
IMFINZI®50 mg/mL concentrado para solução para perfusão
durvalorumabe

Este medicamento está sujeito a monitorização adicional. Isso permitirá a identificação rápida de novas informações de 

segurança. Você pode ajudar relatando quaisquer efeitos colaterais que possa ter. Consulte o final da seção 4 para saber como relatar 

os efeitos colaterais.

Leia com atenção todo este folheto antes de lhe ser administrado este medicamento pois contém informação 
importante para si.
• Guarde este folheto. Você pode precisar de o ler novamente.

• Se você tiver mais alguma dúvida, pergunte ao seu médico.

• Se tiver quaisquer efeitos secundários, fale com o seu médico. Isso inclui quaisquer possíveis efeitos colaterais não listados 
neste folheto. Consulte a seção 4.
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1. O que é IMFINZI e para que é utilizado

IMFINZI é utilizado para tratar um tipo de cancro do pulmão denominado cancro do pulmão de células não pequenas (NSCLC) em 

adultos. É usado quando seu NSCLC:

• se espalhou dentro de seu pulmão e não pode ser removido por cirurgia, e
• respondeu ou estabilizou após o tratamento inicial com quimioterapia e radioterapia.

IMFINZI é usado para tratar um tipo de câncer de pulmão chamado câncer de pulmão de pequenas células em estágio extenso 

(ES-SCLC) em adultos. É usado quando seu SCLC:

• se espalhou dentro de seus pulmões (ou para outras partes do corpo) e
• não foi tratado anteriormente.

IMFINZI contém a substância ativa durvalumab, que é um anticorpo monoclonal, um tipo de proteína concebida para 
reconhecer uma substância alvo específica no organismo. IMFINZI funciona ajudando seu sistema imunológico a 
combater o câncer.

Se você tiver alguma dúvida sobre como IMFINZI funciona ou por que este medicamento foi prescrito para você, pergunte 
ao seu médico ou farmacêutico.

IMFINZI será administrado em combinação com quimioterapia para SCLC. É importante que leia também os folhetos 
informativos da quimioterapia específica que poderá estar a receber. Se você tiver alguma dúvida sobre esses 
medicamentos, pergunte ao seu médico.

2. O que você precisa saber antes de receber IMFINZI

Você não deve receber IMFINZI
• se tem alergia ao durvalumab ou a qualquer outro componente deste medicamento (indicados na secção 6 

“Conteúdo da embalagem e outras informações”). Fale com o seu médico se não tiver a certeza.

Avisos e Precauções
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Fale com o seu médico antes de lhe ser administrado IMFINZI se:

• você tem uma doença autoimune (uma doença em que o sistema imunológico do corpo ataca suas próprias células);

você teve um transplante de órgão;
você tem problemas pulmonares ou problemas respiratórios; 

você tem problemas de fígado.

•
•
•

Se alguma das situações acima se aplicar a você (ou se você não tiver certeza), converse com seu médico antes de receber 
IMFINZI.

Quando você recebe IMFINZI, você pode ter alguns efeitos colaterais graves.

Se você tiver algum dos seguintes, ligue ou consulte seu médico imediatamente. O seu médico pode receitar-lhe 
outros medicamentos que previnem complicações mais graves e ajudam a reduzir os seus sintomas. O seu médico 
pode atrasar a próxima dose de IMFINZI ou interromper o seu tratamento com IMFINZI se tiver:

• inflamação dos pulmões: os sintomas podem incluir tosse nova ou agravada, falta de ar 
ou dor no peito;
inflamação do fígado: os sintomas podem incluir náuseas ou vómitos, sensação de menos fome, dor no lado 
direito do estômago, amarelecimento da pele ou da parte branca dos olhos, sonolência, urina escura ou 
hemorragia ou nódoas negras mais facilmente do que o normal;

inflamação do intestino: os sintomas podem incluir diarreia ou mais movimentos intestinais do que o 
habitual, ou fezes pretas, alcatroadas ou pegajosas com sangue ou muco, dor de estômago intensa ou 
sensibilidade;
inflamação das glândulas: (especialmente tireóide, supra-renal, pituitária e pâncreas): os sintomas podem 
incluir ritmo cardíaco acelerado, cansaço extremo, ganho ou perda de peso, tontura ou desmaio, perda de 
cabelo, sensação de frio, constipação, dores de cabeça que não desaparecem ou dores de cabeça incomuns ; 
diabetes tipo 1: os sintomas podem incluir níveis elevados de açúcar no sangue, sentir mais fome ou sede do 
que o habitual, urinar com mais frequência do que o habitual, respiração rápida e profunda, confusão ou um 
hálito adocicado, um gosto doce ou metálico na boca ou um odor diferente à sua urina ou suor;

inflamação dos rins: os sintomas podem incluir diminuição da quantidade de urina que você passa; inflamação 
da pele: os sintomas podem incluir erupção cutânea, comichão, bolhas na pele ou úlceras na boca ou noutras 
superfícies húmidas;
inflamação do músculo cardíaco: os sintomas podem incluir dor no peito, falta de ar ou batimentos 
cardíacos irregulares;
inflamação ou problemas dos músculos: os sintomas podem incluir dores musculares, ou fraqueza ou 
fadiga rápida dos músculos;
reações relacionadas à infusão: os sintomas podem incluir arrepios ou tremores, comichão ou erupção 
cutânea, rubor, falta de ar ou pieira, tonturas ou febre;
inflamação do cérebro(encefalite)ou inflamação da membrana ao redor da medula espinhal e do 
cérebro(meningite): os sintomas podem incluir convulsões, rigidez de nuca, dor de cabeça, febre, 
calafrios, vômitos, sensibilidade ocular à luz, confusão e sonolência;
inflamação dos nervos:os sintomas podem incluir dor, fraqueza e paralisia nas 
extremidades (síndrome de Guillain-Barré);
baixo número de plaquetas:os sintomas podem incluir sangramento (sangramento nasal ou gengival) e/ou 

hematomas.

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

Se você tiver algum dos sintomas listados acima, ligue ou consulte seu médico imediatamente.

Crianças e adolescentes
IMFINZI não deve ser utilizado em crianças e adolescentes com idade inferior a 18 anos.

Outros medicamentos e IMFINZI



Informe o seu médico se estiver a tomar, tiver tomado recentemente ou se vier a tomar outros medicamentos. Isso 
inclui medicamentos fitoterápicos e medicamentos obtidos sem receita médica.

Gravidez
• Informe o seu médico se estiver grávida, se pensa estar grávida ou planeia engravidar.
• Se você é uma mulher que pode engravidar, deve usar métodos contraceptivos eficazes enquanto estiver 

sendo tratada com IMFINZI e por pelo menos 3 meses após a última dose.

Amamentação
• Informe o seu médico se estiver a amamentar.
• Pergunte ao seu médico se você pode amamentar durante ou após o tratamento com IMFINZI.

• Não se sabe se IMFINZI passa para o leite materno.

Condução e utilização de máquinas

Não é provável que IMFINZI afete a sua capacidade de conduzir e utilizar máquinas.

No entanto, se tiver efeitos secundários que afetem a sua capacidade de concentração e reação, deve ter 
cuidado ao conduzir ou utilizar máquinas.

3. Como você recebe IMFINZI

IMFINZI ser-lhe-á administrado num hospital ou clínica sob a supervisão de um médico experiente.
• A dose recomendada de IMFINZI é de 10 mg por kg de peso corporal a cada 2 semanas ou 1500 mg 

a cada 3 ou 4 semanas.
O seu médico irá administrar-lhe IMFINZI através de uma perfusão (gota a gota) na sua veia durante cerca de 1 
hora. Seu médico decidirá quantos tratamentos você precisa.

•
•

Se você perder um compromisso para obter IMFINZI

• Ligue para o seu médico imediatamente para reagendar a sua consulta.
• É muito importante que não deixe de tomar uma dose deste medicamento. 
Se ainda tiver dúvidas sobre o seu tratamento, pergunte ao seu médico.

4. Possíveis efeitos colaterais

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos colaterais, embora nem todos os apresentem.

Quando toma IMFINZI, pode ter alguns efeitos secundários graves (ver secção 2).

Fale com o seu médico imediatamente se tiver algum dos seguintes efeitos secundários, que foram notificados em 
ensaios clínicos com doentes a receber IMFINZI isolado e incluem os efeitos secundários graves listados na secção 2:

Muito frequentes (podem afetar mais de 1 em 10 pessoas)
• infecções do trato respiratório superior
• glândula tireóide hipoativa que pode causar cansaço ou ganho de peso
• tosse
• diarréia
• dor de estômago

• erupção cutânea ou coceira

• febre

Frequentes (podem afetar até 1 em 10 pessoas)
• infecções pulmonares graves (pneumonia)



• infecção fúngica na boca
• infecções dos tecidos moles dos dentes e da boca

• doença semelhante à gripe

• glândula tireóide hiperativa que pode causar ritmo cardíaco acelerado ou perda de peso

• inflamação dos pulmões (pneumonite)
• voz rouca (disfonia)
• testes hepáticos anormais (aumento da aspartato aminotransferase; aumento da alanina aminotransferase)
• suor noturno
• dor muscular (mialgia)
• testes de função renal anormais (aumento da creatinina no sangue)
• dor ao urinar
• inchaço das pernas (edema periférico)
• reação à perfusão do medicamento que pode causar febre ou rubor

Pouco frequentes (podem afetar até 1 em 100 pessoas)

• inflamação da glândula tireóide
• diminuição da secreção de hormônios produzidos pelas glândulas supra-renais que podem causar cansaço

• cicatrização do tecido pulmonar

• inflamação do fígado que pode causar náuseas ou sentir menos fome
• bolhas da pele
• inflamação do intestino ou intestino (colite)
• inflamação do músculo
• inflamação dos rins (nefrite) que pode diminuir a quantidade de urina

Raros (podem afetar até 1 em 1000 pessoas)
• uma condição que leva a níveis elevados de açúcar no sangue (diabetes mellitus tipo 1)

• função hipofisária da glândula pituitária (hipopituitarismo incluindo diabetes insipidus) que pode 
causar cansaço, aumento da quantidade de urina

• inflamação do coração
• uma condição em que os músculos ficam fracos e há uma fadiga rápida dos músculos 

(miastenia gravis)
• inflamação da membrana ao redor da medula espinhal e do cérebro (meningite)
• baixo número de plaquetas causado por uma reação imune (trombocitopenia imune)
• Inflamação da bexiga. Os sinais e sintomas podem incluir micção frequente e/ou dolorosa, 

vontade de urinar, sangue na urina, dor ou pressão na parte inferior do abdômen.

Os seguintes efeitos colaterais foram relatados em estudos clínicos em pacientes tomando IMFINZI em 
combinação com quimioterapia:

Muito frequentes (podem afetar mais de 1 em 10 pessoas)
• baixo número de glóbulos brancos
• baixo número de glóbulos vermelhos

• baixo número de plaquetas

• náusea; vômito; constipação
• perda de cabelo

• sentindo menos fome
• sentindo-se cansado ou fraco

• tosse

Frequentes (podem afetar até 1 em 10 pessoas)
• diarréia
• febre
• baixo número de glóbulos brancos com sinais de febre
• erupção cutânea ou coceira

• glândula tireóide hipoativa; glândula tireóide hiperativa; inflamação da glândula tireóide



• infecções pulmonares graves (pneumonia)

• infecções dos tecidos moles dos dentes e da boca

• testes hepáticos anormais (aumento da aspartato aminotransferase; aumento da alanina aminotransferase)
• inchaço das pernas (edema periférico)
• dor de estômago

• inflamação da boca ou lábios
• dor muscular (mialgia)
• inflamação dos pulmões (pneumonite)
• infecção do trato respiratório superior
• baixo número de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas (pancitopenia)
• diminuição da secreção de hormônios produzidos pelas glândulas supra-renais que podem causar cansaço

• inflamação do fígado que pode causar náuseas ou sentir menos fome
• testes de função renal anormais (aumento da creatinina no sangue)
• dor ao urinar
• reação à perfusão do medicamento que pode causar febre ou rubor

Pouco frequentes (podem afetar até 1 em 100 pessoas)

• infecção fúngica na boca
• doença semelhante à gripe

• diabetes melito tipo 1
• voz rouca (disfonia)
• cicatrização do tecido pulmonar

• inflamação do intestino ou intestino (colite)
• suor noturno

Fale com o seu médico imediatamente se tiver algum dos efeitos secundários listados acima.

Relato de efeitos colaterais
Se tiver quaisquer efeitos secundários, fale com o seu médico. Isso inclui quaisquer possíveis efeitos colaterais não listados 
neste folheto. Você também pode relatar efeitos colaterais diretamente através do site do esquema de cartão amarelo: 
www.mhra.gov.uk/yellowcard ou procure MHRA Yellow Card no Google Play ou Apple App Store. Ao comunicar efeitos 
secundários, pode ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento.

5. Como armazenar IMFINZI

IMFINZI ser-lhe-á entregue num hospital ou clínica e o profissional de saúde será responsável pelo seu armazenamento. 
Os detalhes de armazenamento são os seguintes:
Mantenha este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.
Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na embalagem exterior e no rótulo do frasco para injectáveis   após 

EXP. A data de validade refere-se ao último dia desse mês.

Conservar no frigorífico (2°C a 8°C). 
Não congele.
Conservar na embalagem original para proteger da luz.
Não use se este medicamento estiver turvo, descolorido ou contiver partículas visíveis.

Não guarde qualquer porção não utilizada da solução para perfusão para reutilização. Qualquer medicamento não 
utilizado ou resíduos devem ser eliminados de acordo com os requisitos locais.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações

O que IMFINZI contém
A substância ativa é o durvalumab.



Cada ml de concentrado para solução para perfusão contém 50 mg de durvalumab.

Cada frasco contém 500 mg de durvalumab em 10 mL de concentrado ou 120 mg de durvalumab em 2,4 
mL de concentrado.

Os outros componentes são: histidina, cloridrato de histidina monohidratado, trealose dihidratada, polissorbato 80, 
água para preparações injetáveis.

Qual o aspecto de IMFINZI e conteúdo da embalagem
IMFINZI concentrado para solução para perfusão é uma solução estéril, sem conservantes, límpida a 
opalescente, incolor a ligeiramente amarelada, isenta de partículas visíveis.

Está disponível em embalagens contendo 1 frasco de vidro de 2,4 mL de concentrado ou 1 frasco de vidro de 10 mL de 
concentrado.
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Para ouvir ou solicitar uma cópia deste folheto em Braille, letras grandes 
ou áudio, ligue gratuitamente:

0800 198 5000

Esteja pronto para fornecer as seguintes informações:

Nome do Produto
Imfinzi 50mg/ml solução para perfusão

Número de referência
17901/0327


