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Injeção de Atezolizumabe
pronunciado como (a'' te zoe liz' ue mab)

por que este medicamento é prescrito?

A injeção de atezolizumabe é usada:

para tratar certos tipos de câncer urotelial (câncer do revestimento da bexiga e outras partes do trato urinário) 
que se espalhou ou não pode ser removido por cirurgia em pessoas incapazes de receber quimioterapia 
contendo platina (carboplatina, cisplatina),

sozinho ou com outros medicamentos de quimioterapia como primeiro tratamento para certos tipos de câncer de pulmão de 
células não pequenas (NSCLC) que se espalhou para outras partes do corpo,

para tratar um certo tipo de NSCLC que se espalhou para outras partes do corpo e que piorou durante ou 
após o tratamento com outros medicamentos quimioterápicos,

sozinho para tratar e prevenir o retorno de um certo tipo de CPNPC após cirurgia para removê-lo e após 
tratamento com quimioterapia contendo platina (carboplatina, cisplatina),

juntamente com outros medicamentos quimioterápicos como primeiro tratamento para um certo tipo de câncer de pulmão de 
pequenas células (CPPC) que se espalhou por todo o pulmão ou para outras partes do corpo,

em combinação com bevacizumabe (Avastin) para tratar carcinoma hepatocelular (CHC) que se espalhou ou não 
pode ser removido por cirurgia em pessoas que não receberam quimioterapia anteriormente, e

em combinação com cobimetinibe (Cotellic) e vemurafenibe (Zelboraf) para tratar certos tipos de melanoma 
(um tipo de câncer de pele) que se espalhou ou não pode ser removido por cirurgia.

A injeção de atezolizumabe está em uma classe de medicamentos chamados anticorpos monoclonais. Funciona bloqueando a ação de 

uma determinada proteína nas células cancerígenas. Isso ajuda o sistema imunológico da pessoa a lutar contra as células cancerígenas e 

ajuda a retardar o crescimento do tumor.

como este medicamento deve ser usado?

A injeção de atezolizumab vem como uma solução (líquido) a ser injetada em uma veia durante 30 a 60 minutos por um 

médico ou enfermeiro em um hospital ou centro médico. Geralmente é injetado uma vez a cada 2, 3 ou 4 semanas, 

dependendo da sua dose. A duração do seu tratamento será decidida pelo seu médico e depende do tipo de câncer que 

está sendo tratado, de quão bem seu corpo responde à medicação e dos efeitos colaterais que você experimenta.

A injeção de atezolizumabe pode causar reações graves durante a infusão do medicamento. Um médico ou enfermeiro irá 

monitorá-lo cuidadosamente enquanto você estiver recebendo a medicação. Se você experimentar algum dos
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seguintes sintomas, informe o seu médico imediatamente: rubor, febre, arrepios, tremores, tonturas, sensação de desmaio, falta 

de ar, pieira, dificuldade em respirar, comichão, erupção cutânea, dor nas costas ou pescoço ou inchaço da face ou lábios.

O seu médico pode necessitar de abrandar a sua perfusão, atrasar ou interromper o seu tratamento ou tratá-lo com outros 

medicamentos se sentir alguns efeitos secundários. Certifique-se de informar ao seu médico como você está se sentindo 

durante o tratamento com injeção de atezolizumabe.

O seu médico ou farmacêutico fornecerá a folha de informações ao paciente do fabricante (Guia de Medicação) 
quando você iniciar o tratamento com injeção de atezolizumabe e cada vez que receber a medicação. Leia 
atentamente as informações e pergunte ao seu médico ou farmacêutico se tiver alguma dúvida. Você também pode 
visitar o site da Food and Drug Administration (FDA) (http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://
www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) ou no site do fabricante para obter o Guia de Medicação.

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 injeção de atezolizumabe,

informe o seu médico e farmacêutico se você é alérgico ao atezolizumab, a qualquer outro medicamento ou a qualquer um dos 

ingredientes da injeção de atezolizumab. Pergunte ao seu farmacêutico ou consulte o Guia de Medicação para obter 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. Seu médico pode precisar alterar as doses de seus 
medicamentos ou monitorá-lo cuidadosamente quanto a efeitos colaterais.

informe o seu médico se você fez ou já teve um transplante de órgão ou medula óssea ou radioterapia na 
região do peito; problemas pulmonares ou respiratórios; qualquer condição que afete o sistema nervoso, como 
miastenia gravis (um distúrbio do sistema nervoso que causa fraqueza muscular) ou síndrome de Guillain-Barré 
(fraqueza, formigamento e possível paralisia devido a danos repentinos nos nervos); uma doença autoimune 
(condição na qual o sistema imunológico ataca uma parte saudável do corpo), como a doença de Crohn 
(condição na qual o sistema imunológico ataca o revestimento do trato digestivo causando dor, diarreia, perda 
de peso e febre), colite ulcerativa (condição que causa inchaço e feridas no revestimento do cólon [intestino 
grosso] e reto) ou lúpus (condição na qual o sistema imunológico ataca muitos tecidos e órgãos, incluindo a 
pele, articulações, sangue e rins); diabetes; problemas de tireóide; ou doença renal ou hepática. Informe 
também o seu médico se você tem ou já teve citomegalovírus (CMV; uma infecção viral que pode causar 
sintomas em pacientes com sistema imunológico fraco).

informe o seu médico se estiver grávida ou planeia engravidar. Você terá que fazer um teste de gravidez antes de 
iniciar o tratamento. Você não deve engravidar enquanto estiver recebendo injeção de atezolizumabe e por 5 meses 
após a última dose. Converse com seu médico sobre métodos anticoncepcionais que você pode usar durante o 
tratamento. Se você engravidar enquanto estiver recebendo injeção de atezolizumabe, ligue para o seu médico 
imediatamente. Atezolizumabe pode prejudicar o feto.

informe o seu médico se estiver a amamentar. O seu médico provavelmente lhe dirá para não amamentar 
durante o tratamento e por 5 meses após a última dose.
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Que instruções dietéticas especiais devo seguir?

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

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

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

dor nas costas, pescoço ou articulações

pele pálida

inchaço dos braços

perda de apetite

náusea

vômito

constipação

perda de cabelo

Alguns efeitos secundários podem ser graves. Se sentir algum destes sintomas, contacte o seu médico 
imediatamente ou obtenha tratamento médico de emergência:

diarreia, dor de estômago, sangue ou muco nas fezes ou fezes pretas, pegajosas

dor contínua que começa na parte superior esquerda ou no meio do estômago, mas pode se espalhar para as costas, febre, 
náusea, vômito

febre, dor de garganta, tosse, calafrios, sintomas semelhantes aos da gripe, micção frequente, urgente, difícil ou dolorosa ou 
outros sinais de infecção

diminuição da micção, sangue na urina, inchaço nos tornozelos ou pés ou perda de apetite

tosse nova ou agravada que pode ser sanguinolenta, falta de ar ou dor no peito

amarelecimento da pele ou dos olhos, cansaço extremo, sangramento ou hematomas com facilidade, náusea ou vômito, dor 
na parte superior direita do estômago, urina escura (cor de chá), diminuição do apetite

dores de cabeça que não desaparecem ou dores de cabeça incomuns; Cansaço extremo; batimento cardíaco acelerado; 

constipação; aumento da sudorese; sentindo frio; aprofundamento da voz; perda de cabelo; sentir mais fome ou sede do que o 

habitual; tontura ou desmaio; aumento da micção; perda ou ganho de peso; alterações da visão; mudanças no humor ou 

comportamento, como diminuição do desejo sexual ou sensação de irritação, confusão ou esquecimento

erupção cutânea ou comichão, bolhas ou descamação da pele

feridas na boca, nariz, garganta ou área genital

dor muscular persistente, cãibras ou fraqueza; rigidez do pescoço

dormência ou formigamento nos braços ou pernas

visão embaçada ou dupla, sensibilidade à luz ou outros problemas de visão, dor ou vermelhidão nos olhos

sentir mais fome ou sede do que o habitual, aumento da micção, cansaço extremo, fraqueza, hálito com 
cheiro de fruta
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dor no peito, falta de ar, batimentos cardíacos rápidos ou irregulares, inchaço dos tornozelos

A injeção de atezolizumabe 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.

Quais outras informações devo saber?

Mantenha todas as consultas com o seu médico e o laboratório. Seu médico solicitará alguns exames laboratoriais antes e 

durante o tratamento com injeção de atezolizumabe para verificar a resposta do seu corpo à medicação. Para algumas 

condições, seu médico solicitará um teste de laboratório antes de iniciar seu tratamento para verificar se seu câncer pode 

ser tratado com atezolizumabe.

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. 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.
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