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Quais são as informações mais importantes que devo saber sobre a VERZENIO? 

VERZENIO pode causar efeitos colaterais graves, incluindo:

• Diarréia. A diarreia é comum com o tratamento com VERZENIO e às vezes pode ser grave. A diarreia pode causar desidratação ou 
uma infecção. O momento mais comum para desenvolver diarreia é durante o primeiro mês de tratamento com VERZENIO. Se você 
desenvolver diarreia durante o tratamento com VERZENIO, seu médico pode lhe dizer para parar temporariamente de tomar 
VERZENIO, interromper seu tratamento ou diminuir sua dose.
– Se você tiver fezes soltas,comece a tomar um medicamento antidiarreico (como loperamida), beba mais líquidos e 

informe o seu médico imediatamente.
• Contagens baixas de glóbulos brancos (neutropenia).Contagens baixas de glóbulos brancos são comuns durante o tratamento 

com VERZENIO e podem causar infecções graves que podem levar à morte. Seu médico deve verificar suas contagens de glóbulos 
brancos antes e durante o tratamento. Se você desenvolver contagens baixas de glóbulos brancos durante o tratamento com 
VERZENIO, seu médico pode dizer para você parar temporariamente de tomar VERZENIO, diminuir sua dose ou esperar antes de 
iniciar o próximo mês de tratamento.Informe o seu médico imediatamente se tiver sinais e sintomas de baixa contagem de 
glóbulos brancos ou infecções, como febre e calafrios.

• Problemas pulmonares.VERZENIO pode causar inflamação grave ou com risco de vida dos pulmões durante o tratamento que pode levar 
à morte. Se você desenvolver problemas pulmonares durante o tratamento com VERZENIO, seu médico pode lhe dizer para parar 
temporariamente de tomar VERZENIO, diminuir sua dose ou interromper seu tratamento. Informe o seu médico imediatamente se tiver 
quaisquer sintomas novos ou agravados, incluindo:

– dificuldade para respirar ou falta de ar
– tosse com ou sem muco
- dor no peito

• Problemas de fígado.VERZENIO pode causar problemas hepáticos graves. Seu médico deve fazer exames de sangue para verificar 
seu fígado antes e durante o tratamento com VERZENIO. Se você desenvolver problemas hepáticos durante o tratamento com 
VERZENIO, seu médico pode reduzir sua dose ou interromper seu tratamento. Informe o seu médico imediatamente se tiver algum 
dos seguintes sinais e sintomas de problemas no fígado:

- sentir-se muito cansado
– dor no lado superior direito da área do estômago 
(abdômen)

- perda de apetite
– sangramento ou hematomas mais facilmente do que o normal

• Coágulos de sangue nas veias ou nas artérias dos pulmões.VERZENIO pode causar coágulos sanguíneos graves que levaram à morte. Se 
desenvolver coágulos sanguíneos durante o tratamento com VERZENIO, o seu médico pode dizer-lhe para parar temporariamente de 
tomar VERZENIO. Informe o seu médico imediatamente se tiver algum dos seguintes sinais e sintomas de um coágulo sanguíneo:

– dor ou inchaço nos braços ou pernas
- falta de ar
- dor no peito

- respiração rápida
- frequência cardíaca acelerada

Consulte “Quais são os possíveis efeitos colaterais do VERZENIO?” para obter mais informações sobre os efeitos colaterais.
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O que é VERZENIO?

VERZENIO é um medicamento de prescrição utilizado:

• em combinação com terapia endócrina (tamoxifeno ou um inibidor de aromatase) para tratar adultos com câncer de mama precoce com 
receptor hormonal (HR) positivo, receptor 2 do fator de crescimento epidérmico humano (HER2) negativo, linfonodo positivo, com alto risco 
de vir de volta conforme determinado pelo seu médico.

• em combinação com um inibidor de aromatase como a primeira terapia endócrina para tratar mulheres que passaram pela 
menopausa (pós-menopausa) e homens, com mama receptor de hormônio (HR) positivo, receptor de fator de crescimento 
epidérmico humano 2 (HER2) negativo câncer que piorou ou que se espalhou para outras partes do corpo (metastático).

• em combinação com fulvestranto para tratar adultos com câncer de mama positivo para receptor hormonal (HR), receptor do 
fator de crescimento epidérmico humano 2 (HER2) negativo que piorou ou se espalhou para outras partes do corpo 
(metastático) e cuja doença progrediu após terapia endócrina.

- isoladamente para tratar adultos com câncer de mama HR-positivo e HER2-negativo que piorou ou se espalhou para 
outras partes do corpo (metastático) e cuja doença progrediu após terapia endócrina e quimioterapia prévia.

Quando VERZENIO for usado em combinação com fulvestranto, tamoxifeno ou um inibidor de aromatase, leia também as 
Informações ao Paciente do produto prescrito. Pergunte ao seu médico se não tiver certeza.
Não se sabe se VERZENIO é seguro e eficaz em crianças.

Antes de tomar VERZENIO, informe o seu médico sobre todas as suas condições médicas, incluindo se você:

• tiver febre, calafrios ou qualquer outro sinal de infecção.
• tem história de coágulos sanguíneos nas veias.
• tem problemas pulmonares ou respiratórios.

• tem problemas de fígado ou rins.
• está grávida ou planeja engravidar. VERZENIO pode prejudicar o feto.

Mulheres que podem engravidar:

– O seu médico fará um teste de gravidez antes de iniciar o tratamento com VERZENIO.
– Você deve usar um método contraceptivo eficaz (contracepção) durante o tratamento com VERZENIO e por 3 semanas após a última 

dose de VERZENIO.

– Informe imediatamente o seu médico se engravidar ou se pensa estar grávida durante o tratamento com 
VERZENIO.

• está amamentando ou planeja amamentar. Não se sabe se VERZENIO passa para o leite materno. Não amamente durante o 
tratamento com VERZENIO e por pelo menos 3 semanas após a última dose de VERZENIO.

Informe o seu médico sobre todos os medicamentos que toma,incluindo medicamentos prescritos e de venda livre, vitaminas e 
suplementos de ervas. VERZENIO pode afetar a forma como outros medicamentos atuam, e outros medicamentos podem afetar a forma como 
VERZENIO atua, causando efeitos colaterais graves.

Informe especialmente o seu médico se estiver a tomar um medicamento que contenha cetoconazol.

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

Como devo tomar VERZENIO?

• Tome VERZENIO exatamente como seu médico lhe disser.
• Seu médico pode alterar sua dose, se necessário. Não pare de tomar VERZENIO ou altere a dose sem falar com seu 
médico.
• VERZENIO pode ser tomado com ou sem alimentos.
• Engula os comprimidos de VERZENIO inteiros. Não mastigue, esmague ou divida os comprimidos antes de engolir. Não tome os comprimidos de 

VERZENIO se estiverem quebrados, rachados ou danificados.

• Tome as suas doses de VERZENIO aproximadamente à mesma hora todos os dias.

• Se vomitar ou falhar uma dose de VERZENIO, tome a próxima dose à hora habitual. Não tome 2 doses de VERZENIO ao mesmo 
tempo para compensar a dose esquecida.



O que devo evitar durante o tratamento com VERZENIO?

• Evite tomar cetoconazol durante o tratamento com VERZENIO. Informe o seu médico se estiver a tomar um medicamento que 
contenha cetoconazol.

• Evite toranjas e produtos que contenham toranjas durante o tratamento com VERZENIO. A toranja pode aumentar a quantidade 
de VERZENIO no seu sangue.

Quais são os possíveis efeitos colaterais do VERZENIO? 

VERZENIO pode causar efeitos colaterais graves, incluindo:

• Ver“Quais são as informações mais importantes que devo saber sobre a VERZENIO?”

Os efeitos colaterais mais comuns de VERZENIO incluem:

• náusea
• infecções
• contagem baixa de glóbulos vermelhos (anemia)
• diminuição do apetite
• dor de cabeça
• queda de cabelo ou queda de cabelo (alopecia)

VERZENIO pode causar problemas de fertilidade em homens. Isso pode afetar sua capacidade de gerar uma criança. Converse com seu médico se 
isso for uma preocupação para você.
Estes não são todos os possíveis efeitos colaterais do VERZENIO. Para mais informações, pergunte ao 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.

• dor abdominal
• cansaço
• contagem baixa de glóbulos brancos (leucopenia)
• vômito
• baixa contagem de plaquetas (trombocitopenia)

Como devo armazenar o VERZENIO?

• Armazene VERZENIO em temperatura ambiente entre 20°C e 25°C (68°F a 77°F). Mantenha 

VERZENIO e todos os medicamentos fora do alcance das crianças.

Informações gerais sobre o uso seguro e eficaz de VERZENIO.
Os medicamentos às vezes são prescritos para outros fins que não os listados em um folheto de informações ao paciente. Não use 
VERZENIO para uma condição para a qual não foi prescrito. Não dê VERZENIO a outras pessoas, mesmo que tenham os mesmos 
sintomas que você. Pode prejudicá-los. Você pode pedir ao seu farmacêutico ou profissional de saúde mais informações sobre o 
VERZENIO que foi escrito para profissionais de saúde.

Quais são os ingredientes de VERZENIO?

Ingrediente ativo:abemaciclib
Ingredientes inativos:celulose microcristalina 102, celulose microcristalina 101, lactose mono-hidratada, croscarmelose 
sódica, estearil fumarato de sódio, dióxido de silício.
Ingredientes da mistura de cores:álcool polivinílico, dióxido de titânio, polietilenoglicol, talco, óxido de ferro amarelo, óxido de ferro 

vermelho. Comercializado por: Lilly USA, LLC, Indianápolis, IN 46285, EUA Copyright © 2017, 2021, Eli Lilly and Company. Todos os direitos 

reservados. VER-0004-PPI-20211012

Para mais informações, acesse www.verzenio.com ou ligue para 1-800-545-5979.
Esta informação do paciente foi aprovada pela Food and Drug Administration dos EUA. Revisado: outubro de 2021


