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Injeção de Panitumumabe
pronunciado como (pan i toom' ue mab)

AVISO IMPORTANTE:

Panitumumab pode causar reações cutâneas, incluindo algumas que podem ser graves. Problemas de pele graves 

podem desenvolver infecções graves, que podem causar a morte. Se sentir algum dos seguintes sintomas, contacte 

o seu médico imediatamente: borbulhas; coceira ou vermelhidão da pele, descamação, pele seca ou rachada; ou 

vermelhidão ou inchaço ao redor das unhas das mãos ou dos pés.

Panitumumab pode causar reações graves ou com risco de vida enquanto você recebe a medicação. O seu 
médico irá observá-lo cuidadosamente quando iniciar o tratamento com panitumumab. Informe o seu 
médico se sentir algum destes sintomas durante o tratamento: dificuldade em respirar ou engolir, falta de 
ar, rouquidão, aperto no peito, comichão. erupção cutânea, urticária, febre, calafrios, tontura, desmaio, 
visão turva ou náusea. Se você tiver uma reação grave, seu médico interromperá a medicação e tratará os 
sintomas da reação.

Se tiver uma reação enquanto estiver a receber panitumumab, no futuro poderá receber uma dose mais 
baixa ou poderá não conseguir receber tratamento com panitumumab. O seu médico tomará esta decisão 
com base na gravidade da sua reação.

Mantenha todas as consultas com o seu médico e o laboratório. O seu médico irá pedir alguns testes para 

verificar a resposta do seu corpo ao panitumumab.

Fale com o seu médico sobre os riscos de tomar panitumumab.

por que este medicamento é prescrito?

Panitumumab é usado para tratar um tipo de câncer de cólon ou reto que se espalhou para outras áreas do corpo durante ou 

após o tratamento com outros medicamentos quimioterápicos. Panitumumab está em uma classe de medicamentos 

chamados anticorpos monoclonais. Funciona retardando ou interrompendo o crescimento das células cancerígenas.

como este medicamento deve ser usado?
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Panitumumab apresenta-se como uma solução (líquida) a ser administrada por perfusão (injetada numa veia). Geralmente é administrado por um 

médico ou enfermeiro em um consultório médico ou centro de infusão. Panitumumab é geralmente administrado uma vez a cada 2 semanas.

outros usos para este medicamento

Este medicamento pode ser prescrito para outros usos; Pergunte ao seu médico ou farmacêutico para mais informações.

Que precauções especiais devo seguir?

Antes de tomar panitumumabe,

informe o seu médico e farmacêutico se for alérgico ao panitumumab ou a qualquer outro medicamento.

informe ao seu médico e farmacêutico quais outros medicamentos prescritos e não prescritos, vitaminas, suplementos 
nutricionais e produtos fitoterápicos que você está tomando ou planeja tomar. Certifique-se de mencionar se estiver 
recebendo tratamento com outros medicamentos para o câncer, especialmente bevacizumabe (Avastin), fluorouracil (Adrucil, 
5-FU), irinotecano (Camposar), leucovorina ou oxaliplatina (Eloxatin). Seu médico pode precisar alterar as doses de seus 
medicamentos ou monitorá-lo cuidadosamente quanto a efeitos colaterais.

informe o seu médico se tem ou já teve doença pulmonar.

informe o seu médico se estiver grávida, planeia engravidar. Use controle de natalidade eficaz durante o 
tratamento com panitumumab e por 6 meses após parar de receber este medicamento. Se engravidar enquanto 
estiver a tomar panitumumab, contacte o seu médico.
informe o seu médico se estiver a amamentar. Você não deve amamentar durante o tratamento com

panitumumab ou por 2 meses após você parar de receber a medicação.

planeje evitar a exposição desnecessária ou prolongada à luz solar e usar roupas de proteção, chapéu, óculos 
de sol e protetor solar. Panitumumab pode tornar a sua pele sensível à luz solar.

Que instruções dietéticas especiais devo seguir?

A menos que seu médico lhe diga o contrário, continue sua dieta normal.

o que devo fazer se me esquecer de uma dose?

Se você perder uma consulta para receber uma dose de panitumumabe, ligue para seu médico imediatamente.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

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

cansaço

fraqueza

dor abdominal

náusea

vômito

diarréia
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constipação

feridas na boca

dor, ao comer ou engolir

inchaço das mãos, pés, tornozelos ou pernas

crescimento de cílios

Alguns efeitos secundários podem ser graves. Se sentir algum destes sintomas ou os listados na 
secção ADVERTÊNCIA IMPORTANTE, contacte o seu médico imediatamente:

tosse

chiado

cãibras musculares

aperto súbito dos músculos das mãos ou pés

cãibras musculares e espasmos que você não pode controlar

olhos lacrimejantes ou com coceira

olhos ou pálpebras vermelhas ou inchadas

dor nos olhos ou queimação

boca seca ou pegajosa

diminuição da micção ou urina amarela escura

olhos fundos

batimento cardíaco acelerado

tontura

desmaio

Panitumumab pode causar outros efeitos colaterais. Ligue para o seu médico se tiver algum problema incomum ao 

usar este medicamento.

n caso de emergência/sobredosagem

Em caso de overdose, ligue para a linha de ajuda de controle de envenenamento em 1-800-222-1222. As informações também estão 

disponíveis on-line emhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Se a vítima tiver desmaiado, tiver uma 

convulsão, tiver dificuldade para respirar ou não puder ser acordada, ligue imediatamente para os serviços de emergência no 911.

Quais outras informações devo saber?

Pergunte ao seu médico se tiver alguma dúvida sobre o seu tratamento com panitumumab.

É importante que você mantenha uma lista por escrito de todos os medicamentos prescritos e não prescritos (sem receita) que 

você está tomando, bem como quaisquer produtos como vitaminas, minerais ou outros produtos dietéticos.
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suplementos. 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

Vectibix®
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