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Mexiletina
pronunciado como (mex il' e teen)

AVISO IMPORTANTE:

Medicamentos antiarrítmicos, semelhantes à mexiletina, foram relatados para aumentar o risco de morte ou ataque 

cardíaco, especialmente em pessoas que tiveram um ataque cardíaco nos últimos 2 anos. A mexiletina pode 

aumentar a chance de ter arritmias (batimentos cardíacos irregulares) e não foi comprovado que ajuda pessoas sem 

arritmias com risco de vida a viver mais. A mexiletina deve ser usada apenas para tratar pessoas com arritmias com 

risco de vida.

Converse com seu médico sobre os riscos de tomar mexiletina.

por que este medicamento é prescrito?

A mexiletina é utilizada para tratar certos tipos de arritmias ventriculares (ritmos cardíacos anormais). A mexiletina está em 

uma classe de medicamentos chamados antiarrítmicos. Funciona bloqueando certos sinais elétricos no coração para 

estabilizar o ritmo cardíaco.

como este medicamento deve ser usado?

Mexiletine vem como uma cápsula para tomar por via oral. Geralmente é tomado três vezes ao dia, a cada 8 horas. Algumas 

pessoas podem tomá-lo duas vezes ao dia, a cada 12 horas, uma vez que suas arritmias tenham sido controladas com mexiletina. 

A mexiletina deve ser tomada com alimentos ou um antiácido para evitar problemas estomacais. Tome mexiletina por volta dos 

mesmos horários 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 mexiletina exatamente como indicado. Não tome mais ou menos dele ou 

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

Você provavelmente será hospitalizado quando iniciar seu tratamento com mexiletina. O seu médico irá monitorizá-
lo cuidadosamente durante este período e enquanto continuar a tomar mexiletina. Seu médico provavelmente 
iniciará uma dose média de mexiletina e aumentará ou diminuirá gradualmente sua dose, não mais de uma vez a 
cada 2 a 3 dias.

A mexiletina controla as arritmias, mas não as cura. Continue a tomar mexiletina mesmo que se sinta bem. Não pare 

de tomar mexiletina sem falar com o seu médico. Se você parar de tomar mexiletina de repente, seu
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condição pode piorar.

outros usos para este medicamento

A mexiletina também é utilizada para tratar a neuropatia diabética (danos nos nervos causados   pela diabetes). Converse 

com seu médico sobre os 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 mexiletina,

informe o seu médico e farmacêutico se você é alérgico à mexiletina, lidocaína, qualquer outro medicamento ou a 
qualquer um dos ingredientes da mexiletina. Peça ao seu farmacêutico uma lista dos ingredientes.

informe ao seu médico e farmacêutico quais outros medicamentos prescritos e não prescritos, vitaminas, suplementos nutricionais e produtos fitoterápicos que você está tomando ou planeja tomar. Certifique-se de mencionar qualquer um 

dos seguintes: acetazolamida (Diamox); hidróxido de alumínio-magnésio (Gaviscon, Maalox, Mylanta, outros); amiodarona (Cordarone, Pacerone); atropina (em Lomotil, em Lonox, em Motofen); bupropiona (Wellbutrin, Zyban); 

medicamentos contendo cafeína (Cafergot, Esgic, Esgic Plus, Fioricet, NoDoz, Norgesic, outros); clorfeniramina (Clor-Trimeton); cimetidina (Tagamet); clomipramina (Anafranil); diuréticos ('pílulas de água'); fluoroquinolonas tais como 

ciprofloxacina (Cipro), levofloxacina (Levaquin), moxifloxacina (Avelox), norfloxacina (Noroxin) e ofloxacina (Floxin); haloperidol (Haldol); metenamina (Hiprex, Urex); metoclopramida (Reglan); medicamentos narcóticos para dor; fenobarbital; 

fenitoína (Dilantin, Phenytek); citrato de potássio (Urocit-K); propafenona (Rythmol); rifampina (Rifadin, Rimactane); ritonavir (Norvir, em Kaletra); certos inibidores seletivos da recaptação da serotonina (SSRIs), como duloxetina (Cymbalta), 

fluoxetina (Prozac, Sarafem), fluvoxamina e paroxetina (Paxil); bicarbonato de sódio (Soda Mint, bicarbonato de sódio); teofilina (Theolair, Theochron, Uniphyl); e ticlopidina (Ticlid). 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 mexiletina, portanto, informe o seu médico sobre todos os medicamentos que você está tomando, 

mesmo aqueles que não aparecem nesta lista. propafenona (Rythmol); rifampina (Rifadin, Rimactane); ritonavir (Norvir, em Kaletra); certos inibidores seletivos da recaptação da serotonina (SSRIs), como duloxetina (Cymbalta), fluoxetina 

(Prozac, Sarafem), fluvoxamina e paroxetina (Paxil); bicarbonato de sódio (Soda Mint, bicarbonato de sódio); teofilina (Theolair, Theochron, Uniphyl); e ticlopidina (Ticlid). 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 mexiletina, portanto, informe o seu médico sobre todos os medicamentos que você está tomando, mesmo aqueles que 

não aparecem nesta lista. propafenona (Rythmol); rifampina (Rifadin, Rimactane); ritonavir (Norvir, em Kaletra); certos inibidores seletivos da recaptação da serotonina (SSRIs), como duloxetina (Cymbalta), fluoxetina (Prozac, Sarafem), 

fluvoxamina e paroxetina (Paxil); bicarbonato de sódio (Soda Mint, bicarbonato de sódio); teofilina (Theolair, Theochron, Uniphyl); e ticlopidina (Ticlid). 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 mexiletina, portanto, informe o seu médico sobre todos os medicamentos que você está tomando, mesmo aqueles que não 

aparecem nesta lista. bicarbonato de sódio (Soda Mint, bicarbonato de sódio); teofilina (Theolair, Theochron, Uniphyl); e ticlopidina (Ticlid). 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 mexiletina, portanto, informe o seu médico sobre todos os medicamentos que você está tomando, mesmo aqueles que não aparecem nesta lista. 

bicarbonato de sódio (Soda Mint, bicarbonato de sódio); teofilina (Theolair, Theochron, Uniphyl); e ticlopidina (Ticlid). 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 mexiletina, portanto, informe o seu médico sobre todos os medicamentos que você está tomando, mesmo aqueles que não aparecem nesta lista.

informe o seu médico se você tem ou já teve um ataque cardíaco, insuficiência cardíaca, pressão arterial baixa, doença 
hepática ou convulsões.

informe o seu médico se está grávida, planeia engravidar ou está a amamentar. Se engravidar enquanto 
estiver a tomar mexiletina, contacte o seu médico.

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

você deve saber que a mexiletina pode deixá-lo tonto ou tonto. Não conduza um carro ou opere 
máquinas até saber como este medicamento o afeta.

informe o seu médico se você usa produtos de tabaco. O tabagismo pode diminuir a eficácia deste 
medicamento.

Que instruções dietéticas especiais devo seguir?

Fale com o seu médico sobre a ingestão de bebidas contendo cafeína enquanto estiver a tomar este medicamento.

Informe o seu médico se você é vegetariano ou se costuma comer grandes quantidades de frutas cítricas, cranberries, 

vegetais, carne ou laticínios. Se você não come regularmente grandes quantidades desses alimentos, continue
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sua dieta normal.

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?

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

náusea

vômito

azia

alterações no apetite

tontura ou tontura

agitação de uma parte do seu corpo que você não pode controlar

perda de coordenação

sensação de dormência ou formigamento

dor de cabeça

visão embaçada

nervosismo

dificuldade em falar

inchaço das mãos, pés, tornozelos ou pernas

irritação na pele

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

arritmia cardíaca

dor no peito

Cansaço extremo

sangramento ou hematomas incomuns

falta de energia

dor na parte superior direita do estômago

amarelecimento da pele ou olhos

sintomas como os da gripe
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A mexiletina 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 tiver desmaiado, tiver uma 

convulsão, tiver dificuldade para respirar ou não puder ser acordada, ligue imediatamente para os serviços de emergência no 911.

Os sintomas de sobredosagem podem incluir:

sonolência

confusão

náusea

desmaio

tontura

sensação de dormência ou formigamento

batimentos cardíacos lentos, rápidos ou irregulares

coma

morte súbita

Quais outras informações devo saber?

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

verificar a resposta do seu corpo à mexiletina.
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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

México®¶

¶ -Este produto de marca não está mais no mercado. Alternativas genéricas podem estar disponíveis.
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