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Netupitant e Palonosetrona
pronunciado como (net ue' pi tant) (pal'' oh noe' se tron)

por que este medicamento é prescrito?

A combinação de netupitant e palonossetrom é usada para prevenir náuseas e vômitos causados   pela 

quimioterapia do câncer. Netupitant está em uma classe de medicamentos chamados antagonistas da neuroquinina 

(NK1). Funciona bloqueando a neurocinina, uma substância natural do cérebro que causa náuseas e vômitos. 

Palonossetrom está em uma classe de medicamentos chamados 5-HT3antagonistas do receptor. Funciona 

bloqueando a serotonina, uma substância natural do corpo que causa náuseas e vômitos.

como este medicamento deve ser usado?

A combinação de netupitant e palonossetrom vem como uma cápsula para tomar por via oral. Geralmente é tomado cerca 

de 1 hora antes do início da quimioterapia com ou sem alimentos. 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 netupitant e 

palonossetrom exatamente como indicado. Não tome mais ou menos dele ou tome-o com mais frequência do que o 

prescrito pelo seu médico.

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 netupitant e palonossetrom,

informe o seu médico e farmacêutico se você é alérgico a netupitant e palonossetrom, alosetron (Lotronex), dolasetron 
(Anzemet), granisetron (Sancuso), ondansetron (Zofran, Zuplenz), qualquer outro medicamento ou qualquer um dos 
ingredientes das cápsulas de netupitant e palonossetrom . Peça ao seu farmacêutico uma lista dos ingredientes.

informe ao seu médico e farmacêutico quais medicamentos prescritos e não prescritos, vitaminas, 
suplementos nutricionais e produtos à base de plantas que você está tomando. Certifique-se de mencionar 
qualquer um dos seguintes: benzodiazepínicos, incluindo alprazolam (Xanax), midazolam e triazolam 
(Halcion); certos medicamentos de quimioterapia, como ciclofosfamida (Cytoxan), docetaxel (Docefrez, 
Taxotere), etoposídeo, ifosfamida (Ifex), imatinib (Gleevec), irinotecan (Camptosar), paclitaxel (Taxol), 
vinblastina, vincristina e vinorelbina (Navelbine); dexametasona; eritromicina (EES, Ery-tab, outros); fentanil 
(Abstral, Actiq, Duragesic, Fentora, Lazanda, Onsolis, Subsys); cetoconazol (Nizoral); lítio (Lithobid); 
medicamentos para tratar enxaquecas, como almotriptano (Axert), eletriptano (Relpax), frovatriptano 
(Frova), naratriptano (Amerge), rizatriptano (Maxalt),
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(Zomig); azul de metileno; mirtazapina (Remeron); inibidores da monoamina oxidase (MAO) incluindo 
isocarboxazida (Marplan), linezolida (Zyvox), fenelzina (Nardil), selegilina (Eldepryl, Emsam, Zelapar) e 
tranilcipromina (Parnate); fenobarbital; rifampicina (Rifadin, Rimactane, em Rifater, em Rifamate); inibidores 
seletivos da recaptação da serotonina (SSRIs) como citalopram (Celexa), escitalopram (Lexapro), fluoxetina 
(Prozac, Sarafem, em Symbyax), fluvoxamina (Luvox), paroxetina (Brisdelle, Paxil, Pexeva) e sertralina (Zoloft); e 
tramadol (Conzip, Ultram, em Ultracet). Seu médico pode precisar alterar as doses de seus medicamentos ou 
monitorá-lo cuidadosamente quanto a efeitos colaterais.

informe o seu médico se tem ou já teve doença hepática ou renal.

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

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?

O netupitant e o palonossetrom só devem ser tomados antes da quimioterapia, conforme indicado pelo seu 
médico. Não deve ser tomado regularmente.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

Netupitant e palonossetrom podem causar efeitos colaterais. Informe o seu médico se algum 
destes sintomas for grave ou não desaparecer:

dor de cabeça

dor de estômago

azia

constipação

fraqueza

vermelhidão da pele

Alguns efeitos secundários podem ser graves. Se você tiver algum dos seguintes sintomas, ligue para 
o seu médico imediatamente ou procure tratamento médico de emergência:

urticária

irritação na pele

coceira

dificuldade em respirar ou engolir

falta de ar

tonturas, vertigens e desmaios

batimentos cardíacos rápidos, lentos ou irregulares

agitação
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alucinações (ver coisas ou ouvir vozes que não existem)

febre

rubor

suor excessivo

confusão

náuseas, vômitos e diarreia

perda de coordenação

músculos rígidos ou contraídos

convulsões

coma (perda de consciência)

O netupitant e o palonossetrom podem 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 da luz, excesso de calor e umidade (não no banheiro). Jogue fora qualquer medicamento que 

esteja desatualizado ou não seja mais necessário. Converse com seu farmacêutico sobre o descarte adequado de seu 

medicamento.

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]

Quais outras informações devo saber?

Mantenha todas as consultas com o seu médico.

Não deixe mais ninguém tomar sua medicação.

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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nomes de rands

Akynzeo®
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