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Temozolomida
pronunciado como (te moe zoe' loe mide)

por que este medicamento é prescrito?

Temozolomida é usado para tratar certos tipos de tumores cerebrais. Temozolomida está em uma classe de medicamentos chamados 

agentes alquilantes. Funciona retardando ou interrompendo o crescimento de células cancerígenas em seu corpo.

como este medicamento deve ser usado?

Temozolomida vem como uma cápsula para tomar por via oral. Geralmente é tomado uma vez por dia à noite ao 
deitar. Tome as cápsulas de temozolomida com o estômago vazio com um copo de água. Tome temozolomida mais 
ou menos à mesma hora todos os dias. Para alguns tipos de tumores cerebrais, a temozolomida é tomada 
diariamente por 42 a 49 dias. Então, após um intervalo de 28 dias, pode ser tomado uma vez ao dia por 5 dias 
seguidos, seguido de um intervalo de 23 dias antes de repetir o próximo ciclo de dosagem. Para o tratamento de 
outros tipos de tumores cerebrais, a temozolomida é tomada uma vez por dia durante 5 dias seguidos, seguido de 
uma pausa de 23 dias antes de repetir o próximo ciclo de dosagem. O seu médico decidirá quantas vezes deve 
repetir os ciclos de tratamento. A duração do tratamento depende de quão bem seu corpo responde a ele e do tipo 
de câncer que você tem. Tome temozolomida exatamente como indicado.

Sua dose completa pode conter mais de um tipo e cor de cápsulas e pode estar contida em mais de um frasco 
de prescrição. Siga as instruções no rótulo da receita com cuidado e peça ao seu médico ou farmacêutico para 
explicar qualquer parte que você não entenda.

As cápsulas de temozolomida vêm em várias dosagens diferentes. O seu médico pode querer que tome uma 
combinação de cápsulas para completar a sua dose. Certifique-se de saber como é cada tipo de cápsula e 
quantas você deve tomar de cada. Pergunte ao seu médico ou farmacêutico se tiver alguma dúvida.

Se alguma das cápsulas estiver quebrada ou vazando, não toque nelas com as mãos desprotegidas e tome 
cuidado para não inalar o pó das cápsulas. Você deve usar luvas de borracha ou látex ao manusear cápsulas 
quebradas ou abertas para que sua pele não entre em contato com o pó. Se o conteúdo da cápsula tocar sua 
pele, lave bem a área com água imediatamente.

Engula as cápsulas inteiras; não esvazie, mastigue ou esmague.
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Você pode vomitar depois de tomar a medicação. Se isso acontecer, informe o seu médico imediatamente. Não 

tome outra dose de temozolomida no mesmo dia.

O seu médico pode precisar adiar o seu tratamento ou ajustar a sua dose de temozolomida dependendo da sua 

resposta ao tratamento e de quaisquer efeitos secundários que sinta. Converse com seu médico sobre como você está 

se sentindo durante o tratamento. Não pare de tomar temozolomida 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.

Que precauções especiais devo seguir?

Antes de tomar temozolomida,

informe o seu médico e farmacêutico se você é alérgico à temozolomida, dacarbazina (DTIC-Dome) a qualquer outro 
medicamento ou a qualquer um dos ingredientes das cápsulas de temozolomida. 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: carbamazepina (Carbatrol, Epitol, Tegretol); co-trimoxazol (Bactrim, 
Septra); fenitoína (Dilantin, Phenytek); esteróides como dexametasona (Decadron, Dexone), metilprednisolona 
(Medrol) e prednisona (Deltasone); e ácido valpróico (Stavzor,   Depakene).

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

deve saber que a temozolomida pode interferir com a produção de esperma nos homens. No entanto, você não deve 
assumir que não pode engravidar outra pessoa. Informe o seu médico se estiver grávida ou planeia engravidar, ou se 
planeia ser pai de uma criança. Você ou seu parceiro não devem engravidar enquanto estiver tomando temozolomida. 
Use um método confiável de controle de natalidade para evitar a gravidez. Se engravidar enquanto estiver a tomar 
temozolomida, contacte o seu médico. A temozolomida pode prejudicar o feto.

informe o seu médico se estiver a amamentar. Não deve amamentar enquanto estiver a tomar 
temozolomida.

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?

Fale com o seu médico sobre o que fazer se falhar uma dose de temozolomida. Não tome uma dose dupla para 

compensar uma perdida.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

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

vômito

diarréia

constipação

perda de apetite

feridas na boca e garganta

dor de cabeça

pele pálida

falta de energia

perda de equilíbrio ou coordenação

desmaio

tontura

perda de cabelo

insônia

problemas de memória

mudanças na visão

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

sangramento ou hematomas incomuns

fezes vermelhas ou pretas

urina rosa, vermelha ou marrom escura

tossir ou vomitar sangue ou material que se parece com borra de café

febre, dor de garganta, tosse e congestão contínuas ou outros sinais de infecção

cansaço ou fraqueza incomum

irritação na pele

incapaz de mover um lado do corpo

falta de ar

convulsões

amarelecimento da pele ou olhos

dor na parte superior direita do estômago

diminuição da micção
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A temozolomida pode aumentar o risco de desenvolver outros tipos de câncer. Converse com seu médico sobre os 

riscos de tomar temozolomida.

A temozolomida 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).

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 o seguinte:

sangramento ou hematomas incomuns

fezes vermelhas ou pretas

urina rosa, vermelha ou marrom escura

tossir ou vomitar sangue ou material que se parece com borra de café

febre, dor de garganta, tosse e congestão contínuas ou outros sinais de infecção

Quais outras informações devo saber?
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Mantenha todas as consultas com o seu médico e o laboratório. Seu médico solicitará exames laboratoriais antes, durante e após 

o tratamento para verificar a resposta do seu corpo à temozolomida e para ver se suas células sanguíneas são afetadas por este 

medicamento.

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

Temodar®
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