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Injeção de Ado-trastuzumabe Emtansina
pronunciado como (a'' doe tras tooz' ue mab em tan' visto)

AVISO IMPORTANTE:

O ado-trastuzumab emtansina pode causar problemas hepáticos graves ou potencialmente fatais. 
Informe o seu médico se tem ou já teve doença hepática, incluindo hepatite. O seu médico irá pedir 
exames laboratoriais regularmente antes e durante o seu tratamento para verificar se o ado-
trastuzumab emtansina está a afetar o seu fígado. O seu médico pode dizer-lhe que não deve 
receber este medicamento se os testes mostrarem que tem problemas de fígado. Informe o seu 
médico e farmacêutico sobre todos os medicamentos que está a tomar para que possam verificar se 
algum dos seus medicamentos pode aumentar o risco de desenvolver danos no fígado durante o 
tratamento com ado-trastuzumab emtansina. Contacte o seu médico imediatamente se sentir algum 
dos seguintes sintomas: náuseas, vómitos, cansaço extremo, falta de energia, perda de apetite, dor 
na parte superior direita do estômago,

Ado-trastuzumab emtansina também pode causar problemas cardíacos graves ou com risco de vida. Informe o seu 

médico se você tem ou já teve doença cardíaca, ataque cardíaco, dor no peito ou batimentos cardíacos irregulares. 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 ado-trastuzumab emtansina. Seu médico pode dizer 

que você não deve receber este medicamento se os testes mostrarem que a capacidade do seu coração de bombear 

sangue diminuiu. 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 batimentos cardíacos rápidos, irregulares ou acelerados.

Informe o seu médico se estiver grávida ou se você ou o seu parceiro pretendem engravidar. Adotrastuzumab 
emtansina pode prejudicar o feto. Se você puder engravidar, precisará ter um teste de gravidez negativo antes 
de iniciar o tratamento com ado-trastuzumabe emtansina. Você deve usar anticoncepcionais para evitar a 
gravidez durante o tratamento e por 7 meses após a dose final. Se você é homem e seu parceiro pode 
engravidar, você deve usar o controle de natalidade enquanto estiver recebendo este medicamento e por 4 
meses após a dose final. Converse com seu médico sobre métodos de controle de natalidade que funcionarão 
para você. Se você ou seu parceiro engravidarem durante o tratamento com ado-trastuzumabe emtansina, 
chame seu médico imediatamente.

Converse com seu médico sobre os riscos de receber injeção de ado-trastuzumabe emtansina.
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por que este medicamento é prescrito?

A injeção de ado-trastuzumabe emtansina é usada para tratar um certo tipo de câncer de mama que se espalhou para 

outras partes do corpo e não melhorou ou piorou após o tratamento com outros medicamentos. O ado-trastuzumabe 

emtansina também é usado após a cirurgia para um certo tipo de câncer de mama em mulheres que fizeram tratamento 

com outros medicamentos quimioterápicos antes da cirurgia, mas ainda havia câncer no tecido removido durante a 

cirurgia. Ado-trastuzumab emtansina está em uma classe de medicamentos chamados conjugados anticorpo-droga. 

Funciona matando as células cancerígenas.

como este medicamento deve ser usado?

A injeção de ado-trastuzumabe emtansina vem como um pó para ser misturado com líquido e infundido (injetado 

lentamente) em uma veia por um médico ou enfermeiro em um hospital ou centro médico. Geralmente é injetado 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.

A injeção de ado-trastuzumabe emtansina pode causar reações graves relacionadas à infusão, que podem ocorrer 
durante ou logo após a infusão do medicamento. Deve demorar 90 minutos para você receber sua primeira dose de 
ado-trastuzumab emtansina. Um médico ou enfermeiro irá observá-lo de perto para ver como seu corpo reage a 
este medicamento. Se você não tiver nenhum problema sério quando receber sua primeira dose de ado-
trastuzumabe emtansina, geralmente levará 30 minutos para você receber cada uma das doses restantes do 
medicamento. Se sentir algum dos seguintes sintomas, informe o seu médico imediatamente: rubor; febre; arrepios; 
tontura; tontura; desmaio; falta de ar; dificuldade para respirar; ou batimentos cardíacos rápidos, irregulares ou 
acelerados.

O seu médico pode precisar adiar o seu tratamento, abrandar a perfusão ou interromper o seu tratamento se sentir alguns 

efeitos secundários. Certifique-se de informar o seu médico como você está se sentindo durante o tratamento com ado-

trastuzumab emtansina.

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 ado-trastuzumabe emtansina,

informe o seu médico e farmacêutico se você é alérgico a ado-trastuzumabe emtansina, trastuzumabe, qualquer outro 
medicamento ou qualquer um dos ingredientes da injeção de ado-trastuzumabe emtansina. Peça ao seu médico ou 
farmacêutico uma lista dos ingredientes.

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. Certifique-se de mencionar 
os medicamentos listados na seção ADVERTÊNCIA IMPORTANTE e qualquer um dos seguintes: apixabana 
(Eliquis), aspirina (Durlaza, em Aggrenox, outros), atazanavir (Reyataz, em Evotaz), cilostazol (Pletal), 
claritromicina (Biaxin, em Prevpac), clopidogrel (Plavix), dabigatran (Pradaxa), dalteparina (Fragmin), dipiridamol 
(Persantine, em Aggrenox), edoxaban (Savaysa), enoxaparina (Lovenox), fondaparinux (Arixtra), heparina, 
indinavir (Crixivan), itraconazol (Onmel, Sporanox), cetoconazol, nefazodona,
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nelfinavir (Viracept), prasugrel (Effient), ritonavir (Norvir, em Kaletra, Technivie, Viekira Pak), rivaroxabana 
(Xarelto), saquinavir (Invirase), telitromicina (Ketek), ticagrelor (Brilinta), vorapaxar (Zontivity), voriconazol 
( Vfend) e varfarina (Coumadin, Jantoven). Seu médico pode precisar alterar as doses de seus 
medicamentos ou monitorá-lo cuidadosamente quanto a efeitos colaterais.

informe o seu médico se você é descendente de asiáticos, ou se você tem ou já teve alguma das condições 
mencionadas na seção ADVERTÊNCIA IMPORTANTE, dificuldade para respirar, mesmo em repouso, radioterapia 
ou qualquer outra condição médica.

informe o seu médico se estiver a amamentar. Você não deve amamentar enquanto estiver recebendo injeção de 
ado-trastuzumabe emtansina e por 7 meses após sua dose final.

Que instruções dietéticas especiais devo seguir?

Converse com seu médico sobre comer toranja e beber suco de toranja enquanto estiver recebendo este medicamento.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

Ado-trastuzumab emtansina pode causar efeitos colaterais. Informe o seu médico se algum 
destes sintomas for grave ou não desaparecer:

constipação

diarréia

dor de estômago

feridas na boca e garganta

boca seca

alterações na capacidade de saborear

dores articulares ou musculares

dor de cabeça

olhos secos, vermelhos ou lacrimejantes

visão embaçada

dificuldade em adormecer ou permanecer dormindo

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

dor, coceira, vermelhidão, inchaço, bolhas ou feridas perto do local onde o medicamento foi injetado

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

hemorragias nasais e outros sangramentos ou hematomas incomuns

fezes sanguinolentas ou pretas, alcatroadas

vomitando sangue ou material marrom que se assemelha a borra de café

dor, queimação ou formigamento nas mãos ou pés, fraqueza muscular, dificuldade para se mover

urticária
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irritação na pele

coceira

dificuldade em respirar ou engolir

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

falta de ar, tosse, cansaço extremo

Ado-trastuzumab emtansina pode causar outros efeitos colaterais. Ligue para o seu médico se tiver algum problema 

incomum ao receber 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).

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.

Os sintomas de sobredosagem podem incluir o seguinte:

hemorragias nasais e outros sangramentos ou hematomas incomuns

fezes sanguinolentas ou pretas, alcatroadas

vomitando sangue ou material marrom que se assemelha a borra de café

Quais outras informações devo saber?

Mantenha todas as consultas com o seu médico e o laboratório. O seu médico solicitará um teste de laboratório antes 

de iniciar o tratamento para verificar se o câncer pode ser tratado com ado-trastuzumab emtansina.

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

Kadcyla®
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