Vamos encarar juntos o
carcinoma basocelular
avançado?
Bem-vindo ao

Programa Reconstruir
Existem momentos na vida que precisam ser encarados de frente. O bom é saber que nesses
momentos não estamos sozinhos. O Programa Reconstruir está aqui para ajudar você em
seu tratamento contra o carcinoma basocelular.

O que é o programa?
O Reconstruir é um programa de suporte da Roche para pacientes diagnosticados com
carcinoma basocelular avançado e que receberam a prescrição de vismodegibe. Por meio do
Programa Reconstruir, você terá acompanhamento periódico, materiais educativos, dicas
sobre qualidade de vida e ainda poderá esclarecer dúvidas sempre que precisar.
SEJA BEM-VINDO E BOM TRATAMENTO.
Para mais informações ou em caso de dúvidas, entre
em contato com a central de atendimento do programa:

0800 777 6700

O que é o carcinoma basocelular avançado?
Para que você possa encarar essa doença, antes de mais nada é preciso que você entenda
um pouco mais sobre ela. O carcinoma basocelular é o câncer mais comum em todo o mundo
entre pacientes caucasianos. Surge nas células basais, que estão na camada mais profunda da
epiderme. O carcinoma basocelular avançado compreende o carcinoma localmente avançado e
o metastático, é uma doença rara e desfigurante.
O carcinoma basocelular é diagnosticado por meio de uma lesão (ferida ou nódulo) e apresenta
evolução lenta. Feridas na pele cuja cicatrização demore mais de quatro semanas, variação
na cor, manchas que coçam, ardem, descamam ou sangram são sinais de preocupação que
geralmente o dermatologista encontra. Quando essa lesão, no entanto, não é percebida ou há
uma demora a buscar auxílio médico, ou seja, quando o diagnóstico é tardio, pode-se apresentar
como carcinoma basocelular localmente avançado, não passível de cirurgia, ou metastático.

Quais são os riscos de tomar vismodegibe?
Vismodegibe pode causar defeitos de nascimento graves e levar à morte de um bebê antes do
nascimento ou logo após o nascimento. Por isso você deve seguir as seguintes recomendações:
Para todas as pacientes do sexo feminino:
• Não inicie o tratamento com vismodegibe se você está grávida ou acha que possa estar;
• Não engravide enquanto faz o tratamento com vismodegibe e por 24 meses após sua última dose;
• Você deve conversar com seu médico sobre métodos contraceptivos adequados.
Para todos os pacientes do sexo masculino:
• Não engravide uma mulher enquanto toma vismodegibe e por três meses após sua última dose;
• Não tenha relações sexuais sem proteção. Sempre use preservativo, se possível com 		
espermicida, enquanto toma vismodegibe e por três meses após sua última dose.
A vasectomia não fornece proteção suficiente à parceira sexual sem um preservativo.

Prevenindo a gravidez
Mulheres que têm a possibilidade de engravidar devem:
• Ter um teste negativo de gravidez 1 semana antes
de iniciar o tratamento com vismodegibe
e refazer o teste mensalmente durante o tratamento;
• Usar duas formas aceitáveis de contracepção
ao mesmo tempo, que devem ser mantidas
até 24 meses após a última
dose de vismodegibe.

ATENÇÃO:

prevenir a gravidez
é importantíssimo
durante o tratamento
com vismodegibe.

Formas aceitáveis de contracepção:
As seguintes formas de contracepção são adequadas
para o uso durante o tratamento com vismodegibe.
Converse com seu médico sobre qual contracepção você deve usar.

Métodos anticoncepcionais de barreira

Outros métodos anticoncepcionais

Diafragma
(com espermicida quando possível)
Preservativo masculino
(com espermicida quando possível)

DIU (dispositivo intrauterino)
Injeção hormonal de depósito
Vasectomia
Esterilização tubária

Não faça sexo sem proteção. Mulheres que têm possibilidade de engravidar devem
usar duas formas aceitáveis de contracepção ao mesmo tempo durante o tratamento e por
24 meses após a última dose de vismodegibe, sendo que uma das duas formas deve ser um
método de barreira.

CONVERSE COM SEU MÉDICO IMEDIATAMENTE SE VOCÊ FEZ SEXO
SEM PROTEÇÃO OU ACHA QUE HOUVE FALHA NA CONTRACEPÇÃO.

E se eu engravidar ou se a minha parceira engravidar?
• Informe seu médico imediatamente se o período menstrual atrasar.
• Você e seu profissional da saúde devem relatar a gravidez à Roche, fabricante do
vismodegibe por meio do 0800 7720 289 o mais rápido possível.

• É importante relatar a gravidez o mais cedo possível, de forma que seu profissional
de saúde possa dar a você o atendimento necessário.

O que é vismodegibe?
Vismodegibe é um medicamento em cápsula que você toma por via oral para tratar um tipo
de câncer de pele (carcinoma basocelular avançado) que não pode ser tratado de outras
maneiras quando ele se espalhou para outras partes do corpo ou para áreas próximas. Ele
age ligando-se a uma proteína de membrana da célula, impedindo a transmissão de um sinal
importante para a multiplicação das células, podendo fazer com que o câncer seja reduzido
ou não progrida.

Pontos de atenção durante
tratamento com vismodegibe:
30º
15º

X

O produto deve ser conservado
em temperatura ambiente entre
15º e 30º C

Não use o medicamento com
prazo de validade vencido

Utilize métodos de prevenção
para gravidez

X

24

meses

X

24

meses

X

Não amamente durante e
até 24 meses após o uso de
vismodegibe
Não doe sangue nem
hemoderivados durante
e até 24 meses após o uso
de vismodegibe
Nunca compartilhe
vismodegibe com outra
pessoa

Condicionar a prescrição, uso, promoção, venda, recomendação, indicação ou endosso de nenhum
produto Roche ou qualquer concessão de benefício à Roche. NÃO TOME MEDICAMENTOS POR CONTA
PRÓPRIA. SIGA CORRETAMENTE AS ORIENTAÇÕES DE SEU MÉDICO. NA OCORRÊNCIA DE REAÇÕES
INDESEJÁVEIS, INFORME IMEDIATAMENTE SEU MÉDICO.
Direitos reservados – é proibida a reprodução total ou parcial sem prévia autorização de Produtos Roche Químicos
e Farmacêuticos S.A.
O paciente e o cuidador poderão, em qualquer momento, solicitar o cancelamento de sua participação no programa
ou a suspensão de quaisquer benefícios/serviços do programa individualmente.
Este programa poderá ser alterado, suspenso ou interrompido a qualquer momento, sem aviso prévio, e a exclusivo
critério da Roche, à qual não caberá, nesses casos, assumir qualquer responsabilidade perante terceiros
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