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Osimertinibe
pronunciado como (oh'' sim er' ti nib)

por que este medicamento é prescrito?

Osimertinib é utilizado para ajudar a prevenir o regresso de um certo tipo de cancro do pulmão de células não pequenas (NSCLC) 

após a remoção do(s) tumor(es) por cirurgia em adultos. Também é usado como primeiro tratamento para um certo tipo de 

NSCLC que se espalhou para outras partes do corpo em adultos. Osimertinib também é usado para tratar certos tipos de NSCLC 

que se espalharam para outras partes do corpo em adultos que não puderam ser tratados com sucesso com outros 

medicamentos quimioterápicos semelhantes. Osimertinib está em uma classe de medicamentos chamados inibidores de quinase. 

Funciona bloqueando a ação da proteína anormal que sinaliza a multiplicação das células cancerígenas. Isso ajuda a parar ou 

retardar a disseminação de células cancerígenas e pode ajudar a diminuir os tumores.

como este medicamento deve ser usado?

Osimertinib vem como um comprimido para tomar por via oral. Geralmente é tomado com ou sem alimentos uma vez por dia. A 

duração do seu tratamento depende de quão bem este medicamento funciona para você e dos efeitos colaterais que você 

experimenta. Tome osimertinib aproximadamente à mesma hora 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 osimertinib exatamente 

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

Se você não conseguir engolir os comprimidos, coloque o comprimido em 4 colheres de sopa (60 ml) de água e mexa até 

que o comprimido esteja em pedaços pequenos. Beba a mistura imediatamente. Despeje mais meia xícara (120 ml) em 

uma xícara de água (240 ml) no recipiente que você usou, enxágue e beba para garantir a dose completa de osimertinibe. 

Não use água gaseificada ou qualquer outro líquido para dissolver o comprimido de osimertinib. Não esmague o 

comprimido nem aqueça a mistura. Se tiver uma sonda nasogástrica (NG), o seu médico ou farmacêutico irá explicar como 

administrar esta mistura através de uma sonda NG.

O seu médico pode interromper temporariamente ou permanentemente o seu tratamento ou diminuir a sua dose de 

osimertinib dependendo dos efeitos secundários que sentir. Certifique-se de conversar com seu médico sobre como você está 

se sentindo durante o tratamento. Não pare de tomar osimertinib 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.
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Que precauções especiais devo seguir?

Antes de tomar osimertinib,

informe o seu médico e farmacêutico se for alérgico a osimertinib, a qualquer outro medicamento ou a qualquer um dos 
ingredientes do comprimido de osimertinib. Peça ao seu farmacêutico uma lista dos ingredientes.

informe ao seu médico e farmacêutico quais medicamentos prescritos e não prescritos, vitaminas, suplementos 
nutricionais que você está tomando ou planeja tomar. Certifique-se de mencionar qualquer um dos seguintes: 
anagrelida (Agrylin); trióxido de arsénio (Trisenox); carbamazepina (Carbatrol, Epitol, Equetro, Tegretol, Teril); 
cloroquina (Aralen); clorpromazina; cilostazol (Pletal); citalopram (Celexa); donepezil (Aricept); escitalopram (Lexapro); 
haloperidol (Haldol); medicamentos para o coração ou pressão arterial; metadona (Dolofina, Metadose); oxaliplatina 
(Eloxatina); fenitoína (Dilantin, Phenytek); pimozida (Orap); quinidina (em Nuedexta); rifampicina (Rifadin, Rimactane, 
em Rifamate, Rifater); rosuvastatina (Crestor); sulfassalazina (Azulfidina); tioridazina; topotecano (Hycamtin); e 
vandetanibe (Caprelsa). 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 osimertinibe, 
portanto, informe o seu médico sobre todos os medicamentos que você está tomando, mesmo aqueles que não 
aparecem nesta lista.

informe ao seu médico quais produtos à base de plantas você está tomando, especialmente a erva de São João. O seu médico provavelmente 

irá dizer-lhe para não tomar erva de São João enquanto estiver a tomar osimertinib.

informe o seu médico se você tem ou já teve síndrome do QT longo (condição que aumenta o risco de desenvolver batimentos 
cardíacos irregulares que podem causar desmaios ou morte súbita); batimentos cardíacos irregulares; insuficiência cardíaca 
(condição na qual o coração não consegue bombear sangue suficiente para outras partes do corpo); níveis mais altos ou mais 
baixos do que o normal de sódio, potássio, cálcio ou magnésio no sangue; problemas oculares; ou outras condições 
pulmonares.

deve saber que osimertinib pode diminuir a fertilidade em homens e mulheres. No entanto, você não deve 
presumir que você ou seu parceiro não podem engravidar. Informe o seu médico se estiver grávida ou planeia 
engravidar. Terá de fazer um teste de gravidez antes de iniciar o tratamento e não deve engravidar enquanto 
estiver a tomar osimertinib. Use controle de natalidade eficaz durante o tratamento com osimertinibe e por 6 
semanas após a dose final. Se você é homem e sua parceira pode engravidar, você deve usar métodos 
contraceptivos eficazes durante o tratamento e por 4 meses após a dose final. Converse com seu médico sobre 
métodos de controle de natalidade que funcionarão para você. Se você ou seu parceiro engravidar enquanto 
estiver tomando osimertinibe, ligue para o seu médico imediatamente. Osimertinib pode prejudicar o feto.

informe o seu médico se estiver a amamentar. O seu médico pode dizer-lhe para não amamentar durante o seu 
tratamento e durante 2 semanas após a sua dose final.

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?

Pule a dose esquecida e continue seu esquema de dosagem regular. Não tome uma dose atrasada ou tome uma 

dose dupla para compensar uma perdida.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

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

constipação

irritação na pele

coceira

pele seca ou rachada

eczema

náusea

vômito

perda de apetite

inchaço ou feridas na boca

dor nas costas

alterações nas unhas, incluindo inchaço, vermelhidão, dor, divisão, quebra e separação ou perda do leito ungueal

Alguns efeitos secundários podem ser graves. Se sentir algum destes sintomas, contacte o seu médico 
imediatamente ou obtenha tratamento médico de emergência:

batimentos cardíacos rápidos ou acelerados; falta de ar; inchaço dos tornozelos ou pés, ou sensação de tontura

febre; falta de ar nova ou agravada; dificuldade em respirar ou tosse

bolhas ou descamação da pele

manchas roxas, vermelhidão ou urticária nos braços, pernas ou nádegas

dor no peito

Cansaço extremo

olhos inchados, vermelhos, lacrimejantes ou doloridos; sensibilidade à luz; ou alterações na visão

Osimertinib 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).

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 de envenenamento, sempre feche as tampas de segurança
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e coloque imediatamente a medicação em um local seguro – um que esteja 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. O seu médico irá pedir alguns testes de função cardíaca antes e 

durante o seu tratamento para ter certeza de que é seguro para você tomar osimertinib e para verificar a resposta do seu corpo à 

medicação. Seu médico também pode solicitar um teste de laboratório antes de iniciar seu tratamento para descobrir se seu 

câncer pode ser tratado com osimertinibe.

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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Tagrisso®
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