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Crizotinibe
pronunciado como (kriz oh' ti nib)

por que este medicamento é prescrito?

Crizotinibe é usado para tratar certos tipos de câncer de pulmão de células não pequenas (CPNPC) que se espalhou para tecidos 

próximos ou para outras partes do corpo. Também é usado para tratar um certo tipo de linfoma anaplásico de grandes células 

(ALCL) que retornou ou não responde a outro(s) tratamento(s) em certos adultos e crianças com 1 ano de idade ou mais. O 

crizotinibe está em uma classe de medicamentos chamados inibidores da quinase. Funciona bloqueando a ação de uma 

determinada substância natural que pode ser necessária para ajudar as células cancerígenas a se multiplicarem.

como este medicamento deve ser usado?

O crizotinib vem como uma cápsula para tomar por via oral. Geralmente é tomado com ou sem alimentos duas vezes ao dia. 

Tome crizotinibe aproximadamente nos mesmos horários 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 crizotinibe exatamente como 

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

Engula as cápsulas inteiras; não os parta, mastigue ou esmague. Não toque em cápsulas quebradas ou 
esmagadas.

O seu médico pode interromper temporariamente ou permanentemente o seu tratamento, diminuir a dose ou dizer-lhe para 

tomar a sua medicação com menos frequência se sentir efeitos secundários graves do crizotinib. Informe o seu médico como se 

sente durante o tratamento.

Continue a tomar crizotinib mesmo que se sinta bem. Não pare de tomar crizotinib 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 crizotinibe,
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informe o seu médico e farmacêutico se for alérgico ao crizotinib, a qualquer outro medicamento ou a qualquer um dos ingredientes 

das cápsulas de crizotinib. Pergunte ao seu farmacêutico ou verifique as informações do paciente do fabricante para obter uma lista 

dos ingredientes.

informe ao seu médico e farmacêutico quais medicamentos prescritos e não prescritos, vitaminas e suplementos 
nutricionais que você está tomando ou planeja tomar. Certifique-se de mencionar qualquer um dos seguintes: 
amiodarona (Cordarone, Pacerone); certos antibióticos, como claritromicina (Biaxin); certos medicamentos 
antifúngicos, como itraconazol (Sporanox), cetoconazol (Nizoral) e voriconazol (Vfend); certos medicamentos 
para pressão arterial; cloroquina (Aralen); clorpromazina (Thorazine); citalopram (Celexa); ciclosporina (Gengraf, 
Neoral, Sandimmune); digoxina (Lanoxina); di-hidroergotamina (DHE 45, Migranal); disopiramida (Norpace); 
dofetilida (Tikosyn); droperidol (Inapsina); ergotamina (Ergomar, em Cafergot, em Migergot); eritromicina (EES, 
Eritrocina); fentanil (Abstral, Actiq, Fentora, Lazanda, Onsolis); flecainida (Tambocor); certos medicamentos para 
o vírus da imunodeficiência humana (HIV), como atazanavir (Reyataz), indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), 
ritonavir (Norvir, no Kaletra) e saquinavir (Invirase); certos medicamentos para convulsões, como carbamazepina 
(Carbatrol, Equetro, Tegretol), fenobarbital e fenitoína (Dilantin); mesoridazina (Serentil); metadona (Dolofina); 
moxifloxacina (Avelox); nefazodona; pentamidina (NebuPent, Pentam); pimozida (Orap); procainamida (Pronestil); 
quinidina (em Nuedexta); rifabutina (Mycobutin), rifampicina (Rimactane, Rifadin, em Rifater); sirolimus 
(Rapamune); sotalol (Betapace); tacrolimus (Prograf); telitromicina (Ketek); tioridazina (Mellaril); e vandetanibe 
(Caprelsa). Muitos outros medicamentos também podem interagir com o crizotinibe, portanto, certifique-se de 
informar ao seu médico sobre todos os medicamentos que você está tomando, mesmo aqueles que não 
aparecem nesta lista. Seu médico pode precisar alterar as doses de seus medicamentos ou monitorá-lo 
cuidadosamente quanto a efeitos colaterais.

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

Informe o seu médico se você tem ou já teve síndrome do QT longo (um problema cardíaco raro que pode causar batimentos 

cardíacos irregulares, desmaios ou morte súbita), batimentos cardíacos lentos, insuficiência cardíaca, problemas de visão, problemas 

pulmonares que não câncer de pulmão ou fígado ou doença renal.

informe o seu médico se está grávida, planeia engravidar ou está a amamentar. Você precisará fazer um teste de 
gravidez antes de iniciar o tratamento com crizotinibe. Se for mulher, deve usar anticoncepcional durante o 
tratamento e por 45 dias após a dose final. Se você for homem, você e sua parceira devem usar 
anticoncepcionais durante o tratamento e por 90 dias após a dose final. Converse com seu médico sobre qual 
método de controle de natalidade você deve usar. Se engravidar enquanto estiver a tomar crizotinib, contacte o 
seu médico imediatamente. O crizotinib pode prejudicar o feto.

informe o seu médico se estiver a amamentar. Não amamente durante o tratamento e por 45 dias após a 
última dose.

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

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

crizotinib.

você deve saber que o crizotinibe pode causar problemas de visão, tontura e cansaço excessivo. Não 
conduza um carro ou opere máquinas até saber como este medicamento o afeta.

Que instruções dietéticas especiais devo seguir?

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

o que devo fazer se me esquecer de uma dose?
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Tome a dose esquecida assim que se lembrar. No entanto, se faltarem menos de 6 horas para o horário 
previsto para a próxima dose, pule a dose esquecida e continue com o esquema posológico regular. Não 
tome uma dose dupla para compensar uma perdida.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

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

diarréia

constipação

dor de estômago

feridas na boca

mudança na capacidade de saborear alimentos

azia

dor de cabeça

dormência, queimação ou formigamento nas mãos ou pés

dificuldade em adormecer ou permanecer dormindo

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

falta de ar

tosse

febre

inchaço dos braços, mãos, pés, tornozelos ou pernas

dor no peito

batimento cardíaco lento

irritação na pele

fraqueza

cansaço excessivo

dor na parte superior direita do estômago

náusea

vômito

dificuldade em engolir

amarelecimento da pele ou dos olhos

urina escura

coceira
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febre

sangramento ou hematomas incomuns

visão dupla ou turva

mudanças na visão

sensibilidade à luz

vendo flashes repentinos de luz

vendo moscas volantes novas ou aumentadas (manchas em sua visão)

O crizotinibe 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.

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. Seu médico solicitará um exame de laboratório antes de 

iniciar o tratamento para verificar se o câncer pode ser tratado com crizotinibe e também solicitará alguns
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exames laboratoriais durante o seu tratamento para verificar a resposta do seu organismo ao crizotinib. O seu médico também irá verificar a 

sua frequência cardíaca e pressão arterial regularmente durante o seu tratamento.

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

Xalkori®
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