
DESTAQUES DAS INFORMAÇÕES DE PRESCRIÇÃO
Esses destaques não incluem todas as informações necessárias para usar o 
DEXILANT com segurança e eficácia. Veja as informações completas de prescrição 
de DEXILANT.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AVISOS E PRECAUÇÕES ----------------------
• Malignidade Gástrica: A resposta sintomática com DEXILANT não 

exclui a presença de malignidade gástrica. (5.1)
• Clostridium difficilediarreia associada : A terapia com IBP pode estar 

associada a um risco aumentado deClostridium difficilediarreia associada. 
(5.2)

• Fratura óssea: A terapia de longo prazo e de dose múltipla diária com IBP pode 
estar associada a um risco aumentado de fraturas do quadril, punho ou coluna 
relacionadas à osteoporose. (5.3)

• Hipomagnesemia : Hipomagnesemia foi relatada raramente com 
tratamento prolongado com IBPs. (5.4)

DEXILANT (dexlansoprazol) cápsulas de liberação retardada para uso oral.

Aprovação inicial dos EUA: 1995 (lansoprazol)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PRINCIPAIS MUDANÇAS RECENTES ------ ------ 
Avisos e Precauções

Clostridium difficilediarreia associada (5.2) Uso 
concomitante de DEXILANT com

Metotrexato (5,5)

09/2012

5/2012 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - REAÇÕES ADVERSAS ------------------ 
----------- Reações adversas mais comumente relatadas (≥2%): diarreia, dor 
abdominal, náusea, infecção do trato respiratório superior, vômito e 
flatulência. (6.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INDICAÇÕES E USO---------------- -------- DEXILANT 
é um inibidor da bomba de prótons (PPI) indicado para:
• Cura de todos os graus de esofagite erosiva (EE). (1.1)
• Manutenção da cicatrização da EE e alívio da azia. (1.2)
• Tratamento da azia associada à doença do refluxo 

gastroesofágico não erosiva (DRGE) sintomática. (1.3)

Para relatar REAÇÕES ADVERSAS SUSPEITAS, entre em contato com a 
Takeda Pharmaceuticals America, Inc. em 1-877-TAKEDA-7 (1-877-825 3327) 
ou FDA em 1-800-FDA-1088 ou www.fda.gov/medwatch.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOSAGEM E ADMINISTRAÇÃO ----------------------
• Cura de EE : 60 mg uma vez ao dia por até 8 semanas. (2.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS----------------- -------------

• Atazanavir : Não coadministrar com DEXILANT porque as 
concentrações sistêmicas de atazanavir podem ser 
substancialmente diminuídas. (7.1)

• Medicamentos com absorção dependente do pH (por exemplo, ésteres de ampicilina, 
digoxina, sais de ferro, cetoconazol) : DEXILANT pode interferir na absorção de 
medicamentos para os quais o pH gástrico é importante para a biodisponibilidade. (7.1)

• Varfarina : Pacientes em uso concomitante de varfarina podem necessitar de 
monitoramento para aumentos na razão normalizada internacional (INR) e no 
tempo de protrombina. (7.2)

• Tacrolimus : O uso concomitante de tacrolimo pode aumentar as concentrações 
de tacrolimo no sangue total. (7.3)

• Metotrexato : DEXILANT pode aumentar os níveis séricos de 
metotrexato (7,5)

• Manutenção do EE cicatrizado : 30 mg uma vez ao dia por até 6 meses. 
(2.1)

• DRGE não erosiva sintomática : 30 mg uma vez por dia durante 4 semanas. (2.1)

• Insuficiência hepática : Considerar a dose máxima diária de 30 mg para 
pacientes com insuficiência hepática moderada (Child-Pugh Classe B). Não 
foram realizados estudos em doentes com insuficiência hepática grave 
(Classe C de Child-Pugh). (2,2, 8,7)

• DEXILANT pode ser tomado independentemente da alimentação. (2.3)
• DEXILANT deve ser ingerido inteiro. Alternativamente, as cápsulas podem ser 

abertas, polvilhadas em uma colher de sopa de compota de maçã e engolidas 
imediatamente. (2.3)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - FORMAS DE DOSAGEM E FORÇAS --------------------
• Cápsulas de liberação retardada: 30 mg e 60 mg. (3) Consulte 17 para INFORMAÇÕES DE ACONSELHAMENTO DO PACIENTE e 

guia de medicação aprovado pela FDA. Revisado: setembro de 2012- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONTRA-INDICAÇÕES---- ------------
• Pacientes com hipersensibilidade conhecida a qualquer componente do

formulação. (4)
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INFORMAÇÕES COMPLETAS DE PRESCRIÇÃO ÍON

1 INDICAÇÕES E USO

1.1 Cura da Esofagite Erosiva
DEXILANT é indicado para a cicatrização de todos os graus de esofagite erosiva (EE) por até 8 semanas.

1.2 Manutenção da esofagite erosiva cicatrizada
DEXILANT é indicado para manter a cicatrização da EE e alívio da azia por até 6 meses.

1.3 Doença do Refluxo Gastroesofágico Não Erosiva Sintomática
DEXILANT é indicado para o tratamento da azia associada à doença do refluxo gastroesofágico não erosiva (DRGE) sintomática por 4 semanas.

2 DOSAGEM E ADMINISTRAÇÃO

2.1 Dose Recomendada
DEXILANT está disponível em cápsulas nas dosagens de 30 mg e 60 mg para uso adulto. As instruções de uso em cada indicação estão resumidas na Tabela 1.

Tabela 1: Recomendações de dosagem de DEXILANT

Indicação Dose Recomendada Frequência

Cura de EE 60 mg Uma vez ao dia por até 8 semanas

Manutenção do EE Curado
e alívio da azia

30 mg Uma vez por dia*

Sintomático Não Erosivo
DRGE

30 mg Uma vez por dia durante 4 semanas

* Os estudos controlados não se estenderam além de 6 meses.

2.2 Insuficiência Hepática
Nenhum ajuste para DEXILANT é necessário para pacientes com insuficiência hepática leve (Child-Pugh Classe A). Considere uma dose diária máxima de 30 mg 
para pacientes com insuficiência hepática moderada (Child-Pugh Classe B). Nenhum estudo foi realizado em pacientes com insuficiência hepática grave (Child-Pugh 
Classe C)[ver Uso em Populações Específicas (8.7) e Farmacologia Clínica (12.3)].

2.3 Informações importantes de administração 
DEXILANT pode ser tomado independentemente da 
alimentação. DEXILANT deve ser ingerido inteiro.

• Alternativamente, as cápsulas de DEXILANT podem ser administradas da seguinte forma:
− Cápsula aberta;
− Polvilhe grânulos intactos em uma colher de sopa de compota de maçã;
‒ Engula imediatamente. Os grânulos não devem ser mastigados.

3
• As cápsulas de libertação retardada de 30 mg são opacas, azuis e cinzentas com TAP e “30” impresso na cápsula.
• As cápsulas de libertação retardada de 60 mg são opacas, azuis com TAP e “60” impresso na cápsula.

FORMAS DE DOSAGEM E FORÇAS

4
DEXILANT é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade conhecida a qualquer componente da formulação.[ver Descrição (11)]. Hipersensibilidade e 
anafilaxia foram relatadas com o uso de DEXILANT[veja Reações Adversas (6.1)].

CONTRA-INDICAÇÕES

5 AVISOS E PRECAUÇÕES

5.1 Malignidade Gástrica
A resposta sintomática com DEXILANT não exclui a presença de malignidade gástrica.

5.2Clostridium difficileDiarréia Associada
Estudos observacionais publicados sugerem que a terapia com IBP como DEXILANT pode estar associada a um risco aumentado deClostridium difficilediarreia 
associada, especialmente em pacientes hospitalizados. Este diagnóstico deve ser considerado para diarreia que não melhora[veja Reações Adversas (6.2)].

Os pacientes devem usar a dose mais baixa e a menor duração da terapia com IBP apropriada para a condição a ser tratada.

5.3 Fratura Óssea
Vários estudos observacionais publicados sugerem que a terapia com IBP pode estar associada a um risco aumentado de fraturas relacionadas à osteoporose do quadril, 
punho ou coluna. O risco de fratura foi aumentado em pacientes que receberam altas doses, definidas como múltiplas doses diárias, e terapia de longo prazo com IBP (um ano 
ou mais). Os pacientes devem usar a dose mais baixa e a menor duração da terapia com IBP adequada às condições a serem tratadas. Pacientes com risco de fraturas 
relacionadas à osteoporose devem ser tratados de acordo com as diretrizes de tratamento estabelecidas[veja Dosagem e Administração (2) e Reações Adversas (6)].

5.4 Hipomagnesemia
Hipomagnesemia, sintomática e assintomática, foi relatada raramente em pacientes tratados com IBPs por pelo menos três meses, na maioria dos casos após um 
ano de terapia. Eventos adversos graves incluem tetania, arritmias e convulsões. Na maioria dos pacientes, o tratamento da hipomagnesemia exigiu reposição de 
magnésio e descontinuação do IBP.

Para pacientes com expectativa de tratamento prolongado ou que tomam IBPs com medicamentos como digoxina ou medicamentos que podem causar hipomagnesemia (por exemplo, 
diuréticos), os profissionais de saúde podem considerar monitorar os níveis de magnésio antes do início do tratamento com IBP e periodicamente[veja Reações Adversas (6.2)].

ID de referência: 3193076
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5.5 Uso concomitante de DEXILANT com metotrexato
A literatura sugere que o uso concomitante de IBPs com metotrexato (principalmente em altas doses; ver informações de prescrição de metotrexato) pode elevar e prolongar 
os níveis séricos de metotrexato e/ou seu metabólito, possivelmente levando a toxicidade do metotrexato. Na administração de altas doses de metotrexato, a suspensão 
temporária do IBP pode ser considerada em alguns pacientes[veja Interações Medicamentosas (7.5)].

6 REAÇÕES ADVERSAS

6.1 Experiência em Ensaios Clínicos
Como os ensaios clínicos são conduzidos em condições muito variadas, as taxas de reações adversas observadas nos ensaios clínicos de um medicamento não podem ser comparadas 
diretamente com as taxas nos ensaios clínicos de outro medicamento e podem não refletir as taxas observadas na prática.

A segurança de DEXILANT foi avaliada em 4.548 pacientes em estudos clínicos controlados e não controlados, incluindo 863 pacientes tratados por pelo menos 6 meses e 203 
pacientes tratados por um ano. A idade dos pacientes variava de 18 a 90 anos (idade mediana de 48 anos), sendo 54% do sexo feminino, 85% caucasianos, 8% negros, 4% 
asiáticos e 3% de outras raças. Seis ensaios clínicos randomizados controlados foram conduzidos para o tratamento de EE, manutenção de EE curado e DRGE sintomática, que 
incluiu 896 pacientes em placebo, 455 pacientes em DEXILANT 30 mg, 2.218 pacientes em DEXILANT 60 mg e 1.363 pacientes em lansoprazol 30 mg uma vez por dia.

Reações adversas mais comumente relatadas
As reações adversas mais comuns (≥2%) que ocorreram com maior incidência para DEXILANT do que placebo nos estudos controlados são apresentadas na 
Tabela 2.

Tabela 2: Incidência de Reações Adversas em Estudos Controlados

Placebo DEXILANTE
30 mg

(N=455)
%

DEXILANTE
60 mg

(N=2218)
%

DEXILANTE
Total

(N=2621)
%

Lansoprazol
30 mg

(N=1363)
%

(N=896)
%Reação adversa

Diarréia 2.9 5.1 4.7 4,8 3.2
Dor abdominal 3,5 3,5 4,0 4,0 2.6

Náusea 2.6 3.3 2,8 2.9 1,8
Vias respiratórias superiores

Infecção
0,8 2.9 1,7 1,9 0,8

Vômito 0,8 2.2 1,4 1,6 1.1
Flatulência 0,6 2.6 1,4 1,6 1.2

Reações Adversas Resultando em Descontinuação
Em estudos clínicos controlados, a reação adversa mais comum que levou à descontinuação da terapia com DEXILANT foi diarreia (0,7%).

Outras reações adversas
Outras reações adversas que foram relatadas em estudos controlados com incidência inferior a 2% estão listadas abaixo por sistema corporal: 
Distúrbios do Sangue e do Sistema Linfático:anemia, linfadenopatia
Distúrbios cardíacos:angina, arritmia, bradicardia, dor torácica, edema, infarto do miocárdio, palpitação, taquicardia Distúrbios do 
ouvido e labirinto:dor de ouvido, zumbido, vertigem Distúrbios Endócrinos:bócio

Distúrbios oculares:irritação dos olhos, inchaço dos olhos

Problemas gastrointestinais:desconforto abdominal, sensibilidade abdominal, fezes anormais, desconforto anal, esôfago de Barrett, bezoar, ruídos intestinais 
anormais, odor respiratório, colite microscópica, pólipo colônico, constipação, boca seca, duodenite, dispepsia, disfagia, enterite, eructação, esofagite, pólipo 
gástrico, gastrite, gastroenterite, distúrbios gastrointestinais, distúrbios de hipermotilidade gastrointestinais, DRGE, úlceras e perfuração GI, hematêmese, 
hematoquezia, hemorróidas, esvaziamento gástrico prejudicado, síndrome do intestino irritável, fezes mucosas, bolhas na mucosa oral, defecação dolorosa, 
proctite, parestesia oral, hemorragia retal, vomitando
Distúrbios Gerais e Condições do Local de Administração:reação adversa ao medicamento, astenia, dor no peito, calafrios, sensação anormal, inflamação, inflamação da 
mucosa, nódulo, dor, pirexia
Distúrbios hepatobiliares:cólica biliar, colelitíase, hepatomegalia Distúrbios 
do sistema imunológico:hipersensibilidade
Infecções e Infestações:infecções por candida, gripe, nasofaringite, herpes oral, faringite, sinusite, infecção viral, infecção vulvo-vaginal Lesões, Intoxicações e 
Complicações do Procedimento:quedas, fraturas, entorses articulares, overdose, dor processual, queimaduras solares
Investigações Laboratoriais:ALP aumentada, ALT aumentada, AST aumentada, bilirrubina diminuída/aumentada, creatinina sanguínea aumentada, gastrina sanguínea aumentada, glicose 
sanguínea aumentada, potássio sanguíneo aumentado, teste de função hepática anormal, contagem plaquetária diminuída, proteína total aumentada, aumento de peso

Distúrbios do Metabolismo e Nutrição:alterações do apetite, hipercalcemia, hipocalemia
Distúrbios musculoesqueléticos e do tecido conjuntivo:artralgia, artrite, cãibras musculares, dor musculoesquelética, mialgia
Distúrbios do sistema nervoso:paladar alterado, convulsão, tonturas, dores de cabeça, enxaqueca, diminuição da memória, parestesia, hiperatividade psicomotora, tremor, 
neuralgia do trigêmeo
Distúrbios psiquiátricos:sonhos anormais, ansiedade, depressão, insônia, alterações da libido 
Distúrbios Renais e Urinários:disúria, urgência miccional
Distúrbios do sistema reprodutor e da mama:dismenorreia, dispareunia, menorragia, distúrbios menstruais
Distúrbios respiratórios, torácicos e mediastinais:aspiração, asma, bronquite, tosse, dispneia, soluços, hiperventilação, congestão do trato respiratório, dor de 
garganta
Distúrbios da Pele e Tecidos Subcutâneos:acne, dermatite, eritema, prurido, erupção cutânea, lesão cutânea, urticária Distúrbios 
Vasculares:trombose venosa profunda, ondas de calor, hipertensão

As reações adversas adicionais que foram relatadas em um estudo não controlado de longo prazo e foram consideradas relacionadas ao DEXILANT pelo médico assistente 
incluíram: anafilaxia, alucinação auditiva, linfoma de células B, bursite, obesidade central, colecistite aguda, desidratação, diabetes mellitus, disfonia, epistaxe, foliculite, gota, 
herpes zoster, hiperlipidemia, hipotireoidismo, aumento de neutrófilos, diminuição de CHCM, neutropenia, tenesmo retal, síndrome das pernas inquietas, sonolência, 
amigdalite.

ID de referência: 3193076
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Outras reações adversas não observadas com DEXILANT, mas que ocorrem com o racemato lansoprazol, podem ser encontradas nas informações de prescrição do 
lansoprazol, seção REAÇÕES ADVERSAS.

6.2 Experiência pós-comercialização
As seguintes reações adversas foram identificadas durante a pós-aprovação de DEXILANT. Como essas reações são relatadas voluntariamente por uma população de tamanho 
incerto, nem sempre é possível estimar com segurança sua frequência ou estabelecer uma relação causal com a exposição ao medicamento.

Distúrbios do Sangue e do Sistema Linfático:anemia hemolítica autoimune, púrpura trombocitopênica idiopática Distúrbios do 
ouvido e labirinto:surdez Distúrbios oculares:visão embaçada

Problemas gastrointestinais:edema oral, pancreatite
Distúrbios Gerais e Condições do Local de Administração:edema facial 
Distúrbios hepatobiliares:hepatite induzida por drogas
Distúrbios do sistema imunológico:choque anafilático (que requer intervenção de emergência), dermatite esfoliativa, síndrome de Stevens-Johnson, necrólise epidérmica 
tóxica (algumas fatais)
Infecções e infestações: Clostridium difficilediarreia associada Distúrbios 
do Metabolismo e Nutrição:hipomagnesemia, hiponatremia Distúrbios do 
sistema musculoesquelético:fratura óssea
Distúrbios do sistema nervoso:acidente vascular cerebral, ataque isquêmico transitório 
Distúrbios Renais e Urinários:Insuficiência renal aguda
Distúrbios respiratórios, torácicos e mediastinais:edema faríngeo, aperto na garganta Distúrbios da 
Pele e Tecidos Subcutâneos:erupção cutânea generalizada, vasculite leucocitoclástica

7 INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

7.1 Medicamentos com Farmacocinética de Absorção Dependente do pH
DEXILANT causa inibição da secreção de ácido gástrico. É provável que DEXILANT diminua substancialmente as concentrações sistêmicas do inibidor da protease 
do HIV atazanavir, que depende da presença de ácido gástrico para absorção, e pode resultar na perda do efeito terapêutico do atazanavir e no desenvolvimento 
de resistência ao HIV. Portanto, DEXILANT não deve ser coadministrado com atazanavir.

DEXILANT pode interferir na absorção de outros medicamentos onde o pH gástrico é um importante determinante da biodisponibilidade oral (por exemplo, ésteres de ampicilina, 
digoxina, sais de ferro, cetoconazol).

7.2 Varfarina
A coadministração de DEXILANT 90 mg e varfarina 25 mg não afetou a farmacocinética da varfarina ou INR[ver Farmacologia Clínica (12.3)]. No entanto, houve relatos de 
aumento do INR e do tempo de protrombina em pacientes recebendo IBPs e varfarina concomitantemente. Aumentos no INR e no tempo de protrombina podem levar a 
sangramento anormal e até morte. Os pacientes tratados concomitantemente com DEXILANT e varfarina podem precisar ser monitorados quanto a aumentos no INR e no 
tempo de protrombina.

7.3 Tacrolimo
A administração concomitante de dexlansoprazol e tacrolimus pode aumentar os níveis sanguíneos de tacrolimus, especialmente em pacientes transplantados que são 
metabolizadores intermediários ou fracos de CYP2C19.

7.4 Clopidogrel
A administração concomitante de dexlansoprazol e clopidogrel em indivíduos saudáveis   não teve efeito clinicamente importante na exposição ao metabólito ativo do 
clopidogrel ou na inibição plaquetária induzida por clopidogrel.ver Farmacologia Clínica (12.3)].Nenhum ajuste de dose de clopidogrel é necessário quando administrado com 
uma dose aprovada de DEXILANT.

7.5 Metotrexato
Relatos de casos, estudos farmacocinéticos populacionais publicados e análises retrospectivas sugerem que a administração concomitante de IBPs e metotrexato 
(principalmente em altas doses; ver informações de prescrição de metotrexato) pode elevar e prolongar os níveis séricos de metotrexato e/ou seu metabólito 
hidroximetotrexato. No entanto, nenhum estudo formal de interação medicamentosa de metotrexato em altas doses com IBPs foi realizado[veja Advertências e Precauções 
(5.5)].

8

8.1 Gravidez

USO EM POPULAÇÕES ESPECÍFICAS

Efeitos teratogênicos
Gravidez Categoria B. Não existem estudos adequados e bem controlados com dexlansoprazol em mulheres grávidas. Não houve efeitos fetais adversos em estudos de 
reprodução animal de dexlansoprazol em coelhos. Como os estudos de reprodução em animais nem sempre são preditivos da resposta humana, DEXILANT deve ser usado 
durante a gravidez somente se claramente necessário.

Um estudo de reprodução realizado em coelhos com doses de dexlansoprazol oral até aproximadamente 9 vezes a dose máxima recomendada de dexlansoprazol humano (60 
mg por dia) não revelou evidência de diminuição da fertilidade ou dano ao feto devido ao dexlansoprazol. Além disso, estudos de reprodução realizados em ratas grávidas com 
doses de lansoprazol oral até 40 vezes a dose recomendada de lansoprazol humano e em coelhas grávidas com doses de lansoprazol oral até 16 vezes a dose recomendada de 
lansoprazol humano não revelaram evidência de diminuição da fertilidade ou danos ao sistema imunológico. feto devido ao lansoprazol[veja Toxicologia Não Clínica (13.2)].

8.3 Mães que amamentam
Não se sabe se o dexlansoprazol é excretado no leite humano. No entanto, o lansoprazol e os seus metabolitos estão presentes no leite de rato após a administração de 
lansoprazol. Como muitos medicamentos são excretados no leite humano e devido ao potencial de tumorigenicidade demonstrado para o lansoprazol em estudos de 
carcinogenicidade em ratos[veja Toxicologia Não Clínica (13.1)], deve-se decidir entre descontinuar a amamentação ou descontinuar o medicamento, levando em consideração 
a importância do medicamento para a mãe.

8.4 Uso Pediátrico
A segurança e eficácia de DEXILANT em pacientes pediátricos (com menos de 18 anos de idade) não foram estabelecidas.
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8.5 Uso Geriátrico
Em estudos clínicos de DEXILANT, 11% dos pacientes tinham 65 anos ou mais. Não foram observadas diferenças gerais na segurança ou eficácia entre esses 
pacientes e pacientes mais jovens, e outras experiências clínicas relatadas não identificaram diferenças significativas nas respostas entre pacientes geriátricos e 
mais jovens, mas a maior sensibilidade de alguns indivíduos mais velhos não pode ser descartada[ver Farmacologia Clínica (12.3)].

8.6 Insuficiência Renal
Não é necessário ajuste de dose de DEXILANT em pacientes com insuficiência renal. Não se espera que a farmacocinética do dexlansoprazol em pacientes com 
insuficiência renal seja alterada, uma vez que o dexlansoprazol é extensamente metabolizado no fígado em metabólitos inativos, e nenhum fármaco original é 
recuperado na urina após uma dose oral de dexlansoprazol.[ver Farmacologia Clínica (12.3)].

8.7 Insuficiência Hepática
Não é necessário ajuste de dose para DEXILANT para pacientes com insuficiência hepática leve (Child-Pugh Classe A). DEXILANT 30 mg deve ser 
considerado para pacientes com insuficiência hepática moderada (Child-Pugh Classe B). Nenhum estudo foi realizado em pacientes com insuficiência 
hepática grave (Child-Pugh Classe C)[ver Farmacologia Clínica (12.3)].

10 SOBREDOSAGEM
Não houve relatos de superdosagem significativa de DEXILANT. Doses múltiplas de DEXILANT 120 mg e uma dose única de DEXILANT 300 mg não resultaram em 
morte ou outros eventos adversos graves. No entanto, eventos adversos graves de hipertensão foram relatados em associação com doses duas vezes ao dia de 
DEXILANT 60 mg. As reações adversas não graves observadas com doses duas vezes ao dia de DEXILANT 60 mg incluem ondas de calor, contusão, dor orofaríngea 
e perda de peso. Não se espera que o dexlansoprazol seja removido da circulação por hemodiálise. Se ocorrer uma sobredosagem, o tratamento deve ser 
sintomático e de suporte.

11 DESCRIÇÃO
O ingrediente ativo nas cápsulas de liberação retardada DEXILANT (dexlansoprazol), um inibidor da bomba de prótons, é (+)-2-[(R)-{[3-metil-4-(2,2,2 
trifluoroetoxi)piridin-2-il]metil}sulfinil]-1H-benzimidazol, um composto que inibe a secreção de ácido gástrico. Dexlansoprazol é oR-enantiômero do lansoprazol 
(uma mistura racêmica doR- eS-enantiômeros). Sua fórmula empírica é: C16H14F3N3O2S, com peso molecular de 369,36. A fórmula estrutural é:

O
S

N
H
N

O FC3

N CH3

O dexlansoprazol é um pó cristalino branco a quase branco que derrete com decomposição a 140°C. O dexlansoprazol é livremente solúvel em dimetilformamida, 
metanol, diclorometano, etanol e acetato de etilo; e solúvel em acetonitrilo; ligeiramente solúvel em éter; e muito pouco solúvel em água; e praticamente insolúvel 
em hexano.

O dexlansoprazol é estável quando exposto à luz. O dexlansoprazol é mais estável em condições neutras e alcalinas do que em condições ácidas.

DEXILANT é fornecido como uma formulação dupla de liberação retardada em cápsulas para administração oral. As cápsulas contêm dexlansoprazol em uma mistura de dois 
tipos de grânulos com revestimento entérico com diferentes perfis de dissolução dependentes do pH[ver Farmacologia Clínica (12.3)].

DEXILANT está disponível em duas dosagens: 30 mg e 60 mg, por cápsula. Cada cápsula contém grânulos com revestimento entérico consistindo de dexlansoprazol 
(ingrediente ativo) e os seguintes ingredientes inativos: esferas de açúcar, carbonato de magnésio, sacarose, hidroxipropilcelulose de baixa substituição, dióxido de 
titânio, hidroxipropilcelulose, hipromelose 2910, talco, copolímeros de ácido metacrílico, polietileno glicol 8000, citrato de trietilo, polissorbato 80 e dióxido de silício 
coloidal. Os componentes do invólucro da cápsula incluem os seguintes ingredientes inativos: hipromelose, carragenina e cloreto de potássio. Com base na cor do 
invólucro da cápsula, o azul contém laca de alumínio FD&C Blue No. 2; cinza contém óxido férrico preto; e ambos contêm dióxido de titânio.

12 FARMACOLOGIA CLÍNICA

12.1 Mecanismo de Ação
O dexlansoprazol é um IBP que suprime a secreção de ácido gástrico por inibição específica do (H+,K+)-ATPase na célula parietal gástrica. Ao atuar especificamente na 
bomba de prótons, o dexlansoprazol bloqueia a etapa final da produção de ácido.

12.2 Farmacodinâmica

Atividade antisecretora
Os efeitos de DEXILANT 60 mg (n=20) ou lansoprazol 30 mg (n=23) uma vez ao dia por cinco dias no pH intragástrico de 24 horas foram avaliados em indivíduos saudáveis   
em um estudo cruzado de múltiplas doses. Os resultados estão resumidos na Tabela 3.

Tabela 3: Efeito no pH intragástrico de 24 horas no dia 5 após
Administração de DEXILANT ou Lansoprazol
DEXILANTE

60 mg
Lansoprazol

30 mg
pH intragástrico médio

4,55 4.13
% Tempo pH intragástrico > 4

(horas)
71 60

ID de referência: 3193076



Página 6 de 15

(17 horas) (14 horas)

Efeitos da gastrina sérica
O efeito de DEXILANT nas concentrações séricas de gastrina foi avaliado em aproximadamente 3.460 pacientes em estudos clínicos de até 8 semanas e em 1.023 pacientes por até 6 a 12 
meses. As concentrações médias de gastrina em jejum aumentaram desde o início durante o tratamento com as doses de DEXILANT 30 mg e 60 mg. Em pacientes tratados por mais de 6 
meses, os níveis médios de gastrina sérica aumentaram durante aproximadamente os primeiros 3 meses de tratamento e permaneceram estáveis   durante o restante do tratamento. Os 
níveis médios de gastrina sérica retornaram aos níveis pré-tratamento dentro de um mês após a descontinuação do tratamento.

Efeitos de células semelhantes a enterocromafina (ECL)
Não houve relatos de hiperplasia de células ECL em amostras de biópsia gástrica obtidas de 653 pacientes tratados com DEXILANT 30 mg, 60 mg ou 90 mg por 
até 12 meses.

Durante a exposição ao longo da vida de ratos doseados diariamente com até 150 mg por kg por dia de lansoprazol, hipergastrinemia acentuada foi observada seguida de proliferação de 
células ECL e formação de tumores carcinoides, especialmente em ratos fêmeas[veja Toxicologia Não Clínica (13.1)].

Efeito na repolarização cardíaca
Foi realizado um estudo para avaliar o potencial do DEXILANT para prolongar o intervalo QT/QTcintervalo em indivíduos adultos saudáveis. As doses de DEXILANT de 90 mg 
ou 300 mg não retardaram a repolarização cardíaca em comparação com o placebo. O controle positivo (moxifloxacina) produziu QT/QT médio máximo e tempo médio 
estatisticamente significativamente maiorcintervalos em relação ao placebo.

12.3 Farmacocinética
A formulação dupla de liberação retardada de DEXILANT resulta em um perfil de concentração-tempo de dexlansoprazol no plasma com dois picos distintos; o primeiro pico 
ocorre 1 a 2 horas após a administração, seguido por um segundo pico dentro de 4 a 5 horas (ver Figura 1). O dexlansoprazol é eliminado com meia-vida de aproximadamente 
1 a 2 horas em indivíduos saudáveis   e em pacientes com DRGE sintomática. Não ocorre acúmulo de dexlansoprazol após doses múltiplas, uma vez ao dia, de DEXILANT 30 mg 
ou 60 mg, embora a AUC médiate Cmáximoos valores de dexlansoprazol foram ligeiramente maiores (menos de 10%) no dia 5 do que no dia 1.

Figura 1: Concentração média de dexlansoprazol no plasma - Perfil 
de tempo após administração oral de 30 ou 60 mg de DEXILANT

Uma vez ao dia por 5 dias em indivíduos saudáveis

1200 DEXILANTE 30 mg
DEXILANTE 60 mg

1000

800
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A farmacocinética do dexlansoprazol é altamente variável, com valores de coeficiente de variação percentual (CV%) para Cmáximo, AUC e CL/F superiores a 30% (ver 
Tabela 4).

Tabela 4: Parâmetros farmacocinéticos médios (CV%) para indivíduos em
Dia 5 após a administração de DEXILANT

Dose
(mg)

Cmáximo AUC24

(ng·h/mL)
CL/F
(L/h)(ng/mL)

30 658 (40%)
(N=44)

3275 (47%)
(N=43)

11,4 (48%)
(N=43)

60 1397 (51%)
(N=79)

6529 (60%)
(N=73)

11,6 (46%)
(N=41)

Absorção
Após a administração oral de DEXILANT 30 mg ou 60 mg a indivíduos saudáveis   e pacientes sintomáticos com DRGE, C médiamáximoe os valores de AUC de 
dexlansoprazol aumentaram aproximadamente proporcionalmente à dose (ver Figura 1).

Distribuição
A ligação do dexlansoprazol às proteínas plasmáticas variou de 96,1% a 98,8% em indivíduos saudáveis   e foi independente da concentração de 0,01 a 20 mcg por 
mL. O volume aparente de distribuição (Vz/F) após doses múltiplas em pacientes sintomáticos com DRGE foi de 40,3 L.

Metabolismo
O dexlansoprazol é extensivamente metabolizado no fígado por oxidação, redução e subsequente formação de conjugados de sulfato, glicuronídeo e glutationa 
em metabólitos inativos. Os metabólitos oxidativos são formados pelo sistema enzimático do citocromo P450 (CYP), incluindo a hidroxilação principalmente pelo 
CYP2C19 e a oxidação a sulfona pelo CYP3A4.

ID de referência: 3193076
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A CYP2C19 é uma enzima hepática polimórfica que apresenta três fenótipos no metabolismo dos substratos da CYP2C19; metabolizadores extensos (*1/*1), metabolizadores 
intermediários (*1/mutante) e metabolizadores fracos (mutante/mutante). O dexlansoprazol é o principal componente circulante no plasma, independentemente do status do 
metabolizador do CYP2C19. Nos metabolizadores intermediários e extensos do CYP2C19, os principais metabólitos plasmáticos são o 5-hidroxi dexlansoprazol e seu conjugado 
glicuronídeo, enquanto nos metabolizadores fracos do CYP2C19, a dexlansoprazol sulfona é o principal metabólito plasmático.

Eliminação
Após a administração de DEXILANT, nenhum dexlansoprazol inalterado é excretado na urina. Após a administração de [14C]dexlansoprazol para 6 indivíduos 
saudáveis   do sexo masculino, aproximadamente 50,7% (desvio padrão (DP): 9,0%) da radioatividade administrada foi excretada na urina e 47,6% (DP: 7,3%) nas 
fezes. A depuração aparente (CL/F) em indivíduos saudáveis   foi de 11,4 a 11,6 L/h, respectivamente, após 5 dias de administração de 30 ou 60 mg uma vez ao dia.

Efeito do polimorfismo CYP2C19 na exposição sistêmica de dexlansoprazol
A exposição sistêmica de dexlansoprazol é geralmente maior em metabolizadores intermediários e fracos. Em indivíduos japoneses do sexo masculino que receberam uma 
dose única de DEXILANT 30 mg ou 60 mg (N = 2 a 6 indivíduos/grupo), a média de dexlansoprazol Cmáximoe os valores de AUC foram até 2 vezes maiores nos metabolizadores 
intermediários em comparação aos extensos; em metabolizadores pobres, C médiamáximofoi até 4 vezes maior e a AUC média foi até 12 vezes maior em comparação com 
metabolizadores extensivos. Embora tal estudo não tenha sido realizado em caucasianos e afro-americanos, espera-se que a exposição ao dexlansoprazol nessas raças também 
seja afetada pelos fenótipos CYP2C19.

Efeito dos Alimentos na Farmacocinética e Farmacodinâmica
Em estudos de efeito de alimentos em indivíduos saudáveis   que receberam DEXILANT sob várias condições de alimentação em comparação com o jejum, aumentos na Cmáximovariou de 12% a 
55%, aumentos na AUC variaram de 9% a 37% e tmáximovariado (variando de uma diminuição de 0,7 horas a um aumento de 3 horas). Não foram observadas diferenças significativas no pH 
intragástrico médio entre as várias condições de jejum e alimentação. No entanto, a porcentagem de tempo que o pH intragástrico excedeu 4 durante o intervalo de dosagem de 24 horas 
diminuiu ligeiramente quando DEXILANT foi administrado após uma refeição (57%) em relação ao jejum (64%), principalmente devido a uma resposta diminuída no pH intragástrico durante o 
primeiro 4 horas após a dosagem. Por causa disso, embora DEXILANT possa ser tomado independentemente da alimentação, alguns pacientes podem se beneficiar da administração da dose 
antes de uma refeição se os sintomas pós-refeição não desaparecerem nas condições pós-alimentação.

Populações Especiais

Uso Pediátrico
A farmacocinética do dexlansoprazol em pacientes com idade inferior a 18 anos não foi estudada.

Uso Geriátrico
A meia-vida de eliminação terminal do dexlansoprazol é significativamente aumentada em indivíduos geriátricos em comparação com indivíduos mais jovens (2,23 e 1,5 
horas, respectivamente); esta diferença não é clinicamente relevante. O dexlansoprazol exibiu maior exposição sistêmica (AUC) em indivíduos geriátricos (34,5% maior) do 
que em indivíduos mais jovens. Não é necessário ajuste de dose em pacientes geriátricos[ver Uso em Populações Específicas (8.5)].

Insuficiência renal
O dexlansoprazol é extensamente metabolizado no fígado em metabólitos inativos, e nenhum fármaco original é recuperado na urina após uma dose oral de dexlansoprazol. 
Portanto, não se espera que a farmacocinética do dexlansoprazol seja alterada em pacientes com insuficiência renal, e nenhum estudo foi realizado em indivíduos com 
insuficiência renal.[veja Uso em Populações Específicas (8.6)]. Além disso, a farmacocinética do lansoprazol foi estudada em pacientes com insuficiência renal leve, moderada ou 
grave; os resultados demonstraram não haver necessidade de ajuste de dose para esta população de pacientes.

Insuficiência hepática
Em um estudo com 12 pacientes com insuficiência hepática moderada que receberam uma dose oral única de DEXILANT 60 mg, a exposição plasmática (AUC) de dexlansoprazol 
ligado e não ligado no grupo de insuficiência hepática foi aproximadamente 2 vezes maior em comparação com indivíduos com função hepática normal. Esta diferença na 
exposição não se deveu a uma diferença na ligação às proteínas entre os dois grupos de função hepática. Nenhum ajuste para DEXILANT é necessário para pacientes com 
insuficiência hepática leve (Child-Pugh Classe A). DEXILANT 30 mg deve ser considerado para pacientes com insuficiência hepática moderada (Child-Pugh Classe B). Nenhum 
estudo foi realizado em pacientes com insuficiência hepática grave (Child-Pugh Classe C)[ver Uso em Populações Específicas (8.7)].

Gênero
Em um estudo com 12 indivíduos saudáveis   do sexo masculino e 12 do sexo feminino que receberam uma dose oral única de DEXILANT 60 mg, as mulheres tiveram maior exposição 
sistêmica (AUC) (42,8% maior) do que os homens. Não é necessário ajuste de dose em pacientes com base no sexo.

Interações Medicamentosas

Varfarina
Em um estudo com 20 indivíduos saudáveis, a coadministração de DEXILANT 90 mg uma vez ao dia por 11 dias com uma dose oral única de 25 mg de varfarina no dia 6 não 
resultou em diferenças significativas na farmacocinética da varfarina ou INR em comparação com a administração de varfarina com placebo. No entanto, houve relatos de 
aumento do INR e do tempo de protrombina em pacientes recebendo IBPs e varfarina concomitantemente[veja Interações Medicamentosas (7.2)].

Interações do Citocromo P 450
O dexlansoprazol é metabolizado, em parte, pelo CYP2C19 e CYP3A4[ver Farmacologia Clínica (12.3)].

Estudos in vitro mostraram que o dexlansoprazol provavelmente não inibe as isoformas CYP 1A1, 1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2D6, 2E1 ou 3A4. Como tal, não seriam 
esperadas interações clinicamente relevantes com medicamentos metabolizados por essas enzimas CYP. Além disso, estudos in vivo mostraram que DEXILANT não 
teve impacto na farmacocinética da fenitoína coadministrada (substrato CYP2C9) ou teofilina (substrato CYP1A2). Os genótipos CYP1A2 dos indivíduos no estudo de 
interação medicamentosa com teofilina não foram determinados. Embora estudos in vitro indiquem que DEXILANT tem o potencial de inibir CYP2C19 in vivo, um 
estudo de interação medicamentosa in vivo principalmente em metabolizadores extensos e intermediários de CYP2C19 mostrou que DEXILANT não afeta a 
farmacocinética do diazepam (substrato CYP2C19).

Clopidogrel
O clopidogrel é metabolizado em seu metabólito ativo em parte pelo CYP2C19. Foi realizado um estudo de indivíduos saudáveis   que eram metabolizadores extensos de 
CYP2C19, recebendo administração de clopidogrel 75 mg uma vez ao dia sozinho ou concomitantemente com DEXILANT 60 mg (n=40), por 9 dias. A AUC média do metabólito 
ativo do clopidogrel foi reduzida em aproximadamente 9% (a razão AUC média foi de 91%, com IC de 90% de 86-97%) quando DEXILANT foi coadministrado em comparação com 
a administração de clopidogrel isoladamente. Os parâmetros farmacodinâmicos também foram medidos e demonstraram que a alteração na inibição da agregação plaquetária 
(induzida por 5 mcM de ADP) estava relacionada à alteração na exposição ao metabólito ativo do clopidogrel. O significado clínico deste achado não é claro.
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13 TOXICOLOGIA NÃO CLÍNICA

13.1 Carcinogênese, Mutagênese, Prejuízo da Fertilidade
O potencial carcinogênico do dexlansoprazol foi avaliado por meio de estudos com lansoprazol. Em dois estudos de carcinogenicidade de 24 meses, ratos Sprague-Dawley 
foram tratados oralmente com lansoprazol em doses de 5 a 150 mg por kg por dia, cerca de 1 a 40 vezes a exposição na superfície do corpo (mg/m2) base de uma pessoa de 50 
kg de altura média [1,46 m2área de superfície corporal (ASC)] dada a dose humana recomendada de lansoprazol 30 mg por dia.

Lansoprazol produziu hiperplasia de células ECL gástricas relacionadas à dose e carcinóides de células ECL em ratos machos e fêmeas[ver Farmacologia Clínica (12.2)].

Em ratos, o lansoprazol também aumentou a incidência de metaplasia intestinal do epitélio gástrico em ambos os sexos. Em ratos machos, o lansoprazol produziu um 
aumento relacionado com a dose de adenomas de células intersticiais testiculares. A incidência desses adenomas em ratos que receberam doses de 15 a 150 mg por kg por 
dia (4 a 40 vezes a dose recomendada de lansoprazol humano com base na BSA) excedeu a baixa incidência de fundo (intervalo = 1,4 a 10%) para esta cepa de rato .

Em um estudo de carcinogenicidade de 24 meses, camundongos CD-1 foram tratados oralmente com doses de lansoprazol de 15 a 600 mg por kg por 
dia, 2 a 80 vezes a dose de lansoprazol humano recomendada com base na BSA. O lansoprazol produziu um aumento da incidência de hiperplasia de 
células ECL gástricas relacionado com a dose. Também produziu um aumento da incidência de tumores hepáticos (adenoma hepatocelular mais 
carcinoma). As incidências de tumor em camundongos machos tratados com 300 e 600 mg de lansoprazol por kg por dia (40 a 80 vezes a dose 
recomendada de lansoprazol humano com base na BSA) e camundongos fêmeas tratados com 150 a 600 mg de lansoprazol por kg por dia (20 a 80 vezes 
a dose recomendada de lansoprazol humano com base na BSA) excedeu os intervalos de incidências de fundo em controles históricos para esta 
linhagem de camundongos.

Um estudo de carcinogenicidade de lansoprazol em camundongos transgênicos p53 (+/-) de 26 semanas não foi positivo.

Lansoprazol foi positivo no teste de Ames e oem vitroensaio de aberração cromossômica de linfócitos humanos. O lansoprazol não foi genotóxico no ex vivoteste de síntese de 
DNA não programada de hepatócitos de rato (UDS), ona Vivoteste de micronúcleo de camundongo ou o teste de aberração cromossômica de células de medula óssea de rato.

O dexlansoprazol foi positivo no teste de Ames e noem vitroteste de aberração cromossômica usando células de pulmão de hamster chinês. O dexlansoprazol foi negativo no
na Vivoteste de micronúcleo em camundongo.

Os efeitos potenciais do dexlansoprazol na fertilidade e no desempenho reprodutivo foram avaliados usando estudos com lansoprazol. Lansoprazol em doses orais 
de até 150 mg por kg por dia (40 vezes a dose recomendada de lansoprazol humano com base na BSA) não teve efeito sobre a fertilidade e o desempenho 
reprodutivo de ratos machos e fêmeas.

13.2 Toxicologia e/ou Farmacologia Animal

Estudos de Toxicologia Reprodutiva
Um estudo de reprodução realizado em coelhos com doses orais de dexlansoprazol de até 30 mg por kg por dia (aproximadamente 9 vezes a dose máxima 
recomendada de dexlansoprazol humano [60 mg por dia] com base na BSA) não revelou evidência de diminuição da fertilidade ou dano ao feto devido ao 
dexlansoprazol. Além disso, estudos de reprodução realizados em ratas grávidas com lansoprazol oral em doses até 150 mg por kg por dia (40 vezes a dose 
recomendada de lansoprazol humano com base na BSA) e em coelhas grávidas com doses de lansoprazol oral até 30 mg por kg por dia (16 vezes a dose 
recomendada de lansoprazol humano com base na BSA) não revelou evidência de diminuição da fertilidade ou dano ao feto devido ao lansoprazol.

14 ESTUDOS CLÍNICOS

14.1 Cura da Esofagite Erosiva
Dois estudos multicêntricos, duplo-cegos, controlados por ativos, randomizados, de 8 semanas foram conduzidos em pacientes com EE confirmado por endoscopia. A gravidade 
da doença foi classificada com base no Los Angeles Classification Grading System (Grades AD). Os pacientes foram randomizados para um dos três grupos de tratamento a 
seguir: DEXILANT 60 mg por dia, DEXILANT 90 mg por dia ou lansoprazol 30 mg por dia. Pacientes que foramH. pyloripositivos ou que apresentavam Esôfago de Barrett e/ou 
alterações displásicas definitivas no início do estudo foram excluídos desses estudos. Um total de 4.092 pacientes foram inscritos com idades entre 18 e 90 anos (idade média de 
48 anos), sendo 54% do sexo masculino. A raça foi distribuída da seguinte forma: 87% caucasianos, 5% negros e 8% outros. Com base na Classificação de Los Angeles, 71% dos 
pacientes apresentavam EE leve (Graus A e B) e 29% dos pacientes apresentavam EE moderado a grave (Graus C e D) antes do tratamento.

Os estudos foram desenhados para testar a não inferioridade. Se a não inferioridade fosse demonstrada, a superioridade seria testada. Embora a não inferioridade tenha sido 
demonstrada em ambos os estudos, o achado de superioridade em um estudo não foi replicado no outro.

A proporção de pacientes com EE curado na semana 4 ou 8 é apresentada abaixo na Tabela 5.

Tabela 5: Taxas de Cura de EEuma: Todos os graus

(IC 95%) para a Diferença de Tratamento
(DEXILANTE-Lansoprazol)

até a semana 8
Número de

Pacientes (N)b

Grupo de tratamento
(diário)

Semana 4
% Curado

Semana 8c

% CuradoEstudar

657 DEXILANTE 60 mg 70 871 (-1,5, 6,1)d
648 Lansoprazol 30mg 65 85
639 DEXILANTE 60 mg 66 852 (2,2, 10,5)d
656 Lansoprazol 30mg 65 79

IC = Intervalo de confiança
umaCom base nas estimativas de taxa bruta, os pacientes que não tiveram EE curado documentado endoscopicamente e descontinuaram prematuramente foram

considerado não curado.
bPacientes com pelo menos uma endoscopia pós-basal
cDesfecho primário de eficácia
dNão inferioridade demonstrada ao lansoprazol
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DEXILANT 90 mg foi estudado e não forneceu benefício clínico adicional em relação ao DEXILANT 60 mg.

14.2 Manutenção da Esofagite Erosiva Curada
Um estudo multicêntrico, duplo-cego, controlado por placebo e randomizado foi realizado em pacientes que completaram com sucesso um estudo de EE e mostraram EE 
curado endoscopicamente confirmado. A manutenção da cura e a resolução dos sintomas durante um período de seis meses foram avaliadas com DEXILANT 30 mg ou 60 mg 
uma vez ao dia em comparação com placebo. Um total de 445 pacientes foram inscritos com idades entre 18 e 85 anos (idade média de 49 anos), sendo 52% do sexo feminino. 
A raça foi distribuída da seguinte forma: 90% caucasianos, 5% negros e 5% outros.

Sessenta e seis por cento dos pacientes tratados com 30 mg de DEXILANT permaneceram curados durante o período de seis meses, conforme confirmado por endoscopia (ver Tabela 6).

Tabela 6: Taxas de Manutençãoumade EE curado no mês 6

Número de
Pacientes

(N)b

Grupo de tratamento
(diário)

Taxa de manutenção
(%)

125 DEXILANTE 30 mg 66,4c

119 Placebo 14.3
umaCom base nas estimativas de taxas brutas, os pacientes que não tiveram

recaída documentada endoscopicamente e descontinuada prematuramente foram 
consideradas recidivantes

bPacientes com pelo menos uma endoscopia pós-basal
cEstatisticamente significativo vs placebo

DEXILANT 60 mg foi estudado e não forneceu benefício clínico adicional em relação a DEXILANT 30 mg.

O efeito de DEXILANT 30 mg na manutenção do alívio da azia também foi avaliado. Após a entrada no estudo de manutenção, a gravidade da pirose na linha de base da maioria 
dos pacientes foi classificada como nenhuma. DEXILANT 30 mg demonstrou uma porcentagem estatisticamente significativamente maior de períodos sem azia de 24 horas em 
comparação ao placebo durante o período de tratamento de 6 meses (consulte a Tabela 7). A maioria dos pacientes tratados com placebo descontinuou devido à recaída de EE 
entre o segundo e o sexto mês.

Tabela 7: Porcentagem mediana de períodos de 24 horas sem azia
do Estudo de Manutenção de EE Curado

Tratamento geraluma Mês 1 Mês 6
Sem azia
Períodos de 24 horas

(%)

Sem azia
Períodos de 24 horas

(%)

Sem azia
Períodos de 24 horas

(%)
Grupo de tratamento

(diário) N N N
DEXILANTE 30 mg 132 96,1b 126 96,7 80 98,3

Placebo 141 28,6 117 28,6 23 73,3
umaDesfecho secundário de eficácia
bEstatisticamente significativo vs placebo

14.3 DRGE Não Erosiva Sintomática
Um estudo multicêntrico, duplo-cego, controlado por placebo, randomizado, de 4 semanas foi realizado em pacientes com diagnóstico de DRGE sintomática não 
erosiva feito principalmente pela apresentação dos sintomas. Esses pacientes que identificaram azia como seu sintoma primário, tinham história de azia por 6 
meses ou mais, tiveram azia em pelo menos 4 dos 7 dias imediatamente antes da randomização e não tinham erosões esofágicas confirmadas por endoscopia. No 
entanto, os pacientes com sintomas não relacionados ao ácido podem não ter sido excluídos usando esses critérios de inclusão. Os pacientes foram randomizados 
para um dos seguintes grupos de tratamento: DEXILANT 30 mg por dia, 60 mg por dia ou placebo. Um total de 947 pacientes foram inscritos com idades entre 18 
e 86 anos (idade média de 48 anos), sendo 71% do sexo feminino. A raça foi distribuída da seguinte forma: 82% caucasiana,

DEXILANT 30 mg forneceu uma porcentagem estatisticamente significativamente maior de dias com períodos de 24 horas sem azia em relação ao placebo, conforme avaliado por diário ao 
longo de 4 semanas (consulte a Tabela 8). DEXILANT 60 mg foi estudado e não forneceu nenhum benefício clínico adicional em relação ao DEXILANT 30 mg.

Tabela 8: Porcentagens medianas de períodos de 24 horas sem azia durante o período de tratamento de 4 semanas de
o Estudo Sintomático Não Erosivo de DRGE

Sem azia
Períodos de 24 horas

(%)
Grupo de tratamento

(diário)N
312 DEXILANTE 30 mg 54,9uma

310 Placebo 18,5
umaEstatisticamente significativo vs placebo

Uma porcentagem maior de pacientes em uso de DEXILANT 30 mg teve períodos de 24 horas sem azia em comparação com placebo já nos primeiros três dias de 
tratamento e isso foi mantido durante todo o período de tratamento (porcentagem de pacientes no Dia 3: DEXILANT 38% versus placebo 15%; no Dia 28: 
DEXILANT 63% versus placebo 40%).
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16 COMO FORNECIDO/ARMAZENAGEM E MANUSEIO
As cápsulas de liberação retardada de DEXILANT, 30 mg, são opacas, azuis e cinzas com TAP e “30” impressos na cápsula e fornecidas como:

Número NDC
64764-171-11
64764-171-30
64764-171-90
64764-171-19

Tamanho

Pacote de dose unitária de 100 
Frasco de 30
Garrafa de 90
Garrafa de 1000

DEXILANT cápsulas de liberação retardada, 60 mg, são opacas, azuis com TAP e “60” impresso na cápsula e fornecidas como:

Número NDC
64764-175-11
64764-175-30
64764-175-90
64764-175-19

Tamanho

Pacote de dose unitária de 100 
Frasco de 30
Garrafa de 90
Garrafa de 1000

Armazenar a 25°C (77°F); excursões permitidas para 15-30°C (59-86°F) [veja USP Controlled Room Temperature].

ID de referência: 3193076



Página 11 de 15

17 INFORMAÇÕES DE ACONSELHAMENTO DO PACIENTE

Consulte o Guia de Medicação Aprovado pela FDA

Para garantir o uso seguro e eficaz de DEXILANT, essas informações e instruções fornecidas no Guia de Medicação aprovado pela FDA devem ser 
discutidas com o paciente.

Informe o paciente para observar os sinais de reação alérgica, pois estes podem ser graves e podem exigir a descontinuação de DEXILANT.

Aconselhe os pacientes a relatar imediatamente e procurar atendimento para diarreia que não melhora. Isso pode ser um sinal deClostridium difficilediarreia associada [ver 
Advertências e Precauções (5.2)].

Aconselhe o paciente a relatar imediatamente e procurar atendimento para quaisquer sintomas cardiovasculares ou neurológicos, incluindo palpitações, tontura, convulsões e 
tetania, pois podem ser sinais de hipomagnesemia[veja Advertências e Precauções (5.4)].

Aconselhe o paciente a informar seu médico se estiver tomando atazanavir, tacrolimus, varfarina e medicamentos que são afetados por alterações do pH gástrico[veja Interações 
Medicamentosas (7)].

Aconselhe o paciente a seguir as instruções de dosagem no Guia de Medicação e informe o paciente que:
• DEXILANT está disponível como uma cápsula de liberação retardada.
• DEXILANT pode ser tomado independentemente da alimentação.

• DEXILANT deve ser ingerido inteiro.
• Alternativamente, as cápsulas de DEXILANT podem ser administradas da seguinte forma:

− Cápsula aberta;
− Polvilhe grânulos intactos em uma colher de sopa de compota de maçã;
− Engula imediatamente. Os grânulos não devem ser mastigados.
− Não guarde para uso posterior.
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GUIA DE MEDICAÇÃO
DEXILANT (decks-ĭ-launt)

(dexlansoprazol)
cápsulas de liberação retardada

Leia este Guia de Medicação antes de começar a tomar DEXILANT e cada vez que receber um reabastecimento. Pode haver 
novas informações. Esta informação não substitui a conversa com o seu médico sobre a sua condição médica ou o seu 
tratamento.

Quais são as informações mais importantes que devo saber sobre DEXILANT?

DEXILANT pode ajudar seus sintomas relacionados ao ácido, mas você ainda pode ter sérios problemas estomacais. Converse 
com seu médico.

DEXILANT pode causar efeitos colaterais graves, incluindo:

• Diarréia. DEXILANT pode aumentar o risco de ter diarreia grave. Esta diarreia pode ser causada por uma 
infecção (Clostridium difficile) em seus intestinos.

Ligue para o seu médico imediatamente se tiver fezes aquosas, dor de estômago e febre que não desaparece.

• Fraturas ósseas. As pessoas que tomam várias doses diárias de medicamentos inibidores da bomba de prótons por um longo 
período de tempo (um ano ou mais) podem ter um risco aumentado de fraturas do quadril, punho ou coluna. Você deve 
tomar DEXILANT exatamente como prescrito, na dose mais baixa possível para o seu tratamento e pelo menor tempo 
necessário. Converse com seu médico sobre o risco de fratura óssea se você tomar DEXILANT.

DEXILANT pode ter outros efeitos colaterais graves. Ver“Quais são os possíveis efeitos colaterais do DEXILANT?” O 

que é DEXILANTE?

DEXILANT é um medicamento de prescrição chamado inibidor da bomba de prótons (PPI). DEXILANT reduz a quantidade de 
ácido no estômago.

DEXILANT é utilizado em adultos:
• por até 8 semanas para curar danos relacionados ao ácido no revestimento do esôfago (chamado esofagite erosiva ou 

EE).
• por até 6 meses para continuar a cicatrização da esofagite erosiva e alívio da azia.
• por 4 semanas para tratar azia relacionada à doença do refluxo gastroesofágico (DRGE).

A DRGE acontece quando o ácido do estômago entra no tubo (esôfago) que conecta a boca ao estômago. Isso pode 
causar uma sensação de queimação no peito ou na garganta, gosto amargo ou arrotos.

Não se sabe se DEXILANT é seguro e eficaz em crianças menores de 18 anos.

Quem não deve tomar DEXILANT?

Não tome DEXILANT se você é alérgico ao dexlansoprazol ou a qualquer outro componente de DEXILANT. Consulte o final deste 
Guia de Medicação para obter uma lista completa dos ingredientes do DEXILANT.

O que devo dizer ao meu médico antes de tomar DEXILANT?

Antes de tomar DEXILANT, informe o seu médico se:

• foi informado de que tem níveis baixos de magnésio no sangue
• tem problemas de fígado

• tem outras condições médicas
• estão grávidas ou planejam engravidar. Não se sabe se DEXILANT prejudicará o feto.
• está amamentando ou planejando amamentar. Não se sabe se DEXILANT passa para o leite materno.
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Você e seu médico devem decidir se você vai tomar DEXILANT ou amamentar. Você não deve fazer ambos. Converse com 
seu médico sobre a melhor maneira de alimentar seu bebê se você tomar DEXILANT.

Informe o seu médico sobre todos os medicamentos que toma, incluindo medicamentos prescritos e não prescritos, vitaminas e 
suplementos de ervas. DEXILANT pode afetar o funcionamento de outros medicamentos, e outros medicamentos podem afetar o 
funcionamento de DEXILANT.

Informe especialmente o seu médico se estiver a tomar:

• um antibiótico que contém ampicilina
• atazanavir (Reyataz)
• digoxina (lanoxina)
• um produto que contém ferro
• cetoconazol (Nizoral)
• varfarina (Coumadin, Jantoven)
• tacrolimus (Prograf)
• metotrexato

Peça ao seu médico ou farmacêutico uma lista destes medicamentos, se não tiver a certeza.

Conheça os medicamentos que você toma. Mantenha uma lista deles para mostrar ao seu médico e farmacêutico quando receber um novo 
medicamento.

Como devo tomar o DEXILANT?

• Tome DEXILANT exatamente como prescrito pelo seu médico.
• Não altere a sua dose ou pare de tomar DEXILANT sem falar primeiro com o seu médico.
• Você pode tomar DEXILANT com ou sem alimentos.
• Engula as cápsulas de DEXILANT inteiras.
• Se você tiver problemas para engolir as cápsulas de DEXILANT inteiras, você pode abrir as cápsulas e polvilhar o conteúdo em 

uma colher de sopa de compota de maçã. Certifique-se de engolir a mistura de compota de maçã imediatamente. Não 
mastigue a mistura. Não guarde a mistura para uso posterior.

• Se você tomar muito DEXILANT, ligue para o seu médico imediatamente ou vá para o hospital ou pronto-socorro mais 
próximo.

Quais são os possíveis efeitos colaterais do DEXILANT?

DEXILANT pode causar efeitos colaterais graves, incluindo:

• Consulte “Quais são as informações mais importantes que devo saber sobre DEXILANT?”

• Baixos níveis de magnésio em seu corpo. Esse problema pode ser sério. O baixo nível de magnésio pode ocorrer em algumas 
pessoas que tomam um medicamento inibidor da bomba de prótons por pelo menos 3 meses. Se ocorrerem baixos níveis de 
magnésio, geralmente é após um ano de tratamento. Você pode ou não ter sintomas de baixo teor de magnésio.

Informe o seu médico imediatamente se desenvolver algum destes sintomas: o

o
o
o
o
o
o
o
o

convulsões
tontura
nervosismo de batimento cardíaco 

anormal ou rápido

movimentos bruscos ou tremores (tremores) 
fraqueza muscular
espasmos das mãos e pés 
cãibras ou dores musculares 
espasmo da laringe

ID de referência: 3193076



Página 14 de 15

Seu médico pode verificar o nível de magnésio em seu corpo antes de começar a tomar DEXILANT, ou durante o tratamento, se 
você estiver tomando DEXILANT por um longo período de tempo.

Os efeitos colaterais mais comuns do DEXILANT incluem:

• diarréia
• dor de estômago

• náusea
• gripe comum
• vômito
• gás

Outros efeitos colaterais

• Reações alérgicas graves.Informe o seu médico se tiver algum dos seguintes sintomas com DEXILANT:
• irritação na pele

• inchaço do rosto
• aperto na garganta
• dificuldade para respirar

Seu médico pode interromper DEXILANT se esses sintomas ocorrerem.

Informe o seu médico se tiver algum efeito secundário que o incomode ou que não desapareça.

Estes não são todos os possíveis efeitos colaterais do DEXILANT. Para mais informações, consulte seu médico ou farmacêutico. Ligue para o seu 

médico para aconselhamento médico sobre os efeitos colaterais. Você pode relatar efeitos colaterais ao FDA em 1-800-FDA-1088.

Como devo armazenar o DEXILANT?
• Armazene DEXILANT em temperatura ambiente entre 20°C e 25°C (68°F a 77°F).

Mantenha DEXILANT e todos os medicamentos fora do alcance das 

crianças. Informações gerais sobre DEXILANT

Os medicamentos às vezes são prescritos para outros fins que não os listados em um Guia de Medicamentos. Não use 
DEXILANT para uma condição para a qual não foi prescrito. Não dê DEXILANT a outras pessoas, mesmo que tenham os 
mesmos sintomas que você. Pode prejudicá-los.

Este Guia de Medicação resume as informações mais importantes sobre DEXILANT. Se você quiser mais informações, 
converse com seu médico. Você pode pedir ao seu médico ou farmacêutico informações sobre DEXILANT escritas para 
profissionais de saúde.

Para obter mais informações, acesse www.DEXILANT.com ou ligue para 1-877-825-3327.

Quais são os ingredientes de DEXILANT?

Princípio ativo: dexlansoprazol.
Ingredientes inativos: esferas de açúcar, carbonato de magnésio, sacarose, hidroxipropilcelulose de baixa substituição, 
dióxido de titânio, hidroxipropilcelulose, hipromelose 2910, talco, copolímeros de ácido metacrílico, polietilenoglicol 
8000, citrato de trietil, polissorbato 80 e dióxido de silício coloidal. O invólucro da cápsula é feito de hipromelose, 
carragenina e cloreto de potássio. Com base na cor do invólucro da cápsula, o azul contém laca de alumínio FD&C Blue 
No. 2; cinza contém óxido férrico preto; e ambos contêm dióxido de titânio.

Este Guia de Medicação foi aprovado pela Food and Drug Administration dos EUA.
Distribuído por
Takeda Pharmaceuticals America, Inc.
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Deerfield, IL 60015

Revisado: setembro de 2012

DEXILANT é uma marca comercial da Takeda Pharmaceuticals USA, Inc. e usada sob licença pela Takeda 
Pharmaceuticals America, Inc. Marca registrada no escritório de patentes e marcas comerciais dos EUA.

Todos os outros nomes de marcas registradas são de propriedade de seus respectivos 

proprietários. ©2009-2012 Takeda Pharmaceuticals America, Inc.
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