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Sirolimus
pronunciado como (sir oh' li mus)

AVISO IMPORTANTE:

Sirolimus pode aumentar o risco de desenvolver uma infecção ou câncer, especialmente linfoma (câncer de 
uma parte do sistema imunológico) ou câncer de pele. Para reduzir o risco de câncer de pele, planeje evitar a 
exposição desnecessária ou prolongada à luz solar e usar roupas de proteção, óculos de sol e protetor solar 
durante o tratamento. Se sentir algum dos seguintes sintomas, contacte o seu médico imediatamente: febre, 
dor de garganta, arrepios, micção frequente ou dolorosa ou outros sinais de infeção; novas feridas ou 
alterações na pele; suor noturno; glândulas inchadas no pescoço, axilas ou virilha; perda de peso inexplicável; 
Problemas respiratórios; dor no peito; fraqueza ou cansaço que não passa; ou dor, inchaço ou plenitude no 
estômago.

Sirolimus pode causar efeitos colaterais graves ou morte em pacientes que fizeram transplantes de fígado ou pulmão. Este 

medicamento não deve ser administrado para prevenir a rejeição de transplantes de fígado ou pulmão.

Mantenha todas as consultas com o seu médico e o laboratório. O seu médico irá pedir alguns testes para 

verificar a resposta do seu corpo ao sirolimus.

Converse com seu médico sobre os riscos de tomar sirolimus.

por que este medicamento é prescrito?

Sirolimus é usado em combinação com outros medicamentos para prevenir a rejeição de transplantes renais. Sirolimus 

está em uma classe de medicamentos chamados imunossupressores. Funciona suprimindo o sistema imunológico do 

corpo.

como este medicamento deve ser usado?

Sirolimus vem como um comprimido e uma solução (líquido) para tomar por via oral. Geralmente é tomado uma vez ao dia, 

sempre com alimentos ou sempre sem alimentos. Para ajudá-lo a se lembrar de tomar sirolimus, tome-o no mesmo horário 

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 sirolimus exatamente como indicado. Não tome mais ou menos ou tome com 

mais frequência do que o prescrito pelo seu médico.
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Engula os comprimidos inteiros; não os parta, mastigue ou esmague.

O seu médico irá provavelmente ajustar a sua dose de sirolímus durante o tratamento, normalmente não mais do que uma vez a 

cada 7 a 14 dias.

Continue a tomar sirolímus mesmo que se sinta bem. Não pare de tomar sirolímus sem falar com o seu 
médico.

A solução de Sirolimus pode desenvolver uma névoa quando refrigerada. Se isso acontecer, deixe o frasco em 

temperatura ambiente e agite-o suavemente até que a névoa desapareça. A névoa não significa que o medicamento está 

danificado ou inseguro para uso.

Para usar os frascos de solução, siga estes passos:

1. Abra o frasco da solução. Na primeira utilização, insira o tubo de plástico com a rolha firmemente no frasco até que 
esteja nivelado com a parte superior do frasco. Não retire do frasco uma vez inserido.

2. Para cada uso, insira firmemente uma das seringas âmbar, com o êmbolo totalmente empurrado, na 
abertura do tubo plástico.

3. Retire a quantidade de solução que seu médico receitou puxando suavemente o êmbolo da seringa até que a 
parte inferior da linha preta do êmbolo esteja alinhada com a marca correta na seringa. Mantenha a garrafa 
na posição vertical. Se se formarem bolhas na seringa, esvazie a seringa no frasco e repita este passo.

4. Esvazie a seringa em um copo de vidro ou plástico contendo pelo menos 60 mililitros [1/4 xícara] de água ou 
suco de laranja. Não use suco de maçã, suco de toranja ou outros líquidos. Mexa vigorosamente por 1 minuto 
e beba imediatamente.

5. Encha o copo com pelo menos 120 mililitros [1/2 copo] de água ou suco de laranja. Mexa vigorosamente e beba 
a solução de enxágue.

6. Descarte a seringa usada.

Se você precisar carregar uma seringa cheia com você, encaixe uma tampa na seringa e coloque a seringa no estojo 

de transporte. Use a medicação na seringa dentro de 24 horas.

outros usos para este medicamento

Sirolimus também é usado às vezes para tratar a psoríase. Converse com seu médico sobre os possíveis 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 sirolimus,

informe o seu médico e farmacêutico se for alérgico ao sirolímus, a qualquer outro medicamento ou a qualquer um dos 

ingredientes dos comprimidos ou solução de sirolímus. Peça ao seu farmacêutico uma lista dos ingredientes.

informe ao seu médico e farmacêutico quais medicamentos prescritos e não prescritos, vitaminas e suplementos 
nutricionais que você está tomando. Certifique-se de mencionar qualquer um dos seguintes: antibióticos 
aminoglicosídeos, como amicacina, gentamicina, canamicina, neomicina (Neo-Fradin, Neo-Rx), estreptomicina,
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e tobramicina (Tobi); anfotericina B (Abelcet, AmBisome, Anfocina, Fungizone); inibidores da enzima conversora de angiotensina (ECA), 

como benazepril (Lotensin), captopril (Capoten), enalapril (Vasotec), fosinopril (Monopril), lisinopril (Prinivil, Zestril), moexipril (Univasc), 

perindopril (Aceon), quinapril (Accupril), ramipril (Altace) e trandolapril (Mavik); antifúngicos como clotrimazol (Lotrimin), fluconazol 

(Diflucan), itraconazol (Sporanox), cetoconazol (Nizoral) e voriconazol (Vfend); bromocriptina (Cycloset, Parlodel); cimetidina (Tagamet); 

cisaprida (Propulsid) (não disponível nos EUA); claritromicina (Biaxin); danazol (Danocrina); diltiazem (Cardizem, Dilacor, Tiazac); 

eritromicina (EES, E-Micina, Eritrocina); inibidores da protease do HIV, como indinavir (Crixivan) e ritonavir (Norvir, em Kaletra); certos 

medicamentos para colesterol; medicamentos para convulsões como carbamazepina (Tegretol), fenobarbital (Luminal) e fenitoína 

(Dilantin); metoclopramida (Reglan); nicardipina (Cardene); rifabutina (Micobutina); rifampina (Rifadin, Rimactane); rifapentina (Priftin); 

telitromicina (Ketek); troleandomicina (TAO) (não disponível nos EUA); e verapamil (Calan, Covera, Isoptin, Verelan). Seu médico pode 

precisar alterar as doses de seus medicamentos ou monitorá-lo cuidadosamente quanto a efeitos colaterais. Verelan). Seu médico 

pode precisar alterar as doses de seus medicamentos ou monitorá-lo cuidadosamente quanto a efeitos colaterais. Verelan). Seu 

médico pode precisar alterar as doses de seus medicamentos ou monitorá-lo cuidadosamente quanto a efeitos colaterais.

se estiver a tomar ciclosporina (Neoral) cápsulas de gelatina mole ou solução, tome-as 4 horas antes do 
sirolímus.

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

informe o seu médico se tem ou já teve colesterol ou triglicéridos elevados ou doença hepática.

informe o seu médico se está grávida, planeia engravidar ou está a amamentar. Você deve usar um método eficaz de 
controle de natalidade antes de começar a tomar sirolimus, enquanto estiver tomando sirolimus e por 12 semanas após a 
interrupção do sirolimus. Se engravidar enquanto estiver a tomar sirolimus, contacte o seu médico.

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

sirolimus.

não tome nenhuma vacina sem falar com o seu médico.

Que instruções dietéticas especiais devo seguir?

Evite beber sumo de toranja enquanto estiver a tomar este medicamento.

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?

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

dor de estômago

dor de cabeça

constipação

diarréia

náusea

dor nas articulações
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Alguns efeitos secundários podem ser graves. Os sintomas a seguir são incomuns, mas se você 
tiver algum deles ou os listados na seção ADVERTÊNCIA IMPORTANTE, ligue para o seu médico 
imediatamente:

sangramento ou hematomas incomuns

tosse

pele inchada, vermelha, rachada e escamosa

urticária

irritação na pele

coceira

dificuldade em respirar ou engolir

inchaço da face, garganta, língua, lábios, olhos, mãos, pés, tornozelos ou pernas

rouquidão

Sirolimus 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 os 

comprimidos em temperatura ambiente e longe da luz, excesso de calor e umidade (não no banheiro). Mantenha o 

medicamento líquido na geladeira, longe da luz, bem fechado e descarte qualquer medicamento não utilizado um mês 

após a abertura do frasco. Não congele. Se necessário, você pode armazenar as garrafas por até 15 dias em temperatura 

ambiente.

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
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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?

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

Rapamune®

outros nomes

Rapamicina
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