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Injeção de Trastuzumabe
pronunciado como (tras too' zoo mab)

Perceber:

A injeção de trastuzumab, injeção de trastuzumab-anns, injeção de trastuzumab-dkst e injeção de trastuzumabqyyp 

são medicamentos biológicos (medicamentos feitos de organismos vivos). A injeção biossimilar de trastuzumabe-

anns, injeção de trastuzumabe-dkst e injeção de trastuzumabe-qyyp são altamente semelhantes à injeção de 

trastuzumabe e funcionam da mesma maneira que a injeção de trastuzumabe no corpo. Portanto, o termo produtos 

de injeção de trastuzumabe será usado para representar esses medicamentos nesta discussão.

AVISO IMPORTANTE:

Os produtos injetáveis   de trastuzumabe podem causar problemas cardíacos graves ou com risco de vida. 

Informe o seu médico se tem ou já teve doença cardíaca. O seu médico irá solicitar exames antes e durante o 

seu tratamento para verificar se o seu coração está a funcionar suficientemente bem para que possa receber 

com segurança um produto injetável de trastuzumab. Informe o seu médico e farmacêutico se estiver a ser 

tratado com radioterapia no peito ou medicamentos antraciclinas para o cancro, como daunorrubicina 

(Daunoxome, Cerubidine), doxorrubicina (Doxil), epirrubicina (Ellence) e idarrubicina (Idamicina). Se sentir 

algum dos seguintes sintomas, contacte o seu médico imediatamente: tosse; falta de ar; inchaço dos braços, 

mãos, pés, tornozelos ou pernas; ganho de peso (mais de 5 libras [cerca de 2,3 kg] em 24 horas); tontura; 

perda de consciência; ou rápido, irregular,

Os produtos injetáveis   de trastuzumabe podem causar reações graves ou com risco de vida que podem ocorrer 

enquanto o medicamento está sendo administrado ou até 24 horas depois. Os produtos de injeção de trastuzumabe 

também podem causar danos pulmonares graves. Informe o seu médico se tem ou já teve doença pulmonar ou se 

tem um tumor nos pulmões, especialmente se tiver causado dificuldade em respirar. O seu médico irá observá-lo 

cuidadosamente quando receber um produto injetável de trastuzumab para que o seu tratamento possa ser 

interrompido se ocorrer uma reação grave. Se tiver algum dos seguintes sintomas, informe o seu médico 

imediatamente: febre, arrepios, náuseas, vómitos, dor, dor de cabeça, tonturas, fraqueza, erupção cutânea, urticária, 

comichão, aperto na garganta; ou dificuldade em respirar ou engolir.
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Informe o seu médico se estiver grávida ou planeia engravidar. Os produtos injetáveis   de trastuzumabe podem 

prejudicar o feto. Você deve usar anticoncepcionais para evitar a gravidez durante o tratamento e por 7 meses 

após a dose final. Converse com seu médico sobre métodos de controle de natalidade que funcionarão para você. 

Se você engravidar durante o tratamento com um produto injetável de trastuzumabe, ligue para o seu médico 

imediatamente.

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 a um produto de injeção de trastuzumab.

Converse com seu médico sobre os riscos de receber um produto de injeção de trastuzumabe.

por que este medicamento é prescrito?

Os produtos injetáveis   de trastuzumabe são usados   com outros medicamentos ou após outros medicamentos terem sido 

usados   para tratar um certo tipo de câncer de mama que se espalhou para outras partes do corpo. Os produtos de injeção de 

trastuzumabe também são usados   durante e após o tratamento com outros medicamentos para diminuir a chance de um 

certo tipo de câncer de mama retornar. Os produtos de injeção de trastuzumabe também são usados   com outros 

medicamentos para tratar certos tipos de câncer de estômago que se espalharam para outras partes do corpo. Trastuzumab 

está em uma classe de medicamentos chamados anticorpos monoclonais. Funciona impedindo o crescimento de células 

cancerígenas.

como este medicamento deve ser usado?

Os produtos injetáveis   de trastuzumabe vêm como um líquido ou como um pó para ser misturado com um líquido a ser injetado 

na veia por um médico ou enfermeiro em um hospital ou centro médico. Quando um produto de injeção de trastuzumabe é 

usado para tratar o câncer de mama que se espalhou, geralmente é administrado uma vez por semana. Quando um produto de 

injeção de trastuzumabe é usado para prevenir o retorno do câncer de mama, geralmente é administrado uma vez por semana 

durante o tratamento com outros medicamentos quimioterápicos e, em seguida, uma vez a cada 3 semanas após o término do 

tratamento com outros medicamentos por até 52 semanas. Quando um produto de injeção de trastuzumabe é usado para tratar 

câncer de estômago, geralmente é administrado uma vez a cada 3 semanas. A duração do seu tratamento depende de quão bem 

seu corpo responde à medicação e dos efeitos colaterais que você experimenta.

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 receber um produto injetável de trastuzumabe,

Informe o seu médico e farmacêutico se você é alérgico a trastuzumab, trastuzumab-anns, trastuzumabdkst, trastuzumab-
qyyp medicamentos feitos de proteína de células de ovário de hamster chinês, quaisquer outros medicamentos ou álcool 
benzílico. Pergunte ao seu farmacêutico se você não tem certeza se um medicamento ao qual você é alérgico é feito de 
proteína de células de ovário de hamster chinês ou contém álcool benzílico.

informe ao seu médico e farmacêutico quais medicamentos prescritos e não prescritos, vitaminas, suplementos 
nutricionais e produtos à base de plantas que você está tomando ou planeja tomar. Seu médico pode precisar
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alterar as doses de seus medicamentos ou monitorá-lo cuidadosamente quanto a efeitos colaterais.

informe o seu médico se você tem ou já teve alguma das condições mencionadas na seção ADVERTÊNCIA 
IMPORTANTE ou qualquer outra condição médica.

informe o seu médico se estiver a amamentar.

se estiver a ser submetido a uma cirurgia, incluindo cirurgia dentária, informe o médico ou dentista que está a receber um produto 
de injeção de trastuzumab.

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?

Ligue para o seu médico imediatamente se não puder comparecer a uma consulta para receber uma dose de um produto injetável 

de trastuzumabe.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

A injeção de trastuzumabe pode causar efeitos colaterais. Informe o seu médico se algum 
destes sintomas for grave ou não desaparecer:

diarréia

constipação

dor de estômago

azia

perda de apetite

dor nas costas, nos ossos, nas articulações ou nos músculos

dificuldade em adormecer ou permanecer dormindo

ondas de calor

dormência, queimação ou formigamento nos braços, mãos, pés ou pernas

mudanças na aparência das unhas

acne

depressão

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

dor de garganta, febre, calafrios, dificuldade em urinar, dor ao urinar e outros sinais de infecção

hemorragias nasais e outros hematomas ou sangramentos incomuns

cansaço excessivo

pele pálida
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náusea; vômito; perda de apetite; fadiga; batimento cardíaco acelerado; urina escura; diminuição da quantidade de urina; 
dor de estômago; convulsões; alucinações; ou cãibras musculares e espasmos

A injeção de trastuzumabe pode causar outros efeitos colaterais. Ligue para o seu médico se tiver algum problema incomum 

enquanto estiver recebendo este medicamento.

Se você sentir um efeito colateral grave, você ou seu médico podem enviar um relatório on-line ao programa 

MedWatch Adverse Event Reporting da Food and Drug Administration (FDA)
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) ou por telefone 
(1-800-332-1088).

Quais outras informações devo saber?

Seu médico pode solicitar alguns exames de laboratório para verificar a resposta do seu corpo à injeção de trastuzumabe.

É importante que você mantenha uma lista escrita de todos os medicamentos prescritos e não prescritos (sem 

receita) que você está tomando, bem como quaisquer produtos como vitaminas, minerais ou outros suplementos 

alimentares. Deve trazer esta lista consigo sempre que visitar um médico ou se for internado num hospital. 

Também é uma informação importante para levar com você em caso de emergência.

nomes de rands

Herceptina®(trastuzumabe)

Kanjinti®(trastuzumabe-anns)

Ogivri®(trastuzumabe-dkst)

Trazimera®(trastuzumabe-qyyp)
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