
Aromasin 25 mg comprimidos revestidos

exemestano

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento pois contém 
informação importante para si.
- Guarde este folheto. Você pode precisar de o ler novamente.
- Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico.
- Este medicamento foi receitado apenas para si. Não o passe para os outros. Pode prejudicá-los, mesmo que 

seus sinais de doença sejam os mesmos que os seus.
Se tiver quaisquer efeitos secundários, fale com o seu médico ou farmacêutico. Isso inclui quaisquer possíveis efeitos 

colaterais não listados neste folheto. Consulte a seção 4.
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1. O que é Aromasin e para que é utilizado

O seu medicamento chama-se Aromasin. Aromasin pertence a um grupo de medicamentos conhecidos como inibidores da 
aromatase. Esses medicamentos interferem com uma substância chamada aromatase, que é necessária para produzir os 
hormônios sexuais femininos, os estrogênios, especialmente em mulheres na pós-menopausa. A redução dos níveis de 
estrogênio no corpo é uma forma de tratar o câncer de mama hormônio-dependente.

O Aromasin é utilizado para tratar o cancro da mama precoce dependente de hormonas em mulheres pós-menopáusicas após 
terem completado 2-3 anos de tratamento com o medicamento tamoxifeno.

Aromasin também é usado para tratar câncer de mama avançado hormônio-dependente em mulheres na pós-menopausa, 
quando um tratamento hormonal diferente não funcionou bem o suficiente.

2. O que precisa de saber antes de tomar Aromasin

Não tome Aromasin:
• se tem ou já teve alergia ao exemestano (a substância ativa de Aromasin) ou a qualquer outro 

componente deste medicamento (indicados na secção 6).
• se você temnãojá passou pela 'menopausa', ou seja, ainda está menstruada.

• se estiver grávida, provavelmente grávida ou a amamentar.

Avisos e Precauções
• Fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro antes de tomar Aromasin.

• Antes do tratamento com Aromasin, o seu médico pode querer recolher amostras de sangue para se certificar 
de que atingiu a menopausa.

• A verificação de rotina do seu nível de vitamina D também será feita antes do tratamento, pois seu nível pode ser muito 
baixo nos estágios iniciais do câncer de mama. Você receberá suplemento de vitamina D se seus níveis estiverem abaixo 
do normal.

• Antes de tomar Aromasin, informe o seu médico se tiver problemas de fígado ou rins.
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• Informe o seu médico se você tem histórico ou sofre de qualquer condição que afete a força de seus ossos. 
O seu médico pode querer medir a sua densidade óssea antes e durante o tratamento com Aromasin. Isso 
ocorre porque os medicamentos dessa classe diminuem os níveis de hormônios femininos e isso pode levar 
a uma perda do conteúdo mineral dos ossos, o que pode diminuir sua força.

Outros medicamentos e Aromasin
Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar, tiver tomado recentemente ou se vier a tomar outros 
medicamentos, incluindo medicamentos obtidos sem receita médica.

Aromasin não deve ser administrado ao mesmo tempo que a terapia de reposição hormonal (TRH).

Os seguintes medicamentos devem ser usados   com cautela ao tomar Aromasin. Informe o seu médico se estiver a 
tomar medicamentos como:

• rifampicina (um antibiótico),
• carbamazepina ou fenitoína (anticonvulsivantes usados   para tratar a epilepsia),

• o remédio herbal Erva de São João (Hypericum perforatum), ou preparações que o contenham.

Gravidez e amamentação
Não tome Aromasin se estiver grávida ou a amamentar. Se 
está grávida ou pensa que pode estar, informe o seu médico.
Discuta a contracepção com o seu médico se houver qualquer possibilidade de engravidar.

Condução e utilização de máquinas

Se sentir sonolência, tonturas ou fraqueza enquanto estiver a tomar Aromasin, não deve tentar conduzir ou utilizar 
máquinas.

Aromasin contém sacarose, sódio e para-hidroxibenzoato de metila
• Se foi informado pelo seu médico que tem intolerância a alguns açúcares, contacte-

o antes de tomar este medicamento.
• Este medicamento contém menos de 1 mmol de sódio (23 mg) por comprimido, ou seja, é praticamente 

“isento de sódio”.

• Aromasin contém uma pequena quantidade de para-hidroxibenzoato de metilo, que pode causar reações 
alérgicas (possivelmente retardadas), se isso acontecer, por favor contacte o seu médico.

3. Como tomar Aromasin

Pacientes adultos e idosos
Tome sempre este medicamento exatamente como indicado pelo seu médico. Verifique com seu médico se você não tiver certeza.

Os comprimidos de Aromasin devem ser tomados por via oral após uma refeição aproximadamente à mesma hora todos os 
dias. O seu médico dir-lhe-á como tomar Aromasin e durante quanto tempo. A dose recomendada é de um comprimido de 
25 mg por dia.

Se você precisar ir ao hospital enquanto estiver tomando Aromasin, informe à equipe médica qual medicamento está 
tomando.

Uso em crianças
Aromasin não é adequado para uso em crianças.
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Se tomar mais Aromasin do que deveria
Se tomar demasiados comprimidos por acidente, contacte imediatamente o seu médico ou dirija-se directamente ao serviço de 

urgências do hospital mais próximo. Mostre-lhes o pacote de comprimidos de Aromasin.

Caso se tenha esquecido de tomar Aromasin

Não tome uma dose dupla para compensar um comprimido esquecido.
Se se esquecer de tomar o comprimido, tome-o assim que se lembrar. Se estiver quase na hora da próxima dose, tome-
a no horário habitual.

Se parar de tomar Aromasin
Não pare de tomar os seus comprimidos mesmo que se sinta bem, a menos que o seu médico lhe diga.
Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro.

4. Possíveis efeitos colaterais

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

Pode ocorrer hipersensibilidade, inflamação do fígado (hepatite) e inflamação dos ductos biliares do fígado que 
causam amarelecimento da pele (hepatite colestática). Os sintomas incluem mal-estar geral, náuseas, icterícia 
(amarelecimento da pele e dos olhos), comichão, dor abdominal do lado direito e perda de apetite. Contacte o 
seu médico imediatamente para procurar aconselhamento médico urgente se achar que tem algum destes 
sintomas.
Em geral, Aromasin é bem tolerado e os seguintes efeitos colaterais observados em pacientes tratados com Aromasin 
são principalmente de natureza leve ou moderada. A maioria dos efeitos colaterais está associada à falta de 
estrogênio (por exemplo, ondas de calor).

Muito frequentes: podem afetar mais de 1 em cada 10 pessoas
• Depressão
• Dificuldade em dormir
• Dor de cabeça

• Ondas de calor

• Tontura
• Sentindo doente

• Aumento da transpiração

• Dores musculares e articulares (incluindo osteoartrite, dor nas costas, artrite e rigidez articular)
• Cansaço
• Uma redução no número de glóbulos brancos
• Dor abdominal
• Níveis elevados de enzimas hepáticas
• Nível elevado de uma quebra de hemoglobina no sangue
• Nível elevado de uma enzima do sangue no sangue devido a danos no fígado
• Dor

Frequentes: podem afetar até 1 em cada 10 pessoas

• Perda de apetite
• Síndrome do túnel do carpo (uma combinação de alfinetes e agulhas, dormência e dor que afeta toda a mão, 

exceto o dedo mindinho) ou formigamento / formigamento da pele
• Vómitos (estar doente), prisão de ventre, indigestão, diarreia
• Perda de cabelo

• Erupção cutânea, urticária e coceira
• Afinamento dos ossos que pode diminuir sua resistência (osteoporose), levando a fraturas ósseas 

(quebras ou rachaduras) em alguns casos
• Mãos e pés inchados
• Redução do número de plaquetas no sangue
• Sentimento de fraqueza
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Pouco frequentes: podem afetar até 1 em 100 pessoas
• Hipersensibilidade

Raros: podem afetar até 1 em 1.000 pessoas
• Uma erupção de pequenas bolhas em uma área da pele em uma erupção cutânea

• Sonolência
• Inflamação do fígado
• Inflamação dos ductos biliares do fígado que causam amarelecimento da pele

Desconhecido: a frequência não pode ser estimada a partir dos dados disponíveis

• Baixo nível de certos glóbulos brancos no sangue

Também podem ser observadas alterações na quantidade de certas células sanguíneas (linfócitos) e plaquetas 
circulantes no sangue, especialmente em pacientes com linfopenia pré-existente (redução de linfócitos no sangue).

Relato de efeitos colaterais
Se tiver quaisquer efeitos secundários, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro. Isso inclui quaisquer possíveis efeitos 

colaterais não listados neste folheto. Você também pode relatar os efeitos colaterais diretamente (veja os detalhes abaixo). Ao 

comunicar efeitos secundários pode ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento.

Reino Unido
Esquema de Cartão Amarelo

Local na rede Internet:www.mhra.gov.uk/yellowcard ou procure MHRA Yellow Card no Google Play ou 
Apple App Store

5. Como armazenar Aromasin

• 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 blister 
após EXP. A data de validade refere-se ao último dia desse mês.
• Este medicamento não requer condições especiais de armazenamento.

Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como 
deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Essas medidas ajudarão a proteger o meio ambiente.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações

O que contém Aromasin
• A substância ativa é o exemestano. Cada comprimido revestido contém 25 mg de exemestano.
• Os outros componentes são sílica coloidal hidratada, crospovidona, hipromelose, estearato de magnésio, 

manitol, celulose microcristalina, amidoglicolato de sódio (tipo A), polissorbato, álcool polivinílico, 
simeticona, macrogol, sacarose, carbonato de magnésio light, metil parahidroxibenzoato (E218), cetilo. cera 
de ésteres, talco, cera de carnaúba, álcool etílico, goma-laca, óxido de titânio (E171) e óxidos de ferro (E172).

Qual o aspecto de Aromasin e conteúdo da embalagem
Aromasin é um comprimido revestido redondo, biconvexo, esbranquiçado, marcado com 7663 numa das 

faces. Aromasin está disponível em embalagens blister de 15, 20, 30, 90, 100 e 120 comprimidos.

Nem todos os tamanhos de embalagem serão comercializados.
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Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante

Titular da Autorização de Introdução no 

Mercado: Pfizer Limited,

Estrada Ramsgate,
Sandwich, Kent CT13 
9NJ Reino Unido

Fabricante:
Pfizer Italia Srl
Località Marino del Tronto 
63100 Ascoli Piceno (AP), 
Itália.

Este medicamento está autorizado nos Estados-Membros do EEE com os seguintes nomes:

Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, Alemanha, 
Grécia, Islândia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, 
Holanda, Portugal, Suécia, Reino Unido: Aromasina

França: Aromasina

Espanha: Aromasil

Este folheto foi revisto pela última vez em 08/2020

Outras fontes de informação

Informações detalhadas sobre este medicamento estão disponíveis no site de: www.gov.uk/
government/organisations/medicines-and-healthcare-products-regulatory-agency

Ref.: AM 14_0
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