ocorrer em alguns pacientes. Se notar quaisquer outros 

efeitos, consulte o seu profissional de saúde.

Ligue para o seu médico para aconselhamento médico sobre os efeitos colaterais. Você pode relatar efeitos colaterais ao FDA 

em 1-800-FDA-1088.

Efeitos colaterais do Levamisol (mais detalhes)

Outras informações
Sempre consulte seu médico para garantir que as informações exibidas nesta página se apliquem às 

suas circunstâncias pessoais.
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