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Injeção de carboplatina
pronunciado como (kar'' boe pla' estanho)

AVISO IMPORTANTE:

A injeção de carboplatina deve ser administrada em um hospital ou centro médico sob a supervisão de um médico com 

experiência em administrar medicamentos quimioterápicos para o câncer.

A carboplatina pode causar uma diminuição grave no número de células sanguíneas na medula óssea. Isso 

aumenta o risco de você desenvolver uma infecção grave ou sangramento. Se sentir algum dos seguintes sintomas, 

contacte o seu médico imediatamente: febre, dor de garganta, arrepios, tosse e congestão contínuas ou outros 

sinais de infeção; sangramento ou hematomas incomuns; fezes pretas e alcatroadas; sangue vermelho nas fezes; 

vômito sangrento; material vomitado que parece borra de café.

A carboplatina pode causar reações alérgicas graves. Se você tiver uma reação alérgica à injeção de 
carboplatina, ela pode começar alguns minutos após o início da infusão e você pode apresentar os seguintes 
sintomas: urticária; erupção cutânea; coceira; vermelhidão da pele; dificuldade em respirar ou engolir; 
tontura; desmaio; ou batimentos cardíacos acelerados. Informe o seu médico imediatamente se sentir 
algum destes sintomas.

Mantenha todas as consultas com o seu médico e o laboratório. O seu médico irá pedir alguns testes antes, 

durante e após o seu tratamento para verificar a resposta do seu corpo à carboplatina. O seu médico pode 

necessitar de interromper ou adiar o seu tratamento se sentir alguns efeitos secundários.

por que este medicamento é prescrito?

A carboplatina é usada isoladamente ou em combinação com outros medicamentos para tratar câncer de ovário (câncer 

que começa nos órgãos reprodutivos femininos onde os óvulos são formados) que se espalhou para outras partes do 

corpo, não melhorou ou piorou após o tratamento com outros medicamentos ou radioterapia. A carboplatina está em 

uma classe de medicamentos conhecidos como compostos contendo platina. Funciona parando ou retardando o 

crescimento das células cancerígenas.

como este medicamento deve ser usado?
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A injeção de carboplatina vem como uma solução (líquida) a ser injetada por pelo menos 15 minutos por via intravenosa (numa veia) 

por um médico ou enfermeiro em um centro médico. Geralmente é administrado uma vez a cada 4 semanas.

outros usos para este medicamento

A carboplatina também é usada algumas vezes para tratar câncer de pulmão, bexiga, mama e endométrio; câncer de 

cabeça e pescoço; câncer do colo do útero e testículos: tumor de Wilms (um tipo de câncer de rim que ocorre em 

crianças); certos tipos de tumores cerebrais; neuroblastoma (um câncer que começa nas células nervosas e ocorre 

principalmente em crianças); e retinoblastoma (câncer no olho). Converse com seu médico sobre os riscos de usar este 

medicamento para 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 injeção de carboplatina,

informe o seu médico e farmacêutico se você é alérgico à carboplatina, cisplatina (Platinol), qualquer outro medicamento 
ou qualquer um dos ingredientes da injeção de carboplatina. Peça ao seu farmacêutico uma lista dos ingredientes.

informe ao seu médico e farmacêutico quais outros medicamentos prescritos e não prescritos, vitaminas, suplementos 
nutricionais e produtos fitoterápicos que você está tomando ou planeja tomar. Certifique-se de mencionar qualquer um dos 
seguintes: antibióticos aminoglicosídeos, como amicacina (Amikin), gentamicina (Garamycin) ou tobramicina (Tobi, Nebcin). 
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 a cisplatina, portanto, informe o seu médico sobre todos os 
medicamentos que você está tomando, mesmo aqueles que não aparecem nesta lista.

informe o seu médico se tem ou já teve doença renal ou se tem problemas hemorrágicos.

informe o seu médico se está grávida, planeia engravidar ou está a amamentar. Você não deve engravidar ou 
amamentar enquanto estiver recebendo carboplatina. Se engravidar enquanto estiver a receber carboplatina, 
contacte o seu médico. A carboplatina pode prejudicar o feto.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

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

náusea

vômito

diarréia

constipação

feridas na boca e garganta

dor, queimação ou formigamento nas mãos ou pés

dor, coceira, vermelhidão, inchaço, bolhas ou feridas no local onde o medicamento foi injetado

perda de cabelo

dor
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fraqueza

perda na capacidade de saborear alimentos

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

pele pálida

cansaço ou fraqueza incomum

desmaio

tontura

mudanças repentinas na visão, incluindo visão de cores

diminuição da micção

inchaço do rosto, braços, mãos, pés, tornozelos ou pernas

falta de ar com a atividade diária ou quando deitado

zumbido nos ouvidos e dificuldade em ouvir

A carboplatina pode aumentar o risco de desenvolver outros tipos de câncer. Converse com seu médico sobre os riscos de tomar 

este medicamento.

A carboplatina pode causar outros efeitos colaterais. Ligue para o seu médico se tiver algum problema incomum enquanto estiver tomando 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:

fezes pretas, alcatroadas ou com sangue

vômito sangrento ou material vomitado que se parece com borra de café

hematomas ou sangramentos incomuns

diminuição da micção

dor, queimação ou formigamento nas mãos ou pés

zumbido nos ouvidos e dificuldade em ouvir
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Quais outras informações devo saber?

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

Paraplatina®

outros nomes

CBDCA
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