
dacomitinibe (Rx)
Marca e outros nomes: Vizimpro
Classes: Antineoplásicos, Inibidor de Tirosina Quinase; 
Antineoplásicos, Inibidor de EGFR

Dosagem e usos
Adulto Pediátrico

Formas de dosagem e pontos fortes

tábua

15mg
30mg
45mg

Câncer de Pulmão de Não Pequenas Células

Indicado para o tratamento de primeira linha de pacientes com câncer de pulmão não pequeno metastático (NSCLC) com 
deleção do exon 19 do receptor do fator de crescimento epidérmico (EGFR) ou mutações de substituição do exon 21 L858R 
conforme detectado por um teste aprovado pela FDA

45 mg PO qDa

Continuar até que ocorra progressão da doença ou toxicidade inaceitável

Veja também Administração

Modificações de dosagem

Primeira redução da dose: 30 mg qDay

Redução da segunda dose: 15 mg qDay

Doença pulmonar intersticial (DPI)

Qualquer grau: Interromper permanentemente o tratamento

Diarréia

Grau 2: Suspender o tratamento até a recuperação para Grau ≤1; em seguida, retome o tratamento com o mesmo nível 
de dose
Para Grau 2 recorrente OU Grau ≥3: Reter até recuperação para Grau ≤1; em seguida, retome o 
tratamento com uma dose reduzida

Reações adversas dermatológicas
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Grau 2: Suspender o tratamento para reações adversas dermatológicas persistentes; após a recuperação para Grau 
≤1, retomar o tratamento no mesmo nível de dose
Para reações adversas dermatológicas persistentes recorrentes de Grau 2 OU Grau ≥3, suspender até recuperação 
para Grau ≤1; em seguida, retome o tratamento com uma dose reduzida

Outras reações adversas

Grau 3 ou 4: Suspender o tratamento até a recuperação para Grau ≤2; em seguida, retome o tratamento com uma 
dose reduzida

Insuficiência renal

Leve ou moderado (CrCl 30-89 mL/min estimado pela equação de Cockcroft-Gault): Não é 
necessário ajuste de dose
Grave (CrCl <30 mL/min): Dose recomendada não estabelecida

Insuficiência hepática

Nenhuma modificação de dosagem recomendada em pacientes com insuficiência hepática leve, 
moderada ou grave (Child-Pugh A, B ou C)

Considerações de dosagem

Seleção de pacientes

Selecionar pacientes para tratamento com base na presença de uma deleção do exon 19 de EGFR ou mutação 
de substituição do exon 21 L858R em amostras de tumor
Informações sobre testes aprovados pela FDA para detecção de mutações de EGFR em NSCLC estão disponíveis 
em: http://www.fda.gov/CompanionDiagnostics

Segurança e eficácia não estabelecidas

PRINCIPAIS ESCOLHAS PARA VOCÊ
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