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Injeção de Bevacizumabe
pronunciado como (be va siz' yoo mab)

Perceber:

A injeção de bevacizumab, a injeção de bevacizumab-awwb e a injeção de bevacizumab-bvzr são medicamentos 

biológicos (medicamentos feitos de organismos vivos). A injeção biossimilar de bevacizumab-awwb e a injeção de 

bevacizumab-bvzr são altamente semelhantes à injeção de bevacizumab e funcionam da mesma maneira que a 

injeção de bevacizumab no corpo. Portanto, o termo produtos de injeção de bevacizumabe será usado para 

representar esses medicamentos nesta discussão.

por que este medicamento é prescrito?

Os produtos de injeção de bevacizumabe são usados

em combinação com outros medicamentos quimioterápicos para tratar câncer de cólon (intestino grosso) ou 
reto que se espalhou para outras partes do corpo;

em combinação com outros medicamentos quimioterápicos para tratar certos tipos de câncer de pulmão que se 
espalharam para tecidos próximos ou outras partes do corpo, que não podem ser removidos por cirurgia ou que 
retornaram após o tratamento com outros medicamentos quimioterápicos;

para tratar glioblastoma (um certo tipo de tumor cerebral canceroso) que não melhorou ou voltou após 
o tratamento com outros medicamentos;

em combinação com interferon alfa para tratar câncer de células renais (RCC, um tipo de câncer que começa no 
rim) que se espalhou para outras partes do corpo;

em combinação com outros medicamentos quimioterápicos para tratar o câncer do colo do útero (câncer que 
começa na abertura do útero [útero]) que não melhorou ou voltou após o tratamento com outros medicamentos 
ou se espalhou para outras partes do corpo;

em combinação com outros medicamentos quimioterápicos para tratar certos tipos de câncer de ovário (órgãos 
reprodutivos femininos onde os óvulos são formados), trompa de Falópio (tubo que transporta os óvulos 
liberados pelos ovários para o útero) e peritoneal (camada de tecido que reveste o abdômen) que não melhorou 
ou voltou após o tratamento com outros medicamentos; e

em combinação com atezolizumabe para tratar o carcinoma hepatocelular (CHC) que se espalhou ou não pode 
ser removido por cirurgia em pessoas que não receberam quimioterapia anteriormente.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a607001.html 1/5

TITLE - BEVACIZUMAB / AVASTIN MEDICATION PATIENT 
INFORMATION IN PORTUGUESE

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-bevacizumab-avastin-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a607001.html


14/04/22, 16h11 Injeção de Bevacizumabe: Informações sobre Medicamentos MedlinePlus

Os produtos de injeção de bevacizumab estão em uma classe de medicamentos chamados agentes antiangiogênicos. Eles funcionam 

impedindo a formação de vasos sanguíneos que trazem oxigênio e nutrientes para os tumores. Isso pode retardar o crescimento e a 

disseminação de tumores.

como este medicamento deve ser usado?

Os produtos injetáveis   de bevacizumabe vêm como uma solução (líquida) para administrar lentamente em uma veia. Os produtos de 

injeção de bevacizumabe são administrados por um médico ou enfermeiro em um consultório médico, centro de infusão ou hospital. 

Os produtos injetáveis   de bevacizumabe geralmente são administrados uma vez a cada 2 ou 3 semanas. Seu esquema de dosagem 

dependerá da condição que você tem, dos outros medicamentos que está usando e de quão bem seu corpo responde ao tratamento.

Deve levar 90 minutos para você receber sua primeira dose de um produto injetável de bevacizumabe. Um médico 

ou enfermeiro irá observá-lo de perto para ver como seu corpo reage ao bevacizumabe. Se você não tiver nenhum 

problema sério ao receber sua primeira dose de um produto injetável de bevacizumabe, geralmente levará de 30 a 

60 minutos para você receber cada uma das doses restantes do medicamento.

Os produtos injetáveis   de bevacizumabe podem causar reações graves durante a infusão do medicamento. Se sentir algum dos 

seguintes sintomas, informe o seu médico imediatamente: dificuldade em respirar ou falta de ar, calafrios, tremores, sudorese, 

dores de cabeça, dor no peito, tonturas, sensação de desmaio, rubor, comichão, erupção cutânea ou urticária. O seu médico pode 

necessitar de abrandar a sua perfusão, ou atrasar ou interromper o seu tratamento se sentir estes ou outros efeitos secundários.

outros usos para este medicamento

A injeção de bevacizumabe (Avastin) às vezes também é usada para tratar a degeneração macular relacionada à 

idade úmida (DMRI; uma doença ocular contínua que causa perda da capacidade de ver à frente e pode dificultar a 

leitura, dirigir ou realizar outras atividades diárias). Converse com seu médico sobre os riscos de usar bevacizumabe 

para tratar sua condição.

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 de injeção de bevacizumabe,

informe o seu médico e farmacêutico se você é alérgico a bevacizumab, bevacizumab-awwb, bevacizumab-
bvzr, qualquer outro medicamento ou qualquer um dos ingredientes dos produtos injetáveis   de 
bevacizumab.

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 
anticoagulantes (afinadores do sangue), como a varfarina (Coumadin, Jantoven); e sunitinibe (Sutent). Informe também 
o seu médico se estiver a tomar ou se já tomou uma antraciclina (um tipo de quimioterapia utilizada para o cancro da 
mama e alguns tipos de leucemia), como daunorrubicina (Cerubidina), doxorrubicina, epirrubicina (Ellence) ou 
idarrubicina (idamicina) . Seu médico pode precisar alterar as doses de seus medicamentos ou monitorá-lo 
cuidadosamente quanto a efeitos colaterais.

informe o seu médico se já foi tratado com radioterapia no lado esquerdo do peito ou pélvis; e 
se você tem ou já teve diabetes, pressão alta, insuficiência cardíaca ou qualquer
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condição que afeta seu coração ou vasos sanguíneos (tubos que movem o sangue entre o coração e outras 
partes do corpo). Além disso, informe o seu médico se você tossiu sangue recentemente.

você deve saber que os produtos de injeção de bevacizumabe podem causar infertilidade em mulheres (dificuldade em 
engravidar); no entanto, você não deve presumir que não pode engravidar. Informe o seu médico se estiver grávida ou 
planeia engravidar. Você deve usar anticoncepcionais para prevenir a gravidez durante o tratamento com um produto 
injetável de bevacizumabe e por pelo menos 6 meses após a dose final. Se você engravidar enquanto estiver usando 
um produto de injeção de bevacizumabe, ligue para o seu médico. Bevacizumab pode prejudicar o feto e aumentar o 
risco de perda de gravidez.

informe o seu médico se estiver a amamentar. Você não deve amamentar durante o tratamento com um 
produto injetável de bevacizumabe e por pelo menos 6 meses após a dose final.

você deve saber que este medicamento pode causar insuficiência ovariana. Converse com seu médico sobre o risco de 
infertilidade em mulheres causada por bevacizumabe. Converse com seu médico sobre os riscos de usar o produto injetável 
de bevacizumabe.

informe o seu médico se foi submetido a uma cirurgia recentemente ou se planeia fazer uma cirurgia, incluindo cirurgia 
dentária. Se estiver programado para uma cirurgia, seu médico interromperá o tratamento com um produto injetável de 
bevacizumabe pelo menos 28 dias antes da cirurgia. Se você foi submetido a uma cirurgia recentemente, não deve receber 
um produto de injeção de bevacizumabe até que tenham passado pelo menos 28 dias e até que a área esteja completamente 
curada.

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?

Se você perder uma consulta para receber uma dose de um produto injetável de bevacizumabe, ligue para o seu médico o 

mais rápido possível.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

Os produtos para injeção de bevacizumabe podem causar efeitos colaterais. Informe o seu médico se 
algum destes sintomas for grave ou não desaparecer:

tontura

perda de apetite

azia

mudança na capacidade de saborear alimentos

diarréia

perda de peso

feridas na pele ou na boca

mudanças de voz

lágrimas aumentadas ou diminuídas

nariz entupido ou escorrendo
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dores musculares ou articulares

problemas para dormir

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

hemorragias nasais ou sangramento de suas gengivas; tossir ou vomitar sangue ou material que se pareça com borra de 
café; sangramento ou hematomas incomuns; aumento do fluxo menstrual ou sangramento vaginal; urina rosa, vermelha ou 
marrom escura; evacuações intestinais vermelhas ou pretas; ou dor de cabeça, tontura ou fraqueza

dificuldade em engolir

fala lenta ou difícil

desmaio

fraqueza ou dormência de um braço ou perna

dor no peito

dor nos braços, pescoço, mandíbula, estômago ou parte superior das costas

falta de ar ou chiado

convulsões

Cansaço extremo

confusão

mudança na visão ou perda de visão

dor de garganta, febre, calafrios e outros sinais de infecção

inchaço da face, olhos, estômago, mãos, pés, tornozelos ou pernas

ganho de peso inexplicável

urina espumosa

dor, sensibilidade, calor, vermelhidão ou inchaço em apenas uma perna

vermelhidão, coceira ou descamação da pele

dor de estômago, constipação, náusea, vômito, calafrios ou febre

Os produtos para injeção de bevacizumabe podem 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
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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. O seu médico irá verificar a sua pressão arterial e testar a sua urina 

regularmente durante o tratamento com um produto injectável de bevacizumab.

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.

nomes de rands

Avastin®(bevacizumabe)

Mvasi®(bevacizumabe-awwb)

Zirabev®(bevacizumabe-bvzr)
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