
Casa →Drogas, Ervas e Suplementos → Dasatinibe

URL desta página: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a607063.html

Dasatinibe
pronunciado como (da sa' ti nib)

por que este medicamento é prescrito?

Dasatinib é usado para tratar um certo tipo de leucemia mieloide crônica (LMC; um tipo de câncer dos glóbulos brancos) como 

primeiro tratamento e em pessoas que não podem mais se beneficiar de outros medicamentos para leucemia, incluindo imatinib 

(Gleevec) ou naqueles que não pode tomar esses medicamentos por causa dos efeitos colaterais. Dasatinib também é usado para 

tratar um certo tipo de LMC crônica em crianças. O dasatinibe também é usado para tratar um certo tipo de leucemia linfoblástica 

aguda (LLA; um tipo de câncer dos glóbulos brancos) em pessoas que não podem mais se beneficiar de outros medicamentos para 

leucemia ou que não podem tomar esses medicamentos devido aos efeitos colaterais. Dasatinib 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 impedir a propagação de células cancerígenas.

como este medicamento deve ser usado?

Dasatinib vem como um comprimido para tomar por via oral. Geralmente é tomado uma vez por dia, de manhã ou à noite, com ou 

sem alimentos. Tome dasatinib aproximadamente à mesma hora 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 dasatinibe 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; não os parta, mastigue ou esmague. Use luvas de látex ou nitrila ao manusear comprimidos 

que são acidentalmente esmagados ou quebrados para evitar o contato com o medicamento.

O seu médico pode ajustar a sua dose ou interromper permanentemente o seu tratamento com dasatinib, 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. Continue a tomar dasatinib mesmo que se sinta bem. Não pare de tomar dasatinib 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.
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Que precauções especiais devo seguir?

Antes de tomar dasatinibe,

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

ingredientes dos comprimidos de dasatinib. 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: 

anticoagulantes (“diluentes do sangue”), como a varfarina (Coumadin, Jantoven); medicamentos de antraciclina para câncer, como daunorrubicina (Cerubidina), doxorrubicina (Doxil) e epirrubicina (Ellence); certos antifúngicos como 

cetoconazol (Nizoral), itraconazol (Onmel, Sporanox) e voriconazol (Vfend); claritromicina (Biaxin, em PrevPac); dexametasona; certos medicamentos usados   para tratar o vírus da imunodeficiência humana (HIV), como atazanavir (Reyataz), 

indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir) e saquinavir (Invirase); certos medicamentos para batimentos cardíacos irregulares, como amiodarona (Nexterone, Pacerone), disopiramida (Norpace), dofetilide (Tikosyn), flecainida 

(Tambocor), mexiletina (Mexitil), procainamida, propafenona (Rythmol), quinidina (em Nuedexta) e sotalol (Betapace, Betapace AF, Sorine), medicamentos para reduzir o ácido estomacal como como cimetidina (Tagamet), famotidina 

(Pepcid), nizatidina (Axid), ranitidina (Zantac), esomeprazol (Nexium), lansoprazol (Prevacid), omeprazol (Prilosec), pantoprazol (Protonix) e rabeprazol (AcipHex); nefazodona; rifampicina (Rimactane, Rifadin, em Rifater, em Rifamate); e 

telitromicina (Ketek); Muitos outros medicamentos também podem interagir com o dasatinibe, portanto, informe o 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. flecainida (Tambocor), mexiletina (Mexitil), procainamida, propafenona (Rythmol), quinidina (em Nuedexta) e sotalol 

(Betapace, Betapace AF, Sorine), medicamentos para reduzir o ácido do estômago, como cimetidina (Tagamet), famotidina (Pepcid) , nizatidina (Axid), ranitidina (Zantac), esomeprazol (Nexium), lansoprazol (Prevacid), omeprazol (Prilosec), 

pantoprazol (Protonix) e rabeprazol (AcipHex); nefazodona; rifampicina (Rimactane, Rifadin, em Rifater, em Rifamate); e telitromicina (Ketek); Muitos outros medicamentos também podem interagir com o dasatinibe, portanto, informe o 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. 

flecainida (Tambocor), mexiletina (Mexitil), procainamida, propafenona (Rythmol), quinidina (em Nuedexta) e sotalol (Betapace, Betapace AF, Sorine), medicamentos para reduzir o ácido do estômago, como cimetidina (Tagamet), famotidina 

(Pepcid) , nizatidina (Axid), ranitidina (Zantac), esomeprazol (Nexium), lansoprazol (Prevacid), omeprazol (Prilosec), pantoprazol (Protonix) e rabeprazol (AcipHex); nefazodona; rifampicina (Rimactane, Rifadin, em Rifater, em Rifamate); e 

telitromicina (Ketek); Muitos outros medicamentos também podem interagir com o dasatinibe, portanto, informe o 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. quinidina (em Nuedexta) e sotalol (Betapace, Betapace AF, Sorine), medicamentos para reduzir o ácido estomacal, 

como cimetidina (Tagamet), famotidina (Pepcid), nizatidina (Axid), ranitidina (Zantac), esomeprazol (Nexium), lansoprazol (Prevacid), omeprazol (Prilosec), pantoprazol (Protonix) e rabeprazol (AcipHex); nefazodona; rifampicina (Rimactane, 

Rifadin, em Rifater, em Rifamate); e telitromicina (Ketek); Muitos outros medicamentos também podem interagir com o dasatinibe, portanto, informe o 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. quinidina (em Nuedexta) e sotalol (Betapace, Betapace AF, Sorine), medicamentos para reduzir o ácido estomacal, como cimetidina (Tagamet), famotidina (Pepcid), nizatidina (Axid), ranitidina (Zantac), esomeprazol (Nexium), lansoprazol (Prevacid), omeprazol (Prilosec), pantoprazol (Protonix) e rabeprazol (AcipHex); nefazodona; rifampicina (Rimactane, Rifadin, em Rifater, em Rifamate); e telitromicina (Ketek); Muitos outros medicamentos também podem interagir com o dasatinibe, portanto, informe o 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. ranitidina (Zantac), esomeprazol (Nexium), lansoprazol (Prevacid), omeprazol (Prilosec), pantoprazol (Protonix) e rabeprazol (AcipHex); nefazodona; rifampicina (Rimactane, Rifadin, em Rifater, em Rifamate); e telitromicina (Ketek); Muitos outros medicamentos também podem interagir com o dasatinibe, portanto, informe o 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. ranitidina (Zantac), esomeprazol (Nexium), lansoprazol (Prevacid), omeprazol (Prilosec), pantoprazol (Protonix) e rabeprazol (AcipHex); nefazodona; rifampicina (Rimactane, Rifadin, em Rifater, em Rifamate); e telitromicina (Ketek); Muitos outros medicamentos também podem interagir com o dasatinibe, portanto, informe o 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. por isso, certifique-se de informar o 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. por isso, certifique-se de informar o 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.

se estiver a tomar antiácidos, como hidróxido de alumínio/hidróxido de magnésio (Maalox), carbonato 
de cálcio (Tums) ou carbonato de cálcio e magnésio (Rolaids), tome-os 2 horas antes ou 2 horas depois 
de tomar dasatinib.

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 intolerância à lactose (incapacidade de digerir produtos lácteos), níveis baixos de 
potássio ou magnésio no sangue, síndrome do QT longo (uma doença cardíaca que pode causar tonturas, desmaios ou 
batimentos cardíacos irregulares), problemas com o seu sistema imunológico, ou doença hepática, pulmonar ou cardíaca.

informe o seu médico se estiver grávida ou planeia engravidar. Não deve engravidar enquanto estiver a tomar 
dasatinib e durante 30 dias após a sua dose final. Converse com seu médico sobre métodos de controle de natalidade 
que funcionarão para você. Se engravidar enquanto estiver a tomar dasatinib, contacte o seu médico. As mulheres 
grávidas não devem manusear comprimidos de dasatinib esmagados ou partidos. O dasatinibe pode prejudicar o feto.

não amamente enquanto estiver a tomar dasatinib e durante 2 semanas após a sua dose final.

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

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

dasatinib.

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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Pule a dose esquecida e continue seu esquema de dosagem regular. Não tome uma dose dupla para compensar 

uma perdida.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

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

dor muscular

fraqueza

dor nas articulações

dor, queimação ou formigamento nas mãos ou nos pés

irritação na pele

vermelhidão da pele

descamação da pele

inchaço, vermelhidão e dor dentro da boca

aftas

diarréia

náusea

vômito

constipação

dor de estômago ou inchaço

perda de apetite

perda de peso

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

febre, dor de garganta, calafrios e/ou outros sinais de infecção

inchaço dos olhos, mãos, braços, pés, tornozelos ou pernas

ganho de peso repentino

dificuldade em respirar, especialmente quando deitado

tosse com muco rosa ou sangrento

tosse seca

dor no peito que piora ao tossir, espirrar ou respirar profundamente

pressão no peito

tontura

desmaio
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batimentos cardíacos rápidos, irregulares ou acelerados

dor de cabeça

cansaço

confusão

aumento temporário dos seios (em crianças)

hematomas ou sangramentos incomuns

fezes pretas e alcatroadas

sangue vermelho nas fezes

vômito sangrento

vomitando material que se parece com borra de café

fala lenta ou difícil

fraqueza ou dormência de um braço ou perna

O dasatinibe pode causar crescimento lento ou dor óssea em crianças. O médico do seu filho irá monitorizar cuidadosamente o 

desenvolvimento do seu filho enquanto estiver a tomar dasatinib. Converse com seu médico sobre os riscos de dar este 

medicamento ao seu filho.

O dasatinibe pode causar outros efeitos colaterais. Ligue para o seu médico se tiver algum problema incomum enquanto estiver tomando este 

medicamento.

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 desmaiou,
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teve uma convulsão, tem dificuldade para respirar ou não pode ser acordado, ligue imediatamente para os serviços de emergência no 911.

Os sintomas de sobredosagem podem incluir o seguinte:

hematomas ou sangramentos incomuns

febre, dor de garganta, calafrios e/ou outros sinais de infecção

falta de ar

batimento cardíaco rápido

dor de cabeça

pele pálida

confusão

cansaço

Quais outras informações devo saber?

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

durante o seu tratamento para verificar a resposta do seu corpo ao dasatinib.

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

Sprycel®
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