
Informações sobre medicina do consumidor

Gazyva-

Obinutuzumabe
1000 mg em 40 mL de concentrado para solução para perfusão

O que tem neste folheto

Leia atentamente este folheto antes de começar a utilizar Gazyva.

Este folheto responde a algumas perguntas comuns sobre o Gazyva. Não contém todas as 
informações disponíveis. Não substitui a conversa com o seu médico ou farmacêutico.

Todos os medicamentos têm riscos e benefícios. Seu médico avaliou os riscos de você usar Gazyva em relação aos benefícios 

que eles esperam que ele traga para você.

Se você tiver alguma dúvida sobre o uso deste medicamento, pergunte ao seu médico ou farmacêutico.

Conserve este folheto com o medicamento. 

Você pode precisar de o ler novamente.

Para que serve Gazyva

Gazyva pertence a um grupo de medicamentos conhecidos como agentes antineoplásicos (ou anticancerígenos). 
Existem muitas classes diferentes de agentes antineoplásicos. Gazyva pertence a uma classe chamada anticorpos 
monoclonais. Os anticorpos monoclonais são proteínas que reconhecem e se ligam especificamente a outras 
proteínas únicas no corpo. O ingrediente ativo do Gazyva é chamado obinutuzumab.

Gazyva é usado para tratar a leucemia linfocítica crônica (LLC). Também é usado para tratar linfoma folicular 
avançado (LF) em pacientes que não foram tratados anteriormente e linfoma não Hodgkin indolente (de 
crescimento lento) (iNHL) em pacientes que não estão mais respondendo ao tratamento com outro medicamento 
chamado rituximabe.

Gazyva reconhece e se liga a uma proteína chamada CD20, que é encontrada na superfície dos glóbulos brancos 
conhecidos como linfócitos B. Durante o processo de ligação à proteína, o crescimento anormal dos linfócitos B é 
interrompido. São os linfócitos B em crescimento anormal que são responsáveis   pela doença.

Para LLC Gazyva é usado com o medicamento quimioterápico clorambucil. Para pacientes com FL que não foram 
tratados anteriormente e pacientes com iNHL que não está mais respondendo ao rituximabe, Gazyva é administrado 
primeiro com medicamentos quimioterápicos e depois sozinho. Para obter mais informações sobre os medicamentos 
quimioterápicos usados   com Gazyva, peça ao seu médico, enfermeiro ou farmacêutico o Consumer Medicine 
Information (CMI) para esses medicamentos.
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Pergunte ao seu médico se tiver alguma dúvida sobre o motivo pelo qual Gazyva foi prescrito para 
você. O seu médico pode ter prescrito Gazyva por outro motivo.

Este medicamento está disponível apenas com receita médica.

Antes de lhe ser administrado Gazyva

Quando você não deve receber Gazyva
Não use Gazyva se:

• se você teve uma reação alérgica a Gazyva ou a qualquer um dos ingredientes listados no final 
deste folheto

• se teve uma reação alérgica a qualquer outra proteína de origem de rato Alguns dos 
sintomas de uma reação alérgica podem incluir falta de ar, pieira ou dificuldade em respirar, 
inchaço da face, lábios, língua ou outras partes do corpo, erupção cutânea e/ou comichão ou 
urticária na pele

• se a embalagem estiver rasgada ou apresentar sinais de adulteração

• se a data de validade (EXP) impressa na embalagem tiver passado

Se tomar este medicamento após o prazo de validade, pode não funcionar tão bem.

Antes de lhe ser administrado Gazyva
Informe o seu médico se:

• você tem uma infecção ou histórico de uma infecção recorrente ou de longo prazo, como 
hepatite B

Você pode ter um risco aumentado de contrair uma infecção durante ou após o tratamento com Gazyva.

• está a tomar ou tomou anteriormente medicamentos que podem afetar o seu sistema 
imunitário, tais como quimioterapia ou medicamentos imunossupressores

Se está a tomar ou tomou medicamentos que afetam o seu sistema imunitário, pode ter um risco aumentado 
de infeções. Houve relatos de uma infecção cerebral rara e grave chamada LMP (leucoencefalopatia multifocal 
progressiva) geralmente afetando pessoas com um sistema imunológico enfraquecido. Sua chance de contrair 
LMP pode ser maior se você for tratado com medicamentos que enfraquecem o sistema imunológico, 
incluindo Gazyva. A LMP pode causar incapacidade grave ou até mesmo a morte.

• você tem um histórico de doença cardíaca com arritmias cardíacas (batimentos anormais do coração),angina 
(dor no peito),insuficiência cardíaca ou um ataque cardíaco recente

O seu médico irá supervisioná-lo de perto durante o tratamento com Gazyva.

• está a tomar medicamentos para prevenir coágulos sanguíneos

Gazyva pode reduzir o número de plaquetas no sangue, o que pode causar sangramento com risco 
de vida.

• está a tomar medicamentos para controlar a pressão arterial

Como Gazyva pode causar uma queda temporária em sua pressão arterial, seu médico pode aconselhá-lo a parar 

temporariamente de tomar seu medicamento para pressão arterial antes de lhe ser administrado Gazyva.

• você tem doença pulmonar pré-existente

Você pode ter uma chance maior de dificuldades respiratórias durante o tratamento com Gazyva.

O seu médico irá supervisioná-lo de perto durante o tratamento com Gazyva.
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• você tem doença renal
Você pode ter uma chance maior de experimentar um efeito colateral durante o tratamento com Gazyva se seus rins 
não estiverem funcionando normalmente.

O seu médico irá supervisioná-lo de perto durante o tratamento com Gazyva.

• você tem doença hepática

A segurança e eficácia de Gazyva não foram estabelecidas em pessoas com problemas hepáticos.
• você pretende ter ou foi imunizado com qualquer vacina

Algumas vacinas não devem ser administradas ao mesmo tempo que Gazyva ou nos meses após a 
administração de Gazyva. O seu médico irá verificar se você deve tomar alguma vacina antes de receber 
Gazyva.

• você é alérgico a qualquer outro medicamento ou qualquer outra substância, como alimentos, 
conservantes ou corantes

• você está grávida ou pretende engravidar

Não se sabe se Gazyva é prejudicial para o feto. Não é recomendado que você tome Gazyva 
enquanto estiver grávida.
Se você tem potencial para engravidar, é recomendado que você não engravide por 18 
meses após o término do tratamento com Gazyva.
Se você tem potencial para engravidar, é recomendado que use métodos contraceptivos eficazes 
durante o tratamento e por até 18 meses após o término do tratamento com Gazyva.

• você está amamentando ou planeja amamentar

Não se sabe se Gazyva passa para o leite materno. Recomenda-se que você interrompa a 
amamentação enquanto estiver sendo tratada com Gazyva e por 18 meses após a última infusão 
de Gazyva.

Se você não informou seu médico sobre qualquer um dos itens acima, informe-o antes de começar a tomar 

Gazyva.

Uso em crianças
A segurança e eficácia de Gazyva em crianças e adolescentes com menos de 18 anos de idade não foram 
estabelecidas.

Tomar outros medicamentos
Informe o seu médico se estiver a tomar outros medicamentos, incluindo os que comprou sem 
receita médica numa farmácia, supermercado ou loja de produtos naturais.

Como Gazyva pode causar uma queda temporária em sua pressão arterial, seu médico pode aconselhá-lo a parar 

temporariamente de tomar seu medicamento para pressão arterial antes de lhe ser administrado Gazyva.

Gazyva pode reduzir o número de plaquetas no sangue. Tomar medicamentos para prevenir coágulos sanguíneos 
enquanto estiver a tomar Gazyva pode reduzir ainda mais o número de plaquetas. Isso pode causar sangramento com 
risco de vida. O seu médico irá supervisioná-lo de perto durante o tratamento com Gazyva.

Não se sabe se Gazyva afetará sua resposta normal a uma vacina.

O seu médico e farmacêutico têm mais informações sobre medicamentos com os quais deve ter cuidado ou evitar enquanto 

estiver a tomar Gazyva.

Como Gazyva é administrado

Gazyva-CMI 20220117



Siga cuidadosamente todas as instruções dadas pelo seu médico ou 
enfermeiro. Podem diferir das informações contidas neste folheto.
Gazyva deve ser preparado por um profissional de saúde e será administrado em um hospital ou clínica por um médico ou 

enfermeiro.

Gazyva é administrado por perfusão lenta numa veia (perfusão intravenosa (IV)). O número de perfusões que você 
receberá depende de como você responde ao tratamento.

Antes de receber Gazyva, você receberá outros medicamentos para ajudar a reduzir a gravidade de possíveis 
reações à infusão.

Para LLC
A primeira infusão: você receberá 100 mg de Gazyva por infusão intravenosa durante 4 horas.
A segunda infusão: se a primeira infusão foi bem tolerada, você receberá 900 mg de Gazyva por infusão 
intravenosa. A duração da perfusão será determinada pelo seu médico.
Infusões subsequentes: se a infusão anterior foi bem tolerada, você receberá 1.000 mg de Gazyva 
por infusão intravenosa. A duração da perfusão será determinada pelo seu médico.
Você será monitorado de perto durante cada infusão. O seu médico pode ajustar a sua perfusão dependendo de quão 
bem cada uma é tolerada.

Para linfoma folicular
A primeira infusão: você receberá 1000 mg de Gazyva por infusão IV.
Infusões subsequentes: se a primeira infusão foi bem tolerada, você receberá 1.000 mg de Gazyva por 
infusão intravenosa. A duração de cada perfusão e quando a recebe serão determinados pelo seu médico.

Tratamento de manutenção: se responder ao tratamento inicial, o seu médico pode decidir continuar o 
tratamento com Gazyva. Você pode receber Gazyva uma vez a cada 2 meses por até 2 anos.

Se você perder uma dose
Como Gazyva é administrado sob a supervisão do seu médico, é improvável que você perca uma dose. No entanto, se 
você esquecer ou perder sua consulta para receber Gazyva, você não deve esperar até a próxima dose planejada, mas 
marcar outra consulta o mais rápido possível.

Se lhe for administrado demasiado (sobredosagem)
Uma vez que Gazyva é administrado sob a supervisão do seu médico, é muito improvável que lhe seja administrado demasiado. No 

entanto, se sentir quaisquer efeitos secundários após a administração de Gazyva, informe o seu médico imediatamente.

Enquanto você está recebendo Gazyva

Coisas que você deve fazer
Informe imediatamente o seu médico ou enfermeiro se tiver quaisquer sinais ou sintomas de uma reação à 

perfusão ou reação alérgica, ou problemas cardíacos.

Alguns sinais e sintomas podem incluir:
• inchaço do rosto, lábios, língua ou garganta com dificuldade em respirar
• inchaço de outras partes do seu corpo
• falta de ar, chiado ou dificuldade para respirar
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• erupção cutânea, comichão ou urticária na pele

• sentir-se doente (náuseas)

• febre, calafrios

• sentindo cansado

• dor de cabeça

• dor no peito

• batimento cardíaco anormal ou irregular

Informe ao seu parceiro ou cuidador que você está recebendo Gazyva e peça que o informem se notarem alguma 

alteração em seu movimento ou comportamento. Se eles notarem quaisquer alterações, você deve informar o seu 

médico sobre elas imediatamente.

Seu médico pode precisar realizar alguns testes e alterar seu tratamento.

Informe todos os médicos, dentistas e farmacêuticos que o estão tratando que você está recebendo Gazyva.

Informe o seu médico se engravidar ou se pretende constituir família enquanto estiver a tomar Gazyva, 
se pretende amamentar enquanto estiver a tomar Gazyva, ou se pretende vacinar o seu bebé e esteve 
grávida do seu bebé enquanto está a tomar Gazyva.

Certifique-se de manter todas as suas consultas com seu médico para que seu progresso possa ser 
verificado.
O seu médico irá realizar análises sanguíneas regulares.

Coisas que você não deve fazer
Não interrompa o tratamento com Gazyva sem falar primeiro com o seu médico. 
Informe o seu médico se achar que Gazyva não está ajudando sua condição.

Não tome outros medicamentos, sejam eles receitados ou não, sem antes informar o seu 
médico ou consultar um farmacêutico.

Coisas para ter cuidado
Tenha cuidado ao dirigir ou operar máquinas até saber como Gazyva o afeta. Gazyva 
geralmente não causa problemas com sua capacidade de dirigir ou operar máquinas. No entanto, 
se você apresentar alguma das reações listadas na seçãoCoisas que você deve fazervocê deve 
abster-se de dirigir ou operar máquinas até que a reação pare.

Efeitos colaterais

Informe o seu médico ou enfermeiro assim que possível se não se sentir bem enquanto estiver a tomar 
Gazyva.
Gazyva ajuda a maioria das pessoas com LLC ou linfoma folicular, mas pode ter efeitos colaterais indesejados em algumas 

pessoas.

Todos os medicamentos podem ter efeitos colaterais. Às vezes eles são sérios, na maioria das vezes não são. Você 
pode precisar de atenção médica se tiver alguns dos efeitos colaterais.

Se você tem 65 anos de idade ou mais ou sofre de problemas nos rins, pode ter uma chance maior 
de ter efeitos colaterais.
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Peça ao seu médico ou farmacêutico para responder a quaisquer perguntas que possa ter.

Não se assuste com as seguintes listas de efeitos colaterais. Você 
pode não experimentar nenhum deles.

Durante uma infusão
Informe o seu médico ou enfermeiro imediatamente se notar algum dos seguintes sintomas durante a 
perfusão:

• inchaço do rosto, lábios, língua ou garganta com dificuldade em respirar
• inchaço de outras partes do seu corpo
• falta de ar, chiado ou dificuldade para respirar
• problemas de pele incluindo erupção cutânea, comichão ou urticária, lesões de pele endurecidas ou descoloridas que 

podem aumentar de tamanho

• vómitos ou sensação de enjoo (náuseas)

• febre, rubor ou calafrios
• diarréia
• tosse ou irritação na garganta

• sentindo cansado

• dor de cabeça

• dor no peito
• sangramento ou hematomas mais do que o normal

• tontura ou tontura
• batimento cardíaco anormal ou irregular

Estes podem ser efeitos colaterais graves. Você pode precisar de atenção médica.

Após uma infusão
Informe o seu médico imediatamente ou dirija-se a Acidentes e Emergências no hospital mais próximo se notar 
algum dos seguintes:

• inchaço do rosto, lábios, língua ou garganta com dificuldade em respirar
• inchaço de outras partes do seu corpo
• falta de ar, chiado ou dificuldade para respirar
• erupção cutânea, comichão ou urticária na pele

• cólicas ou dores de estômago

• diarreia grave ou sanguinolenta

• náuseas e vômitos, incluindo vômito de sangue ou material que se parece com borra de café
• sangramento anormal, de qualquer parte do corpo
• hematomas anormais

• coágulos de sangue

• tontura ou vertigemfebre, calafrios
• tosse forte
• batimento cardíaco anormal ou irregular

• dor no peito

• um ou uma combinação dos seguintes: confusão, desorientação ou perda de memória, alterações na 
forma como se move, anda ou fala, diminuição da força ou fraqueza progressiva do seu corpo, visão turva 
ou perda de visão.

Estes podem ser efeitos colaterais graves. Você pode precisar de atenção médica.

Informe o seu médico ou farmacêutico se notar algum dos seguintes:
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• infecções frequentes, como febre, calafrios graves, infecções respiratórias (incluindo pneumonia), 
zona, úlceras na boca ou infecções urinárias

• dor na boca ou garganta
• nariz escorrendo ou entupido ou peito entupido

• dor articular, óssea ou muscular

• dor nas costas ou dor nos braços ou pernas

• dor de cabeça

• diarreia, obstipação, desconforto ou dor abdominal ou hemorroidas
• incontinência urinária ou dor
• aumento de peso
• tosse persistente
• perda de cabelo

• comichão na pele

• insônia e/ou sensação de cansaço
• sentindo-se deprimido ou ansioso

• alterações da pele - descoloração, crescimentos ou aparência incomuns

Esta não é uma lista completa de todos os efeitos colaterais possíveis. O seu médico ou farmacêutico tem uma lista mais completa. 

Outros podem ocorrer em algumas pessoas e pode haver alguns efeitos colaterais ainda não conhecidos.

Informe o seu médico ou farmacêutico se notar qualquer outra coisa que esteja fazendo você se sentir mal, mesmo que 

não esteja nesta lista.

Pergunte ao seu médico, enfermeiro ou farmacêutico se não entender nada desta lista.

Descrição do produto

Armazenar

Gazyva será armazenado na farmácia ou na enfermaria do hospital em geladeira a uma 
temperatura entre 2°C e 8°C.

Disponibilidade
Gazyva é fornecido como um frasco de vidro de dose única contendo 40 mL de solução para infusão intravenosa (25 
mg/mL). É diluído antes da perfusão numa veia.

Como é Gazyva
Gazyva é um líquido límpido, incolor a ligeiramente acastanhado.

Ingredientes
Cada frasco de Gazyva contém 1000 mg do ingrediente ativoobinutuzumabe. Ele também contém:

• histidina
• cloridrato de histidina monohidratado
• dihidrato de trealose
• poloxâmero 188

Detalhes do patrocinador

Gazyva é fornecido na Nova Zelândia por:
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Caixa postal limitada Roche Products (Nova 
Zelândia) 109113
Novo Mercado

Auckland 1149
NOVA ZELÂNDIA

Consultas médicas: 0800 276 243

Data de Preparação

Este folheto foi elaborado em 20 de dezembro de 2021
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