
Casa →Drogas, Ervas e Suplementos → Axitinibe

URL desta página: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a612017.html

Axitinibe
pronunciado como (ax i' ti nib)

por que este medicamento é prescrito?

O axitinibe é usado sozinho para tratar o carcinoma de células renais avançado (CCR, um tipo de câncer que começa nas células 

dos rins) em pessoas que não foram tratadas com sucesso com outro medicamento. Axitinib é usado em combinação com 

avelumab (Bavencio) ou pembrolizumab (Keytruda) para tratar carcinoma de células renais avançado. Axitinib está em uma classe 

de medicamentos chamados inibidores de quinase. Funciona bloqueando a ação de uma proteína anormal que sinaliza as células 

cancerígenas para se multiplicarem. Isso ajuda a retardar ou impedir a propagação de células cancerígenas.

como este medicamento deve ser usado?

Axitinib vem como um comprimido para tomar por via oral. Geralmente é tomado com ou sem alimentos duas vezes ao dia. Tome 

axitinibe aproximadamente nos mesmos horários todos os dias, com cerca de 12 horas de intervalo. 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 axitinibe 

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

Engula os comprimidos inteiros com um copo de água; não os parta, mastigue ou esmague.

Se vomitar depois de tomar axitinib, não tome outra dose. Continue seu esquema de dosagem regular.

O seu médico pode começar com uma dose baixa de axitinib e aumentar gradualmente a sua dose, não mais do que uma vez a 

cada 2 semanas. Isso depende de quão bem o medicamento funciona para você e de quaisquer efeitos colaterais que você possa 

experimentar. Converse com seu médico sobre como você está se sentindo durante o tratamento. Continue a tomar axitinib 

mesmo que se sinta bem. Não pare de tomar axitinib 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 axitinibe,
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informe o seu médico e farmacêutico se for alérgico ao axitinib, a qualquer outro medicamento ou a qualquer um dos 
ingredientes dos comprimidos de axitinib. Peça ao seu farmacêutico uma lista dos ingredientes.

informe ao seu médico e farmacêutico quais outros medicamentos prescritos e não prescritos, 
vitaminas e suplementos nutricionais que você está tomando ou planeja tomar. Certifique-se de 
mencionar qualquer um dos seguintes: bosentan (Tracleer); carbamazepina (Carbatrol, Epitol, 
Tegretol); claritromicina (Biaxin, em Prevpac); itraconazol (Sporanox); cetoconazol (Nizoral); 
medicamentos para tratar HIV/AIDS, incluindo atazanavir (Reyataz), efavirenz (Sustiva, em Atripla), 
etravirina (Intelence), indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir) e saquinavir 
(Invirase); modafinil (Provigil); nafcilina; nefazodona; fenobarbital; fenitoína (Dilantin, Phenytek); 
rifabutina (Micobutina); rifampina (Rifamato, Rifater); rifapentina (Priftin); medicamentos esteróides, 
como dexametasona (Decadron); telitromicina (Ketek); e voriconazol (Vfend).

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

informe o seu médico se tiver uma ferida que não cicatrizou ou se tem ou já teve problemas hemorrágicos; coágulos de 
sangue; pressão alta; um ataque cardíaco; diabetes; níveis elevados de colesterol; sangramento no estômago ou intestinos; 
Cancer cerebral; uma embolia pulmonar (coágulo de sangue no pulmão); um acidente vascular cerebral ou ministroke (TIA); 
ou coração; fígado; ou doença da tireóide.

informe o seu médico se estiver grávida, planeia engravidar ou se planeia ser pai de uma criança. Se você for do sexo 
feminino, terá que fazer um teste de gravidez antes de iniciar o tratamento e usar anticoncepcionais para evitar a 
gravidez durante o tratamento e por 1 semana após a dose final. Se você for homem, você e sua parceira devem usar 
anticoncepcionais durante o tratamento e por 1 semana 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 
axitinibe, ligue para o seu médico. Axitinibe pode prejudicar o feto.

informe o seu médico se estiver a amamentar. Não deve amamentar durante o tratamento com axitinib e 
durante 2 semanas após a sua dose final.

você deve saber que este medicamento pode diminuir a fertilidade em homens e mulheres. Converse com seu médico 
sobre os riscos de tomar axitinibe.

se estiver a ser submetido a uma cirurgia, incluindo cirurgia dentária, informe o seu médico ou dentista que está a 
tomar axitinib. O seu médico irá dizer-lhe para parar de tomar axitinib pelo menos 2 dias antes da cirurgia e quando 
será seguro começar a tomar axitinib novamente após a cirurgia.

Que instruções dietéticas especiais devo seguir?

Não coma toranja ou beba sumo de toranja enquanto estiver a tomar este medicamento.

A menos que seu médico lhe diga o contrário, continue sua dieta normal.

o que devo fazer se me esquecer de uma dose?

Se você perder uma dose de axitinibe, pule essa dose e tome a próxima dose no horário regular. Não tome uma 

dose dupla para compensar uma perdida.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

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

diarréia
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diminuição do apetite ou capacidade de provar coisas

perda de peso

náusea

vômito

constipação

cansaço

fraqueza

mudança no som da sua voz

vermelhidão, dor, dormência, formigamento ou coceira ou descamação da pele em suas mãos e pés

tosse

dores articulares ou musculares

aftas

dor de estômago

azia

dor de cabeça

tontura

irritação na pele

coceira

pele seca

sentindo calor ou frio

pele pálida

batimento cardíaco rápido

perda de cabelo

zumbido nos ouvidos

sede

hemorróidas

ferida ou corte que não vai cicatrizar

Alguns efeitos secundários podem ser graves. Se sentir algum destes sintomas, ligue imediatamente 
para o seu médico ou procure ajuda médica de emergência:

dor de estômago severa

falta de ar

inchaço nas mãos ou pés

sangramento ou hematomas incomuns
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fezes pretas e alcatroadas

sangue vermelho nas fezes

vômito sangrento

vomitando material que se parece com borra de café

dor ou pressão no peito

dor nos braços, costas, pescoço ou mandíbula

inchaço, sensibilidade, calor ou vermelhidão de uma perna

dormência súbita ou fraqueza do rosto, braço ou perna (especialmente em um lado do corpo)

confusão repentina, dificuldade para falar ou entender

problema repentino para ver em um ou ambos os olhos

dificuldade súbita para andar, tontura, perda de equilíbrio ou coordenação

dor de cabeça súbita e intensa sem causa conhecida

apreensão

perda de visão

Axitinibe 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 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]

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.
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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:

tontura

convulsões

tossindo sangue

Quais outras informações devo saber?

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

verificar a resposta do seu corpo ao axitinib. O seu médico também irá verificar a sua pressão arterial regularmente durante o 

tratamento com axitinib.

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

Inlyta®
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