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Bortezomibe
pronunciado como (bor tez' oh mib)

por que este medicamento é prescrito?

Bortezomibe é usado para tratar pessoas com mieloma múltiplo (um tipo de câncer da medula óssea). Bortezomibe também é usado 

para tratar pessoas com linfoma de células do manto (um câncer de crescimento rápido que começa nas células do sistema 

imunológico). Bortezomibe está em uma classe de medicamentos chamados agentes antineoplásicos. Funciona matando as células 

cancerígenas.

como este medicamento deve ser usado?

Bortezomibe vem como uma solução (líquido) para injetar em uma veia ou por via subcutânea (sob a pele). Bortezomibe é 

administrado por um médico ou enfermeiro em um consultório médico ou clínica. 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.

Certifique-se de dizer ao seu médico como você está se sentindo durante o tratamento. Seu médico pode interromper 

seu tratamento por um tempo ou diminuir sua dose de bortezomibe se você apresentar efeitos colaterais do 

medicamento.

Peça ao seu farmacêutico ou médico uma cópia das informações do fabricante para o paciente.

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 usar bortezomibe,

informe o seu médico e profissional de saúde se você é alérgico ao bortezomibe, manitol, qualquer outro 
medicamento, boro ou qualquer um dos ingredientes do bortezomibe. Peça ao seu médico uma lista dos 
ingredientes.

informe ao seu médico e farmacêutico quais outros medicamentos prescritos e não prescritos, vitaminas ou 
suplementos nutricionais que você está tomando ou planeja tomar. Certifique-se de mencionar qualquer um dos 
seguintes: claritromicina (Biaxin, em PrevPac); certos antifúngicos como itraconazol (Sporanox) ou cetoconazol 
(Nizoral); idelalisib (Zydelig); medicamentos para tratar diabetes ou pressão alta; certos medicamentos para tratar o 
vírus da imunodeficiência humana (HIV) ou a imunodeficiência adquirida
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síndrome (AIDS), como indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir) ou saquinavir (Invirase); certos 
medicamentos para tratar convulsões, como carbamazepina (Carbatrol, Tegretol), fenobarbital (Luminal, Solfoton) ou 
fenitoína (Dilantin, Phenytek); nefazodona; ribociclibe (Kisqali, Kisqali, em Femera); rifabutina (Micobutina); ou 
rifampicina (Rifadin, Rifamate, Rimactane, outros). Seu médico pode precisar alterar as doses de seus medicamentos 
ou monitorá-lo cuidadosamente quanto a efeitos colaterais. Muitos outros medicamentos também podem interagir 
com o bortezomibe, portanto, informe o seu médico sobre todos os medicamentos que você está tomando, mesmo 
aqueles que não aparecem nesta lista.

informe ao seu médico quais produtos à base de plantas você está tomando, especialmente a erva de São João.

informe o seu médico se você ou alguém da sua família tem ou já teve doença cardíaca e se você tem ou já teve uma 
infecção por herpes (herpes labial, herpes zoster ou feridas genitais); diabetes; desmaio; colesterol alto (gorduras no 
sangue); pressão arterial baixa ou alta; neuropatia periférica (dormência, dor, formigamento ou sensação de 
queimação nos pés ou mãos) ou fraqueza ou perda de sensibilidade ou reflexos em uma parte do corpo; ou doença 
renal ou hepática. Informe também o seu médico se fumar ou beber grandes quantidades de álcool.

informe o seu médico se estiver grávida ou planeia engravidar. Bortezomibe pode prejudicar o feto. Use controle de 
natalidade para prevenir a gravidez durante o tratamento com bortezomibe e por pelo menos 7 meses após a dose 
final. Se você é um homem com uma parceira que pode engravidar, certifique-se de usar controle de natalidade 
durante o tratamento com bortezomibe e por pelo menos 4 meses após a dose final. Pergunte ao seu médico se você 
tiver dúvidas sobre os tipos de controle de natalidade que funcionarão para você. Se você ou seu parceiro engravidar 
enquanto estiver usando bortezomibe ou por 7 meses após a dose final, ligue para seu médico imediatamente.

não amamente durante o tratamento com bortezomibe e por 2 meses após a última dose.

se estiver a ser submetido a uma cirurgia, incluindo cirurgia dentária, informe o médico ou dentista que está a utilizar 
bortezomib.

você deve saber que o bortezomibe pode deixá-lo sonolento, tonto ou tonto, ou causar desmaio ou 
visão turva. Não conduza um carro ou opere máquinas ou ferramentas perigosas até saber como este 
medicamento o afeta.

você deve saber que o bortezomibe pode causar tonturas, vertigens e desmaios quando você se levanta muito 
rapidamente de uma posição deitada. Isso é mais comum em pessoas que desmaiaram no passado, pessoas 
desidratadas e pessoas que estão tomando medicamentos para baixar a pressão arterial. Para evitar esse 
problema, saia da cama devagar, apoiando os pés no chão por alguns minutos antes de se levantar.

Que instruções dietéticas especiais devo seguir?

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

Beba bastante líquido todos os dias durante o tratamento com bortezomibe, especialmente se vomitar ou tiver 

diarreia.

o que devo fazer se me esquecer de uma dose?

Se você perder uma consulta para receber uma dose de bortezomibe, ligue para seu médico imediatamente.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

Bortezomibe pode causar efeitos colaterais. Informe o seu médico se algum destes sintomas, 
ou os da seção PRECAUÇÕES ESPECIAIS, forem graves ou não desaparecerem:
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fraqueza geral

cansaço

náusea

vômito

diarréia

constipação

perda de apetite

dor de estômago

dor de cabeça

dor, vermelhidão, hematomas, sangramento ou dureza no local da injeção

dificuldade em adormecer ou permanecer dormindo

Alguns efeitos secundários podem ser graves. Se sentir algum destes sintomas, contacte o seu 
médico imediatamente:

fraqueza nos braços ou pernas, alterações na sensação de toque ou dor, queimação, dormência ou formigamento nas 
mãos, braços, pernas ou pés

dor súbita em pontada ou pontada, dor constante ou em queimação ou fraqueza muscular

falta de ar, batimento cardíaco acelerado, dor de cabeça, tontura, pele pálida, confusão ou cansaço

inchaço dos pés, tornozelos ou pernas

urticária, erupção cutânea, comichão

rouquidão, dificuldade em engolir ou respirar, ou inchaço da face, garganta, língua, lábios, olhos ou 
mãos

febre, dor de garganta, calafrios, tosse ou outros sinais de infecção

hematomas ou sangramentos incomuns

fezes pretas e alcatroadas, sangue vermelho nas fezes, vômito com sangue ou material de vômito que se parece com borra de 

café

fala arrastada ou incapacidade de falar ou entender a fala, confusão, paralisia (perda da capacidade de mover 
uma parte do corpo), alterações na visão ou perda de visão, equilíbrio, coordenação, memória ou consciência

desmaio, visão turva, tontura, náusea ou cãibras musculares

pressão ou dor no peito, batimento cardíaco acelerado, inchaço dos tornozelos ou pés ou falta de ar

tosse, falta de ar, chiado ou dificuldade em respirar

dor de cabeça, confusão, convulsões, cansaço ou perda ou alterações da visão

pontos roxos do tamanho de um ponto sob a pele, febre, cansaço, tontura, falta de ar, hematomas, confusão, 
sonolência, convulsões, diminuição da micção, sangue na urina ou inchaço nas pernas

febre, dor de cabeça, calafrios, náusea, dor, coceira ou formigamento seguido de erupção na mesma área com bolhas 
na pele que coçam ou doem
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náuseas, cansaço extremo, sangramento incomum ou hematomas, falta de energia, perda de apetite, dor na parte superior direita 
do estômago, amarelecimento da pele ou dos olhos ou sintomas semelhantes aos da gripe

Bortezomibe pode causar outros efeitos colaterais. Ligue para o seu médico se tiver algum problema incomum ao receber 

este medicamento.

o que devo saber sobre armazenamento e descarte deste medicamento?

Bortezomibe será armazenado no consultório ou clínica médica.

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:

desmaio

tontura

visão embaçada

hematomas ou sangramentos incomuns

Quais outras informações devo saber?

Mantenha todas as consultas com o seu médico e o laboratório. O seu médico pedirá alguns exames laboratoriais para 

verificar a resposta do seu corpo ao bortezomibe.

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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para uso comercial deve ser autorizado pela ASHP.
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