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Qual a sua profissão?
Qual a sua

nacionalidade?

Se tradutor ou revisor,
quantos anos de

experiência?

Usa ferramentas de
auxílio à tradução

(TAC/CAT)?
Usa tradução

automática (TA)?

Que opinião tem
sobre a utilidade

da TA?
Qual provedor de TA

você usa?

Usa a TA integrada em sua
ferramenta TAC - Trados, Wordfast,
MemoQ, etc. (ou seja, dentro dela)?

Revisor Brasileiro 3-4 anos Sim Não Útil Google Não

Tradutor Brasileiro Mais de 10 anos Sim Não Útil
nenhum, apenas
reconheço seu valor Não

Tradutor Brasileiro Mais de 10 anos Sim Sim Útil Microsoft Bing Sim

Tradutor Brasileiro Mais de 10 anos Sim Sim Útil ProMT Sim

Português 1-2 anos Não Não Inútil Não

Tradutor Brasileiro 5-7 anos Sim Sim Razoavelmente útil Google Sim

Tradutor Brasileiro 5-7 anos Não Sim Razoavelmente útil Google Não

Tradutor Brasileiro Mais de 10 anos Sim Não Razoavelmente útil Não

Tradutor Brasileiro 3-4 anos Sim Sim Razoavelmente útil Google Sim

Tradutor Brasileiro Mais de 10 anos Sim Sim Razoavelmente útil Google Sim

Tradutor Brasileiro Mais de 10 anos Sim Sim Muito útil Google Não

Tradutor Brasileiro Mais de 10 anos Não Não Razoavelmente útil Google Não

Tradutor, revisor, intérprete Brasileiro Mais de 10 anos Sim Sim Muito útil Google Sim

Tradutor Brasileiro Mais de 10 anos Sim Sim Útil Systran Não

Tradutor Brasileiro Mais de 10 anos Sim Sim Muito útil Google Sim

Tradutor Brasileiro 3-4 anos Sim Não Razoavelmente útil Não

Tradutor Brasileiro Mais de 10 anos Sim Não Muito útil

Tradutor Brasileiro Mais de 10 anos Sim Não Razoavelmente útil Não

Tradutor Brasileiro Mais de 10 anos Sim Sim Muito útil Systran Sim

Tradutor Brasileiro Mais de 10 anos Sim Não Razoavelmente útil Não

Tradutor Brasileiro 5-7 anos Sim Sim Muito útil Google Sim

Tradutor Brasileiro 1-2 anos Sim Sim Útil Google Sim

Tradutor holandesa Mais de 10 anos Sim Sim Razoavelmente útil Fluency Sim

Professora Português 1-2 anos Não Sim Google Não

Tradutor Português 5-7 anos Sim Não Razoavelmente útil Google Não

Tradutor e Intérprete Militar Brasileiro 8-10 anos Sim Sim Útil Google Não

Tradutor Brasileiro Mais de 10 anos Sim Sim Razoavelmente útil Google Sim

Tradutor Brasileiro Mais de 10 anos Sim Não Razoavelmente útil Google Não

Tradutor Brasileiro Mais de 10 anos Sim Não Inútil
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Qual a sua profissão?
Qual a sua

nacionalidade?

Se tradutor ou revisor,
quantos anos de

experiência?

Usa ferramentas de
auxílio à tradução

(TAC/CAT)?
Usa tradução

automática (TA)?

Que opinião tem
sobre a utilidade

da TA?
Qual provedor de TA

você usa?

Usa a TA integrada em sua
ferramenta TAC - Trados, Wordfast,
MemoQ, etc. (ou seja, dentro dela)?

Tradutor Português Menos de 1 ano Sim Sim Razoavelmente útil Google Não
Tradutor Brasileiro Mais de 10 anos Sim Sim Razoavelmente útil Google Não
Tradutor Brasileiro 8-10 anos Sim Não Razoavelmente útil Google Não

Tradutor Brasileiro 1-2 anos Sim Não Razoavelmente útil Google Não

Tradutor Brasileiro 5-7 anos Sim Não Razoavelmente útil Não

Tradutor Brasileiro 5-7 anos Sim Sim Razoavelmente útil Google Não

Tradutor Português Menos de 1 ano Sim Sim Muito útil Google Não

Tradutor Português Menos de 1 ano Sim Sim Útil Google Não
Tradutor Brasileiro Mais de 10 anos Sim Não Útil Não
Tradutor Brasileiro Mais de 10 anos Sim Sim Útil Google Não

Tradutor Brasileiro 5-7 anos Sim Sim Razoavelmente útil Google Sim

Tradutor Português Mais de 10 anos Sim Sim Razoavelmente útil Google Sim

Tradutor/Revisor Português 3-4 anos Sim Sim Razoavelmente útil
Os integrados nos
programas da SDL Sim

Tradutor Português 5-7 anos Sim Não Útil Não
Tradutor Brasileiro 8-10 anos Não Não Razoavelmente útil Google Não

terapeuta da fala Português Não Sim Útil Google Não
Tradutor Brasileiro 5-7 anos Sim Sim Muito útil Google Não
Tradutor Português 1-2 anos Sim Não Razoavelmente útil Google Não
Funcionário Público de
Poder Legislativo Municipal Brasileiro Menos de 1 ano Não Sim Útil Google Não

Tradutor Português 3-4 anos Não Sim Útil Google Não

Tradutor Português 1-2 anos Não Sim Muito útil Google Não

Tradutor Português Mais de 10 anos Sim Não Razoavelmente útil Google Não

Revisor Brasileiro 5-7 anos Não Não Razoavelmente útil Não
Tradutor Brasileiro Mais de 10 anos Sim Não Razoavelmente útil Google Não
Tradutor Português 3-4 anos Sim Sim Útil Google Sim
Tradutor Português 5-7 anos Sim Sim Razoavelmente útil Google Não
Tradutor Brasileiro 3-4 anos Sim Não Razoavelmente útil Google Não
professor galego Sim Razoavelmente útil Google Não
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A bird in the hand is worth two in the bush
Em relação ao item escolhido, como

classifica os erros lexicais (se houver)?
Como classifica os erros
sintáticos (se houver)?

Como classifica os erros
gramaticais (se houver)? Qual a pior tradução?

Mais vale um passarinho na gaiola do que dois voando 3 3 3 Item 3
Um pássaro na mão vale dois no arbusto 5 5 5 Item 1
Mais vale um passarinho na gaiola do que dois voando 3 5 5 Item 3
Mais vale um passarinho na gaiola do que dois voando 5 5 5 Item 3
Mais vale um passarinho na gaiola do que dois voando 3 5 5 Item 3
Mais vale um passarinho na gaiola do que dois voando 5 5 5 Item 1
Mais vale um passarinho na gaiola do que dois voando 5 5 5 Item 3
Mais vale um passarinho na gaiola do que dois voando 5 5 5 Item 1
Mais vale um passarinho na gaiola do que dois voando 2 4 4 Item 3
Um pássaro na mão do que dois a voar 5 5 5 Item 3
Mais vale um passarinho na gaiola do que dois voando 1 1 Item 3
Mais vale um passarinho na gaiola do que dois voando 5 5 5 Item 1
Mais vale um passarinho na gaiola do que dois voando 2 2 4 Item 1
Mais vale um passarinho na gaiola do que dois voando 5 5 5 Item 3
Mais vale um passarinho na gaiola do que dois voando 3 5 5 Item 1
Mais vale um passarinho na gaiola do que dois voando 4 5 5 Item 3
Mais vale um passarinho na gaiola do que dois voando 2 5 5 Item 3
Mais vale um passarinho na gaiola do que dois voando 5 5 5 Item 1
Mais vale um passarinho na gaiola do que dois voando 3 5 5 Item 1
Mais vale um passarinho na gaiola do que dois voando 3 5 5 Item 3
Um pássaro na mão vale dois no arbusto 1 4 5 Item 1
Um pássaro na mão do que dois a voar 3 3 3 Item 2
Um pássaro na mão do que dois a voar 3 4 5 Item 3
Mais vale um passarinho na gaiola do que dois voando 4 4 3 Item 1
Um pássaro na mão do que dois a voar 2 2 Item 3
Um pássaro na mão do que dois a voar 5 2 1 Item 3
Mais vale um passarinho na gaiola do que dois voando 4 5 5 Item 1
Um pássaro na mão do que dois a voar 2 2 2 Item 1
Mais vale um passarinho na gaiola do que dois voando 4 5 4 Item 3
Mais vale um passarinho na gaiola do que dois voando 3 4 4 Item 1
Um pássaro na mão do que dois a voar 2 1 2 Item 3
Mais vale um passarinho na gaiola do que dois voando 3 5 Item 3
Mais vale um passarinho na gaiola do que dois voando 3 4 5 Item 3
Mais vale um passarinho na gaiola do que dois voando 4 5 5 Item 3
Mais vale um passarinho na gaiola do que dois voando 3 5 4 Item 3
Mais vale um passarinho na gaiola do que dois voando 4 4 4 Item 3
Mais vale um passarinho na gaiola do que dois voando 2 3 3 Item 1
Mais vale um passarinho na gaiola do que dois voando 4 5 5 Item 1
Mais vale um passarinho na gaiola do que dois voando 2 4 5 Item 1
Mais vale um passarinho na gaiola do que dois voando 3 2 2 Item 1
Mais vale um passarinho na gaiola do que dois voando 4 Item 1
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A bird in the hand is worth two in the bush
Em relação ao item escolhido, como

classifica os erros lexicais (se houver)?
Como classifica os erros
sintáticos (se houver)?

Como classifica os erros
gramaticais (se houver)? Qual a pior tradução?

Mais vale um passarinho na gaiola do que dois voando 5 5 5 Item 1
Mais vale um passarinho na gaiola do que dois voando 3 4 4 Item 3
Mais vale um passarinho na gaiola do que dois voando 4 5 5 Item 1
Mais vale um passarinho na gaiola do que dois voando 3 5 4 Item 1
Um pássaro na mão do que dois a voar 3 3 5 Item 3
Um pássaro na mão do que dois a voar 4 4 3 Item 3
Um pássaro na mão do que dois a voar 4 3 4 Item 3
Um pássaro na mão do que dois a voar 2 3 3 Item 3
Mais vale um passarinho na gaiola do que dois voando 3 5 5 Item 1
Um pássaro na mão vale dois no arbusto 3 1 Item 1
Um pássaro na mão do que dois a voar 5 5 1 Item 1
Mais vale um passarinho na gaiola do que dois voando 2 5 5 Item 3
Um pássaro na mão do que dois a voar 4 1 1 Item 1

Mais vale um passarinho na gaiola do que dois voando 5 5 5 Item 1

Wilt thou be gone? It is not yet near day. / It was the nightingale,
and not the lark, / That pierced the fearful hollow of thine ear.

Em relação ao item escolhido, como
classifica os erros lexicais (se houver)?

Como classifica os erros
sintáticos (se houver)?

Como classifica os erros
gramaticais (se houver)? Qual a pior tradução?

Queres ficar fora? Ainda não está perto do dia. / Foi o rouxinol e não a
cotovia, / que perfurou o buraco com medo da tua orelha. 3 3 3 Item 3
Queres ficar fora? Ainda não está perto do dia. / Foi o rouxinol e não a
cotovia, / que perfurou o buraco com medo da tua orelha. 4 3 3 Item 3
Queres ficar fora? Ainda não está perto do dia. / Foi o rouxinol e não a
cotovia, / que perfurou o buraco com medo da tua orelha. 2 2 3 Item 3
Queres tu ter ido? Não é ainda próximo dia. / Foi o Rouxinol e não a
Cotovia, / que perfurou o oco com medo do teu ouvido. 3 3 3 Item 3
Queres ficar fora? Ainda não está perto do dia. / Foi o rouxinol e não a
cotovia, / que perfurou o buraco com medo da tua orelha. 2 3 2 Item 3
Queres ficar fora? Ainda não está perto do dia. / Foi o rouxinol e não a
cotovia, / que perfurou o buraco com medo da tua orelha. 2 5 5 Item 3
Queres tu ter ido? Não é ainda próximo dia. / Foi o Rouxinol e não a
Cotovia, / que perfurou o oco com medo do teu ouvido. 2 2 2 Item 3
Queres tu ter ido? Não é ainda próximo dia. / Foi o Rouxinol e não a
Cotovia, / que perfurou o oco com medo do teu ouvido. 2 2 4 Item 3
Queres tu ter ido? Não é ainda próximo dia. / Foi o Rouxinol e não a
Cotovia, / que perfurou o oco com medo do teu ouvido. 2 2 2 Item 3
Queres ficar fora? Ainda não está perto do dia. / Foi o rouxinol e não a
cotovia, / que perfurou o buraco com medo da tua orelha. 4 5 5 Item 3

Queres tu ter ido? Não é ainda próximo dia. / Foi o Rouxinol e não a 1 1 1 Item 3
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Wilt thou be gone? It is not yet near day. / It was the nightingale,
and not the lark, / That pierced the fearful hollow of thine ear.

Em relação ao item escolhido, como
classifica os erros lexicais (se houver)?

Como classifica os erros
sintáticos (se houver)?

Como classifica os erros
gramaticais (se houver)? Qual a pior tradução?

Cotovia, / que perfurou o oco com medo do teu ouvido.

Queres tu ter ido? Não é ainda próximo dia. / Foi o Rouxinol e não a
Cotovia, / que perfurou o oco com medo do teu ouvido. 1 2 5 Item 3
Queres ficar fora? Ainda não está perto do dia. / Foi o rouxinol e não a
cotovia, / que perfurou o buraco com medo da tua orelha. 2 2 2 Item 3
Queres tu ter ido? Não é ainda próximo dia. / Foi o Rouxinol e não a
Cotovia, / que perfurou o oco com medo do teu ouvido. 2 3 3 Item 3
Queres ficar fora? Ainda não está perto do dia. / Foi o rouxinol e não a
cotovia, / que perfurou o buraco com medo da tua orelha. 1 1 5 Item 3
Queres ficar fora? Ainda não está perto do dia. / Foi o rouxinol e não a
cotovia, / que perfurou o buraco com medo da tua orelha. 4 5 4 Item 3
Queres tu ter ido? Não é ainda próximo dia. / Foi o Rouxinol e não a
Cotovia, / que perfurou o oco com medo do teu ouvido. 1 1 3 Item 3
Queres ficar fora? Ainda não está perto do dia. / Foi o rouxinol e não a
cotovia, / que perfurou o buraco com medo da tua orelha. 2 3 3 Item 3
Queres ficar fora? Ainda não está perto do dia. / Foi o rouxinol e não a
cotovia, / que perfurou o buraco com medo da tua orelha. 3 4 4 Item 3
Queres tu ter ido? Não é ainda próximo dia. / Foi o Rouxinol e não a
Cotovia, / que perfurou o oco com medo do teu ouvido. 1 2 3 Item 3
Queres tu ter ido? Não é ainda próximo dia. / Foi o Rouxinol e não a
Cotovia, / que perfurou o oco com medo do teu ouvido. 3 4 2 Item 3
Queres tu ter ido? Não é ainda próximo dia. / Foi o Rouxinol e não a
Cotovia, / que perfurou o oco com medo do teu ouvido. 2 2 4 Item 3
Queres ficar fora? Ainda não está perto do dia. / Foi o rouxinol e não a
cotovia, / que perfurou o buraco com medo da tua orelha. 3 4 4 Item 3
Queres ficar fora? Ainda não está perto do dia. / Foi o rouxinol e não a
cotovia, / que perfurou o buraco com medo da tua orelha. 2 2 2 Item 3
Queres tu ter ido? Não é ainda próximo dia. / Foi o Rouxinol e não a
Cotovia, / que perfurou o oco com medo do teu ouvido. 1 2 1 Item 3
Queres ficar fora? Ainda não está perto do dia. / Foi o rouxinol e não a
cotovia, / que perfurou o buraco com medo da tua orelha. 2 5 4 Item 3
Murchar mil seja ido? Não se realiza ainda pertodo dia. /Era o
rouxinol, e não, da cotovia/de queperfurou a cavidade temível da
orelha do thine. 1 1 1 Item 3
Queres ficar fora? Ainda não está perto do dia. / Foi o rouxinol e não a
cotovia, / que perfurou o buraco com medo da tua orelha. 2 2 1 Item 3
Queres tu ter ido? Não é ainda próximo dia. / Foi o Rouxinol e não a
Cotovia, / que perfurou o oco com medo do teu ouvido. 3 1 1 Item 3

Queres tu ter ido? Não é ainda próximo dia. / Foi o Rouxinol e não a
Cotovia, / que perfurou o oco com medo do teu ouvido. 1 1 1 Item 3
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Wilt thou be gone? It is not yet near day. / It was the nightingale,
and not the lark, / That pierced the fearful hollow of thine ear.

Em relação ao item escolhido, como
classifica os erros lexicais (se houver)?

Como classifica os erros
sintáticos (se houver)?

Como classifica os erros
gramaticais (se houver)? Qual a pior tradução?

Queres ficar fora? Ainda não está perto do dia. / Foi o rouxinol e não a
cotovia, / que perfurou o buraco com medo da tua orelha. 2 3 3 Item 3
Queres ficar fora? Ainda não está perto do dia. / Foi o rouxinol e não a
cotovia, / que perfurou o buraco com medo da tua orelha. 2 2 2 Item 3
Queres tu ter ido? Não é ainda próximo dia. / Foi o Rouxinol e não a
Cotovia, / que perfurou o oco com medo do teu ouvido. 1 1 2 Item 3
Queres ficar fora? Ainda não está perto do dia. / Foi o rouxinol e não a
cotovia, / que perfurou o buraco com medo da tua orelha. 3 4 4 Item 3
Queres ficar fora? Ainda não está perto do dia. / Foi o rouxinol e não a
cotovia, / que perfurou o buraco com medo da tua orelha. 3 3 2 Item 3
Queres ficar fora? Ainda não está perto do dia. / Foi o rouxinol e não a
cotovia, / que perfurou o buraco com medo da tua orelha. 1 1 1 Item 2
Queres tu ter ido? Não é ainda próximo dia. / Foi o Rouxinol e não a
Cotovia, / que perfurou o oco com medo do teu ouvido. 1 1 1 Item 3
Queres tu ter ido? Não é ainda próximo dia. / Foi o Rouxinol e não a
Cotovia, / que perfurou o oco com medo do teu ouvido. 1 1 1 Item 3

Queres tu ter ido? Não é ainda próximo dia. / Foi o Rouxinol e não a
Cotovia, / que perfurou o oco com medo do teu ouvido. 2 1 1 Item 3
Queres ficar fora? Ainda não está perto do dia. / Foi o rouxinol e não a
cotovia, / que perfurou o buraco com medo da tua orelha. 2 2 2 Item 3
Queres ficar fora? Ainda não está perto do dia. / Foi o rouxinol e não a
cotovia, / que perfurou o buraco com medo da tua orelha. 3 3 3 Item 3

Queres tu ter ido? Não é ainda próximo dia. / Foi o Rouxinol e não a
Cotovia, / que perfurou o oco com medo do teu ouvido. 2 2 2 Item 3
Queres tu ter ido? Não é ainda próximo dia. / Foi o Rouxinol e não a
Cotovia, / que perfurou o oco com medo do teu ouvido. 3 3 3 Item 3
Queres tu ter ido? Não é ainda próximo dia. / Foi o Rouxinol e não a
Cotovia, / que perfurou o oco com medo do teu ouvido. 2 2 4 Item 3

Queres tu ter ido? Não é ainda próximo dia. / Foi o Rouxinol e não a
Cotovia, / que perfurou o oco com medo do teu ouvido. 2 2 4 Item 3
Queres ficar fora? Ainda não está perto do dia. / Foi o rouxinol e não a
cotovia, / que perfurou o buraco com medo da tua orelha. 2 3 2 Item 3

Queres ficar fora? Ainda não está perto do dia. / Foi o rouxinol e não a
cotovia, / que perfurou o buraco com medo da tua orelha. 4 4 4 Item 3
Queres ficar fora? Ainda não está perto do dia. / Foi o rouxinol e não a
cotovia, / que perfurou o buraco com medo da tua orelha. 2 2 3 Item 3

Queres tu ter ido? Não é ainda próximo dia. / Foi o Rouxinol e não a
Cotovia, / que perfurou o oco com medo do teu ouvido. 1 2 2 Item 3
Queres ficar fora? Ainda não está perto do dia. / Foi o rouxinol e não a
cotovia, / que perfurou o buraco com medo da tua orelha. 4 3 3 Item 3

Queres tu ter ido? Não é ainda próximo dia. / Foi o Rouxinol e não a 3 1 2 Item 3
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Wilt thou be gone? It is not yet near day. / It was the nightingale,
and not the lark, / That pierced the fearful hollow of thine ear.

Em relação ao item escolhido, como
classifica os erros lexicais (se houver)?

Como classifica os erros
sintáticos (se houver)?

Como classifica os erros
gramaticais (se houver)? Qual a pior tradução?

Cotovia, / que perfurou o oco com medo do teu ouvido.

Queres ficar fora? Ainda não está perto do dia. / Foi o rouxinol e não a
cotovia, / que perfurou o buraco com medo da tua orelha. 1 4 4 Item 3
Murchar mil seja ido? Não se realiza ainda pertodo dia. /Era o
rouxinol, e não, da cotovia/de queperfurou a cavidade temível da
orelha do thine. 1 1 1 Item 3
Queres ficar fora? Ainda não está perto do dia. / Foi o rouxinol e não a
cotovia, / que perfurou o buraco com medo da tua orelha. 4 4 5 Item 3

We appreciate you taking the time to apply for employment with
our company and wish you the best of luck in your future

endeavors.
Em relação ao item escolhido, como

classifica os erros lexicais (se houver)?
Como classifica os erros
sintáticos (se houver)?

Como classifica os erros
gramaticais (se houver)? Qual a pior tradução?

Agradecemos a você tomar o tempo para aplicar para o emprego com
a nossa empresa e desejo-lhe boa sorte em seus empreendimentos
futuros. 2 3 1 Item 3
Agradecemos a hora de aplicar para o emprego com a nossa empresa e
desejo-lhe boa sorte em seus futuros empreendimentos. 2 4 5 Item 3
Agradecemos a você tomar o tempo para aplicar para o emprego com
a nossa empresa e desejo-lhe boa sorte em seus empreendimentos
futuros. 3 3 2 Item 3
Agradecemos a hora de aplicar para o emprego com a nossa empresa e
desejo-lhe boa sorte em seus futuros empreendimentos. 2 2 2 Item 3
Agradecemos a você tomar o tempo para aplicar para o emprego com
a nossa empresa e desejo-lhe boa sorte em seus empreendimentos
futuros. 1 1 1 Item 3
Agradecemos a você tomar o tempo para aplicar para o emprego com
a nossa empresa e desejo-lhe boa sorte em seus empreendimentos
futuros. 3 5 2 Item 3
Agradecemos a você tomar o tempo para aplicar para o emprego com
a nossa empresa e desejo-lhe boa sorte em seus empreendimentos
futuros. 3 2 2 Item 3
Nós apreciamo-lo que toma o momento de aplicar-se para o emprego
com nossa empresa ede desejar-lhe o melhor da sorte em seus
esforçosfuturos. 2 2 2 Item 3
Agradecemos a você tomar o tempo para aplicar para o emprego com
a nossa empresa e desejo-lhe boa sorte em seus empreendimentos
futuros. 2 3 2 Item 3



19

We appreciate you taking the time to apply for employment with
our company and wish you the best of luck in your future

endeavors.
Em relação ao item escolhido, como

classifica os erros lexicais (se houver)?
Como classifica os erros
sintáticos (se houver)?

Como classifica os erros
gramaticais (se houver)? Qual a pior tradução?

Agradecemos a você tomar o tempo para aplicar para o emprego com
a nossa empresa e desejo-lhe boa sorte em seus empreendimentos
futuros. 3 2 2 Item 3
Agradecemos a você tomar o tempo para aplicar para o emprego com
a nossa empresa e desejo-lhe boa sorte em seus empreendimentos
futuros. 2 2 2 Item 3
Agradecemos a você tomar o tempo para aplicar para o emprego com
a nossa empresa e desejo-lhe boa sorte em seus empreendimentos
futuros. 2 4 3 Item 3
Agradecemos a você tomar o tempo para aplicar para o emprego com
a nossa empresa e desejo-lhe boa sorte em seus empreendimentos
futuros. 3 3 3 Item 3
Agradecemos a hora de aplicar para o emprego com a nossa empresa e
desejo-lhe boa sorte em seus futuros empreendimentos. 3 4 4 Item 3
Agradecemos a você tomar o tempo para aplicar para o emprego com
a nossa empresa e desejo-lhe boa sorte em seus empreendimentos
futuros. 3 3 3 Item 1
Agradecemos a você tomar o tempo para aplicar para o emprego com
a nossa empresa e desejo-lhe boa sorte em seus empreendimentos
futuros. 1 1 1 Item 3
Agradecemos a você tomar o tempo para aplicar para o emprego com
a nossa empresa e desejo-lhe boa sorte em seus empreendimentos
futuros. 1 1 3 Item 3
Agradecemos a você tomar o tempo para aplicar para o emprego com
a nossa empresa e desejo-lhe boa sorte em seus empreendimentos
futuros. 1 3 2 Item 3
Agradecemos a hora de aplicar para o emprego com a nossa empresa e
desejo-lhe boa sorte em seus futuros empreendimentos. 1 1 1 Item 3
Agradecemos a você tomar o tempo para aplicar para o emprego com
a nossa empresa e desejo-lhe boa sorte em seus empreendimentos
futuros. 2 1 1 Item 3
Agradecemos a você tomar o tempo para aplicar para o emprego com
a nossa empresa e desejo-lhe boa sorte em seus empreendimentos
futuros. 2 3 2 Item 3
Agradecemos a você tomar o tempo para aplicar para o emprego com
a nossa empresa e desejo-lhe boa sorte em seus empreendimentos
futuros. 3 3 2 Item 3
Agradecemos a você tomar o tempo para aplicar para o emprego com
a nossa empresa e desejo-lhe boa sorte em seus empreendimentos
futuros. 4 3 3 Item 3
Agradecemos a você tomar o tempo para aplicar para o emprego com
a nossa empresa e desejo-lhe boa sorte em seus empreendimentos 4 4 4 Item 3
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We appreciate you taking the time to apply for employment with
our company and wish you the best of luck in your future

endeavors.
Em relação ao item escolhido, como

classifica os erros lexicais (se houver)?
Como classifica os erros
sintáticos (se houver)?

Como classifica os erros
gramaticais (se houver)? Qual a pior tradução?

futuros.
Agradecemos a você tomar o tempo para aplicar para o emprego com
a nossa empresa e desejo-lhe boa sorte em seus empreendimentos
futuros. 4 2 3 Item 3
Agradecemos a você tomar o tempo para aplicar para o emprego com
a nossa empresa e desejo-lhe boa sorte em seus empreendimentos
futuros. 3 3 4 Item 3
Agradecemos a você tomar o tempo para aplicar para o emprego com
a nossa empresa e desejo-lhe boa sorte em seus empreendimentos
futuros. 3 4 3 Item 3
Agradecemos a você tomar o tempo para aplicar para o emprego com
a nossa empresa e desejo-lhe boa sorte em seus empreendimentos
futuros. 4 2 4 Item 3
Agradecemos a você tomar o tempo para aplicar para o emprego com
a nossa empresa e desejo-lhe boa sorte em seus empreendimentos
futuros. 2 3 4 Item 3
Nós apreciamo-lo que toma o momento de aplicar-se para o emprego
com nossa empresa ede desejar-lhe o melhor da sorte em seus
esforçosfuturos. 2 2 1 Item 1
Agradecemos a você tomar o tempo para aplicar para o emprego com
a nossa empresa e desejo-lhe boa sorte em seus empreendimentos
futuros. 1 1 1 Item 3
Agradecemos a você tomar o tempo para aplicar para o emprego com
a nossa empresa e desejo-lhe boa sorte em seus empreendimentos
futuros. 3 1 1 Item 3
Agradecemos a você tomar o tempo para aplicar para o emprego com
a nossa empresa e desejo-lhe boa sorte em seus empreendimentos
futuros. 1 2 3 Item 3
Nós apreciamo-lo que toma o momento de aplicar-se para o emprego
com nossa empresa ede desejar-lhe o melhor da sorte em seus
esforçosfuturos. 1 1 1 Item 3
Agradecemos a você tomar o tempo para aplicar para o emprego com
a nossa empresa e desejo-lhe boa sorte em seus empreendimentos
futuros. 4 4 4 Item 3

The introduction of the euro in 1999 was a major step in European
integration: around 330 million EU citizens now use it as their

currency.
Em relação ao item escolhido, como

classifica os erros lexicais (se houver)?
Como classifica os erros
sintáticos (se houver)?

Como classifica os erros
gramaticais (se houver)? Qual a pior tradução?
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The introduction of the euro in 1999 was a major step in European
integration: around 330 million EU citizens now use it as their

currency.
Em relação ao item escolhido, como

classifica os erros lexicais (se houver)?
Como classifica os erros
sintáticos (se houver)?

Como classifica os erros
gramaticais (se houver)? Qual a pior tradução?

A introdução do euro em 1999 era uma etapaprincipal na integração
europeia: ao redor 330milhão cidadãos da UE usam-na agora como
suamoeda. 1 1 Item 2
A introdução do euro, em 1999, foi um grande passo na integração
europeia: cerca de 330 milhões de cidadãos da UE agora usá-lo como
moeda. 3 3 3 Item 3
A introdução do euro, em 1999, foi um grande passo na integração
europeia: cerca de 330 milhões de cidadãos da UE agora usá-lo como
moeda. 4 5 3 Item 3
A introdução do euro em 1999 foi um grande passo na integração
europeia: cerca de 330 milhões de cidadãos agora usá-lo como moeda. 5 4 4 Item 1
A introdução do euro, em 1999, foi um grande passo na integração
europeia: cerca de 330 milhões de cidadãos da UE agora usá-lo como
moeda. 4 4 4 Item 3
A introdução do euro, em 1999, foi um grande passo na integração
europeia: cerca de 330 milhões de cidadãos da UE agora usá-lo como
moeda. 4 2 4 Item 3
A introdução do euro, em 1999, foi um grande passo na integração
europeia: cerca de 330 milhões de cidadãos da UE agora usá-lo como
moeda. 4 4 2 Item 3
A introdução do euro em 1999 foi um grande passo na integração
europeia: cerca de 330 milhões de cidadãos agora usá-lo como moeda. 4 4 4 Item 3
A introdução do euro em 1999 foi um grande passo na integração
europeia: cerca de 330 milhões de cidadãos agora usá-lo como moeda. 4 4 1 Item 3
A introdução do euro, em 1999, foi um grande passo na integração
europeia: cerca de 330 milhões de cidadãos da UE agora usá-lo como
moeda. 5 5 4 Item 3
A introdução do euro em 1999 foi um grande passo na integração
europeia: cerca de 330 milhões de cidadãos agora usá-lo como moeda. 5 3 1 Item 3
A introdução do euro, em 1999, foi um grande passo na integração
europeia: cerca de 330 milhões de cidadãos da UE agora usá-lo como
moeda. 5 5 3 Item 3
A introdução do euro em 1999 foi um grande passo na integração
europeia: cerca de 330 milhões de cidadãos agora usá-lo como moeda. 2 3 3 Item 3
A introdução do euro, em 1999, foi um grande passo na integração
europeia: cerca de 330 milhões de cidadãos da UE agora usá-lo como
moeda. 5 4 4 Item 3
A introdução do euro, em 1999, foi um grande passo na integração
europeia: cerca de 330 milhões de cidadãos da UE agora usá-lo como
moeda. 5 3 1 Item 3
A introdução do euro, em 1999, foi um grande passo na integração
europeia: cerca de 330 milhões de cidadãos da UE agora usá-lo como 5 5 1 Item 3
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The introduction of the euro in 1999 was a major step in European
integration: around 330 million EU citizens now use it as their

currency.
Em relação ao item escolhido, como

classifica os erros lexicais (se houver)?
Como classifica os erros
sintáticos (se houver)?

Como classifica os erros
gramaticais (se houver)? Qual a pior tradução?

moeda.

A introdução do euro, em 1999, foi um grande passo na integração
europeia: cerca de 330 milhões de cidadãos da UE agora usá-lo como
moeda. 5 5 1 Item 3
A introdução do euro em 1999 foi um grande passo na integração
europeia: cerca de 330 milhões de cidadãos agora usá-lo como moeda. 3 3 3 Item 3
A introdução do euro, em 1999, foi um grande passo na integração
europeia: cerca de 330 milhões de cidadãos da UE agora usá-lo como
moeda. 4 5 2 Item 3
A introdução do euro em 1999 foi um grande passo na integração
europeia: cerca de 330 milhões de cidadãos agora usá-lo como moeda. 5 4 5 Item 3
A introdução do euro, em 1999, foi um grande passo na integração
europeia: cerca de 330 milhões de cidadãos da UE agora usá-lo como
moeda. 5 4 5 Item 3
A introdução do euro, em 1999, foi um grande passo na integração
europeia: cerca de 330 milhões de cidadãos da UE agora usá-lo como
moeda. 5 5 1 Item 3
A introdução do euro, em 1999, foi um grande passo na integração
europeia: cerca de 330 milhões de cidadãos da UE agora usá-lo como
moeda. 4 3 3 Item 2
A introdução do euro em 1999 foi um grande passo na integração
europeia: cerca de 330 milhões de cidadãos agora usá-lo como moeda. 5 5 3 Item 3

A introdução do euro em 1999 foi um grande passo na integração
europeia: cerca de 330 milhões de cidadãos agora usá-lo como moeda. 1 1 1 Item 3
A introdução do euro em 1999 foi um grande passo na integração
europeia: cerca de 330 milhões de cidadãos agora usá-lo como moeda. 4 5 4 Item 3
A introdução do euro em 1999 foi um grande passo na integração
europeia: cerca de 330 milhões de cidadãos agora usá-lo como moeda. 3 2 2 Item 2
A introdução do euro, em 1999, foi um grande passo na integração
europeia: cerca de 330 milhões de cidadãos da UE agora usá-lo como
moeda. 2 2 2 Item 3
A introdução do euro, em 1999, foi um grande passo na integração
europeia: cerca de 330 milhões de cidadãos da UE agora usá-lo como
moeda. 4 5 3 Item 3
A introdução do euro, em 1999, foi um grande passo na integração
europeia: cerca de 330 milhões de cidadãos da UE agora usá-lo como
moeda. 3 3 3 Item 3
A introdução do euro, em 1999, foi um grande passo na integração
europeia: cerca de 330 milhões de cidadãos da UE agora usá-lo como
moeda. 5 5 3 Item 3
A introdução do euro, em 1999, foi um grande passo na integração 4 4 4 Item 3
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The introduction of the euro in 1999 was a major step in European
integration: around 330 million EU citizens now use it as their

currency.
Em relação ao item escolhido, como

classifica os erros lexicais (se houver)?
Como classifica os erros
sintáticos (se houver)?

Como classifica os erros
gramaticais (se houver)? Qual a pior tradução?

europeia: cerca de 330 milhões de cidadãos da UE agora usá-lo como
moeda.
A introdução do euro, em 1999, foi um grande passo na integração
europeia: cerca de 330 milhões de cidadãos da UE agora usá-lo como
moeda. 5 5 3 Item 3
A introdução do euro em 1999 era uma etapaprincipal na integração
europeia: ao redor 330milhão cidadãos da UE usam-na agora como
suamoeda. 5 5 1 Item 1
A introdução do euro em 1999 era uma etapaprincipal na integração
europeia: ao redor 330milhão cidadãos da UE usam-na agora como
suamoeda. 4 4 4 Item 2
A introdução do euro em 1999 foi um grande passo na integração
europeia: cerca de 330 milhões de cidadãos agora usá-lo como moeda. 2 2 3 Item 3
A introdução do euro em 1999 foi um grande passo na integração
europeia: cerca de 330 milhões de cidadãos agora usá-lo como moeda. 5 5 1 Item 3
A introdução do euro, em 1999, foi um grande passo na integração
europeia: cerca de 330 milhões de cidadãos da UE agora usá-lo como
moeda. 5 1 1 Item 3
A introdução do euro, em 1999, foi um grande passo na integração
europeia: cerca de 330 milhões de cidadãos da UE agora usá-lo como
moeda. 3 3 1 Item 3
A introdução do euro em 1999 foi um grande passo na integração
europeia: cerca de 330 milhões de cidadãos agora usá-lo como moeda. 5 3 2 Item 3
A introdução do euro em 1999 foi um grande passo na integração
europeia: cerca de 330 milhões de cidadãos agora usá-lo como moeda. 3 4 2 Item 3
A introdução do euro, em 1999, foi um grande passo na integração
europeia: cerca de 330 milhões de cidadãos da UE agora usá-lo como
moeda. 5 5 4 Item 3
A introdução do euro, em 1999, foi um grande passo na integração
europeia: cerca de 330 milhões de cidadãos da UE agora usá-lo como
moeda. 5 4 4 Item 3
A introdução do euro em 1999 era uma etapaprincipal na integração
europeia: ao redor 330milhão cidadãos da UE usam-na agora como
suamoeda. 4 3 2 Item 2
A introdução do euro, em 1999, foi um grande passo na integração
europeia: cerca de 330 milhões de cidadãos da UE agora usá-lo como
moeda. 4 4 5 Item 3
A introdução do euro em 1999 era uma etapaprincipal na integração
europeia: ao redor 330milhão cidadãos da UE usam-na agora como
suamoeda. 3 2 2 Item 2
A introdução do euro, em 1999, foi um grande passo na integração
europeia: cerca de 330 milhões de cidadãos da UE agora usá-lo como 5 3 5 Item 3
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The introduction of the euro in 1999 was a major step in European
integration: around 330 million EU citizens now use it as their

currency.
Em relação ao item escolhido, como

classifica os erros lexicais (se houver)?
Como classifica os erros
sintáticos (se houver)?

Como classifica os erros
gramaticais (se houver)? Qual a pior tradução?

moeda.

A introdução do euro, em 1999, foi um grande passo na integração
europeia: cerca de 330 milhões de cidadãos da UE agora usá-lo como
moeda. 4 3 3 Item 3
A introdução do euro, em 1999, foi um grande passo na integração
europeia: cerca de 330 milhões de cidadãos da UE agora usá-lo como
moeda. 3 2 2 Item 3
A introdução do euro, em 1999, foi um grande passo na integração
europeia: cerca de 330 milhões de cidadãos da UE agora usá-lo como
moeda. 4 4 1 Item 3
A introdução do euro, em 1999, foi um grande passo na integração
europeia: cerca de 330 milhões de cidadãos da UE agora usá-lo como
moeda. 5 3 3 Item 3
A introdução do euro, em 1999, foi um grande passo na integração
europeia: cerca de 330 milhões de cidadãos da UE agora usá-lo como
moeda. 5 2 Item 3
A introdução do euro em 1999 era uma etapaprincipal na integração
europeia: ao redor 330milhão cidadãos da UE usam-na agora como
suamoeda. 1 1 1 Item 3
A introdução do euro, em 1999, foi um grande passo na integração
europeia: cerca de 330 milhões de cidadãos da UE agora usá-lo como
moeda. 4 4 4 Item 3

ZYTIGA is used to treat men with castration-resistant prostate
cancer (prostate cancer that is resistant to medical or surgical

treatments that lower testosterone).
Em relação ao item escolhido, como

classifica os erros lexicais (se houver)?
Como classifica os erros
sintáticos (se houver)?

Como classifica os erros
gramaticais (se houver)? Qual a pior tradução?

ZYTIGA é usado para tratar homens com próstata resistente a
castração câncer (câncer de próstata que é resistente a tratamentos
médicos ou cirúrgicos que reduzem a testosterona). 3 3 3 Item 3
ZYTIGA é usado no tratamento de homens com cancro da próstata
resistente à castração (cancro da próstata, que é resistente aos
tratamentos médicos ou cirúrgicos que baixam a testosterona). 4 5 4 Item 3
ZYTIGA é usado no tratamento de homens com cancro da próstata
resistente à castração (cancro da próstata, que é resistente aos
tratamentos médicos ou cirúrgicos que baixam a testosterona). 3 4 4 Item 3
ZYTIGA é usado no tratamento de homens com cancro da próstata
resistente à castração (cancro da próstata, que é resistente aos
tratamentos médicos ou cirúrgicos que baixam a testosterona). 5 5 4 Item 3
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ZYTIGA is used to treat men with castration-resistant prostate
cancer (prostate cancer that is resistant to medical or surgical

treatments that lower testosterone).
Em relação ao item escolhido, como

classifica os erros lexicais (se houver)?
Como classifica os erros
sintáticos (se houver)?

Como classifica os erros
gramaticais (se houver)? Qual a pior tradução?

ZYTIGA é usado no tratamento de homens com cancro da próstata
resistente à castração (cancro da próstata, que é resistente aos
tratamentos médicos ou cirúrgicos que baixam a testosterona). 4 4 4 Item 3
ZYTIGA é usado no tratamento de homens com cancro da próstata
resistente à castração (cancro da próstata, que é resistente aos
tratamentos médicos ou cirúrgicos que baixam a testosterona). 2 4 2 Item 3
ZYTIGA é usado no tratamento de homens com cancro da próstata
resistente à castração (cancro da próstata, que é resistente aos
tratamentos médicos ou cirúrgicos que baixam a testosterona). 4 4 2 Item 3
ZYTIGA é usado no tratamento de homens com cancro da próstata
resistente à castração (cancro da próstata, que é resistente aos
tratamentos médicos ou cirúrgicos que baixam a testosterona). 4 4 4 Item 3
ZYTIGA é usado no tratamento de homens com cancro da próstata
resistente à castração (cancro da próstata, que é resistente aos
tratamentos médicos ou cirúrgicos que baixam a testosterona). 2 2 2 Item 2
ZYTIGA é usado no tratamento de homens com cancro da próstata
resistente à castração (cancro da próstata, que é resistente aos
tratamentos médicos ou cirúrgicos que baixam a testosterona). 4 5 5 Item 3
ZYTIGA é usado no tratamento de homens com cancro da próstata
resistente à castração (cancro da próstata, que é resistente aos
tratamentos médicos ou cirúrgicos que baixam a testosterona). 4 1 4 Item 3
ZYTIGA é usado no tratamento de homens com cancro da próstata
resistente à castração (cancro da próstata, que é resistente aos
tratamentos médicos ou cirúrgicos que baixam a testosterona). 4 5 2 Item 3
ZYTIGA é usado no tratamento de homens com cancro da próstata
resistente à castração (cancro da próstata, que é resistente aos
tratamentos médicos ou cirúrgicos que baixam a testosterona). 1 1 1 Item 3
ZYTIGA é usado no tratamento de homens com cancro da próstata
resistente à castração (cancro da próstata, que é resistente aos
tratamentos médicos ou cirúrgicos que baixam a testosterona). 5 5 5 Item 3
ZYTIGA é usado no tratamento de homens com cancro da próstata
resistente à castração (cancro da próstata, que é resistente aos
tratamentos médicos ou cirúrgicos que baixam a testosterona). 2 5 3 Item 3
ZYTIGA é usado no tratamento de homens com cancro da próstata
resistente à castração (cancro da próstata, que é resistente aos
tratamentos médicos ou cirúrgicos que baixam a testosterona). 5 5 2 Item 2
ZYTIGA é usado no tratamento de homens com cancro da próstata
resistente à castração (cancro da próstata, que é resistente aos
tratamentos médicos ou cirúrgicos que baixam a testosterona). 5 4 3 Item 2
ZYTIGA é usado no tratamento de homens com cancro da próstata
resistente à castração (cancro da próstata, que é resistente aos
tratamentos médicos ou cirúrgicos que baixam a testosterona). 3 3 3 Item 3
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ZYTIGA is used to treat men with castration-resistant prostate
cancer (prostate cancer that is resistant to medical or surgical

treatments that lower testosterone).
Em relação ao item escolhido, como

classifica os erros lexicais (se houver)?
Como classifica os erros
sintáticos (se houver)?

Como classifica os erros
gramaticais (se houver)? Qual a pior tradução?

ZYTIGA é usado no tratamento de homens com cancro da próstata
resistente à castração (cancro da próstata, que é resistente aos
tratamentos médicos ou cirúrgicos que baixam a testosterona). 2 4 4 Item 3
ZYTIGA é usado no tratamento de homens com cancro da próstata
resistente à castração (cancro da próstata, que é resistente aos
tratamentos médicos ou cirúrgicos que baixam a testosterona). 4 3 4 Item 3
ZYTIGA é usado para tratar homens com o cancro da próstata
castração-resistente (o cancro da próstata que é resistente aos
tratamentos médicosou cirúrgicos essa mais baixa testosterona). 4 3 3 Item 2
ZYTIGA é usado no tratamento de homens com cancro da próstata
resistente à castração (cancro da próstata, que é resistente aos
tratamentos médicos ou cirúrgicos que baixam a testosterona). 4 5 5 Item 3
ZYTIGA é usado no tratamento de homens com cancro da próstata
resistente à castração (cancro da próstata, que é resistente aos
tratamentos médicos ou cirúrgicos que baixam a testosterona). 4 4 4 Item 2
ZYTIGA é usado no tratamento de homens com cancro da próstata
resistente à castração (cancro da próstata, que é resistente aos
tratamentos médicos ou cirúrgicos que baixam a testosterona). 5 3 3 Item 3
ZYTIGA é usado no tratamento de homens com cancro da próstata
resistente à castração (cancro da próstata, que é resistente aos
tratamentos médicos ou cirúrgicos que baixam a testosterona). 1 1 1 Item 3
ZYTIGA é usado no tratamento de homens com cancro da próstata
resistente à castração (cancro da próstata, que é resistente aos
tratamentos médicos ou cirúrgicos que baixam a testosterona). 4 4 4 Item 3
ZYTIGA é usado para tratar homens com o cancro da próstata
castração-resistente (o cancro da próstata que é resistente aos
tratamentos médicosou cirúrgicos essa mais baixa testosterona). 2 2 2 Item 3
ZYTIGA é usado para tratar homens com próstata resistente a
castração câncer (câncer de próstata que é resistente a tratamentos
médicos ou cirúrgicos que reduzem a testosterona). 4 2 3 Item 3
ZYTIGA é usado no tratamento de homens com cancro da próstata
resistente à castração (cancro da próstata, que é resistente aos
tratamentos médicos ou cirúrgicos que baixam a testosterona). 4 5 4 Item 3
ZYTIGA é usado no tratamento de homens com cancro da próstata
resistente à castração (cancro da próstata, que é resistente aos
tratamentos médicos ou cirúrgicos que baixam a testosterona). 4 5 4 Item 3
ZYTIGA é usado no tratamento de homens com cancro da próstata
resistente à castração (cancro da próstata, que é resistente aos
tratamentos médicos ou cirúrgicos que baixam a testosterona). 2 3 3 Item 3
ZYTIGA é usado no tratamento de homens com cancro da próstata
resistente à castração (cancro da próstata, que é resistente aos
tratamentos médicos ou cirúrgicos que baixam a testosterona). 4 5 4 Item 2
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ZYTIGA is used to treat men with castration-resistant prostate
cancer (prostate cancer that is resistant to medical or surgical

treatments that lower testosterone).
Em relação ao item escolhido, como

classifica os erros lexicais (se houver)?
Como classifica os erros
sintáticos (se houver)?

Como classifica os erros
gramaticais (se houver)? Qual a pior tradução?

ZYTIGA é usado no tratamento de homens com cancro da próstata
resistente à castração (cancro da próstata, que é resistente aos
tratamentos médicos ou cirúrgicos que baixam a testosterona). 3 3 3 Item 3
ZYTIGA é usado no tratamento de homens com cancro da próstata
resistente à castração (cancro da próstata, que é resistente aos
tratamentos médicos ou cirúrgicos que baixam a testosterona). 1 1 2 Item 3
ZYTIGA é usado no tratamento de homens com cancro da próstata
resistente à castração (cancro da próstata, que é resistente aos
tratamentos médicos ou cirúrgicos que baixam a testosterona). 2 2 2 Item 3
ZYTIGA é usado no tratamento de homens com cancro da próstata
resistente à castração (cancro da próstata, que é resistente aos
tratamentos médicos ou cirúrgicos que baixam a testosterona). 4 5 3 Item 3
ZYTIGA é usado no tratamento de homens com cancro da próstata
resistente à castração (cancro da próstata, que é resistente aos
tratamentos médicos ou cirúrgicos que baixam a testosterona). 2 2 1 Item 3
ZYTIGA é usado no tratamento de homens com cancro da próstata
resistente à castração (cancro da próstata, que é resistente aos
tratamentos médicos ou cirúrgicos que baixam a testosterona). 4 4 4 Item 3
ZYTIGA é usado no tratamento de homens com cancro da próstata
resistente à castração (cancro da próstata, que é resistente aos
tratamentos médicos ou cirúrgicos que baixam a testosterona). 5 5 5 Item 3
ZYTIGA é usado no tratamento de homens com cancro da próstata
resistente à castração (cancro da próstata, que é resistente aos
tratamentos médicos ou cirúrgicos que baixam a testosterona). 4 5 4 Item 3
ZYTIGA é usado no tratamento de homens com cancro da próstata
resistente à castração (cancro da próstata, que é resistente aos
tratamentos médicos ou cirúrgicos que baixam a testosterona). 5 5 4 Item 3
ZYTIGA é usado no tratamento de homens com cancro da próstata
resistente à castração (cancro da próstata, que é resistente aos
tratamentos médicos ou cirúrgicos que baixam a testosterona). 4 5 4 Item 2
ZYTIGA é usado para tratar homens com próstata resistente a
castração câncer (câncer de próstata que é resistente a tratamentos
médicos ou cirúrgicos que reduzem a testosterona). 4 4 4 Item 3
ZYTIGA é usado para tratar homens com o cancro da próstata
castração-resistente (o cancro da próstata que é resistente aos
tratamentos médicosou cirúrgicos essa mais baixa testosterona). 3 2 3 Item 2
ZYTIGA é usado no tratamento de homens com cancro da próstata
resistente à castração (cancro da próstata, que é resistente aos
tratamentos médicos ou cirúrgicos que baixam a testosterona). 5 4 5 Item 3
ZYTIGA é usado no tratamento de homens com cancro da próstata
resistente à castração (cancro da próstata, que é resistente aos
tratamentos médicos ou cirúrgicos que baixam a testosterona). 4 3 3 Item 3
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ZYTIGA is used to treat men with castration-resistant prostate
cancer (prostate cancer that is resistant to medical or surgical

treatments that lower testosterone).
Em relação ao item escolhido, como

classifica os erros lexicais (se houver)?
Como classifica os erros
sintáticos (se houver)?

Como classifica os erros
gramaticais (se houver)? Qual a pior tradução?

ZYTIGA é usado para tratar homens com próstata resistente a
castração câncer (câncer de próstata que é resistente a tratamentos
médicos ou cirúrgicos que reduzem a testosterona). 3 2 1 Item 3
ZYTIGA é usado no tratamento de homens com cancro da próstata
resistente à castração (cancro da próstata, que é resistente aos
tratamentos médicos ou cirúrgicos que baixam a testosterona). 4 4 4 Item 2
ZYTIGA é usado no tratamento de homens com cancro da próstata
resistente à castração (cancro da próstata, que é resistente aos
tratamentos médicos ou cirúrgicos que baixam a testosterona). 5 4 4 Item 3
ZYTIGA é usado no tratamento de homens com cancro da próstata
resistente à castração (cancro da próstata, que é resistente aos
tratamentos médicos ou cirúrgicos que baixam a testosterona). 5 5 4 Item 3
ZYTIGA é usado para tratar homens com o cancro da próstata
castração-resistente (o cancro da próstata que é resistente aos
tratamentos médicosou cirúrgicos essa mais baixa testosterona). 1 1 1 Item 3
ZYTIGA é usado no tratamento de homens com cancro da próstata
resistente à castração (cancro da próstata, que é resistente aos
tratamentos médicos ou cirúrgicos que baixam a testosterona). 4 4 5 Item 3

A Green Paper published by the European Commission today
aims to launch a structured discussion about how to make plastic

products more sustainable throughout their life cycle.
Em relação ao item escolhido, como

classifica os erros lexicais (se houver)?
Como classifica os erros
sintáticos (se houver)?

Como classifica os erros
gramaticais (se houver)? Qual a pior tradução?

Um papel verde publicado pela Comissão Europeia aponta hoje lançar
uma discussão estruturada sobre como fazer produtos plásticos mais
sustentáveis durante todo seu ciclo de vida. 3 3 3 Item 2
Um Livro Verde publicado pela Comissão Europeia hoje visa lançar
um debate estruturado sobre como fazer produtos plásticos mais
sustentável em todo o seu ciclo de vida 3 3 3 Item 3
Um livro verde publicado pela Comissão Europeia hoje pretende
lançar uma discussão estruturada sobre como fazer plásticos produtos
mais sustentáveis ao longo do seu ciclo de vida. 5 3 4 Item 3
Um livro verde publicado pela Comissão Europeia hoje pretende
lançar uma discussão estruturada sobre como fazer plásticos produtos
mais sustentáveis ao longo do seu ciclo de vida. 4 4 4 Item 3
Um Livro Verde publicado pela Comissão Europeia hoje visa lançar
um debate estruturado sobre como fazer produtos plásticos mais
sustentável em todo o seu ciclo de vida 4 4 4 Item 3

Um livro verde publicado pela Comissão Europeia hoje pretende 3 2 3 Item 3
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A Green Paper published by the European Commission today
aims to launch a structured discussion about how to make plastic

products more sustainable throughout their life cycle.
Em relação ao item escolhido, como

classifica os erros lexicais (se houver)?
Como classifica os erros
sintáticos (se houver)?

Como classifica os erros
gramaticais (se houver)? Qual a pior tradução?

lançar uma discussão estruturada sobre como fazer plásticos produtos
mais sustentáveis ao longo do seu ciclo de vida.
Um Livro Verde publicado pela Comissão Europeia hoje visa lançar
um debate estruturado sobre como fazer produtos plásticos mais
sustentável em todo o seu ciclo de vida 2 4 1 Item 3
Um Livro Verde publicado pela Comissão Europeia hoje visa lançar
um debate estruturado sobre como fazer produtos plásticos mais
sustentável em todo o seu ciclo de vida 4 4 3 Item 3
Um livro verde publicado pela Comissão Europeia hoje pretende
lançar uma discussão estruturada sobre como fazer plásticos produtos
mais sustentáveis ao longo do seu ciclo de vida. 2 2 2 Item 3
Um Livro Verde publicado pela Comissão Europeia hoje visa lançar
um debate estruturado sobre como fazer produtos plásticos mais
sustentável em todo o seu ciclo de vida 5 5 4 Item 3
Um livro verde publicado pela Comissão Europeia hoje pretende
lançar uma discussão estruturada sobre como fazer plásticos produtos
mais sustentáveis ao longo do seu ciclo de vida. 5 2 5 Item 3
Um Livro Verde publicado pela Comissão Europeia hoje visa lançar
um debate estruturado sobre como fazer produtos plásticos mais
sustentável em todo o seu ciclo de vida 3 2 2 Item 3
Um Livro Verde publicado pela Comissão Europeia hoje visa lançar
um debate estruturado sobre como fazer produtos plásticos mais
sustentável em todo o seu ciclo de vida 5 4 4 Item 3
Um Livro Verde publicado pela Comissão Europeia hoje visa lançar
um debate estruturado sobre como fazer produtos plásticos mais
sustentável em todo o seu ciclo de vida 2 5 1 Item 2
Um Livro Verde publicado pela Comissão Europeia hoje visa lançar
um debate estruturado sobre como fazer produtos plásticos mais
sustentável em todo o seu ciclo de vida 4 4 2 Item 2
Um Livro Verde publicado pela Comissão Europeia hoje visa lançar
um debate estruturado sobre como fazer produtos plásticos mais
sustentável em todo o seu ciclo de vida 5 5 1 Item 3
Um Livro Verde publicado pela Comissão Europeia hoje visa lançar
um debate estruturado sobre como fazer produtos plásticos mais
sustentável em todo o seu ciclo de vida 3 3 3 Item 3
Um Livro Verde publicado pela Comissão Europeia hoje visa lançar
um debate estruturado sobre como fazer produtos plásticos mais
sustentável em todo o seu ciclo de vida 2 2 2 Item 3
Um livro verde publicado pela Comissão Europeia hoje pretende
lançar uma discussão estruturada sobre como fazer plásticos produtos
mais sustentáveis ao longo do seu ciclo de vida. 4 4 5 Item 3
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A Green Paper published by the European Commission today
aims to launch a structured discussion about how to make plastic

products more sustainable throughout their life cycle.
Em relação ao item escolhido, como

classifica os erros lexicais (se houver)?
Como classifica os erros
sintáticos (se houver)?

Como classifica os erros
gramaticais (se houver)? Qual a pior tradução?

Um Livro Verde publicado pela Comissão Europeia hoje visa lançar
um debate estruturado sobre como fazer produtos plásticos mais
sustentável em todo o seu ciclo de vida 3 3 3 Item 3
Um Livro Verde publicado pela Comissão Europeia hoje visa lançar
um debate estruturado sobre como fazer produtos plásticos mais
sustentável em todo o seu ciclo de vida 5 5 2 Item 3
Um Livro Verde publicado pela Comissão Europeia hoje visa lançar
um debate estruturado sobre como fazer produtos plásticos mais
sustentável em todo o seu ciclo de vida 5 4 4 Item 2
Um papel verde publicado pela Comissão Europeia aponta hoje lançar
uma discussão estruturada sobre como fazer produtos plásticos mais
sustentáveis durante todo seu ciclo de vida. 1 3 3 Item 2
Um Livro Verde publicado pela Comissão Europeia hoje visa lançar
um debate estruturado sobre como fazer produtos plásticos mais
sustentável em todo o seu ciclo de vida 1 1 1 Item 3
Um livro verde publicado pela Comissão Europeia hoje pretende
lançar uma discussão estruturada sobre como fazer plásticos produtos
mais sustentáveis ao longo do seu ciclo de vida. 3 5 5 Item 3
Um livro verde publicado pela Comissão Europeia hoje pretende
lançar uma discussão estruturada sobre como fazer plásticos produtos
mais sustentáveis ao longo do seu ciclo de vida. 3 3 3 Item 2
Um livro verde publicado pela Comissão Europeia hoje pretende
lançar uma discussão estruturada sobre como fazer plásticos produtos
mais sustentáveis ao longo do seu ciclo de vida. 4 2 3 Item 3
Um Livro Verde publicado pela Comissão Europeia hoje visa lançar
um debate estruturado sobre como fazer produtos plásticos mais
sustentável em todo o seu ciclo de vida 5 4 5 Item 3
Um Livro Verde publicado pela Comissão Europeia hoje visa lançar
um debate estruturado sobre como fazer produtos plásticos mais
sustentável em todo o seu ciclo de vida 1 1 1 Item 3
Um Livro Verde publicado pela Comissão Europeia hoje visa lançar
um debate estruturado sobre como fazer produtos plásticos mais
sustentável em todo o seu ciclo de vida 3 3 2 Item 3
Um livro verde publicado pela Comissão Europeia hoje pretende
lançar uma discussão estruturada sobre como fazer plásticos produtos
mais sustentáveis ao longo do seu ciclo de vida. 3 4 3 Item 3
Um Livro Verde publicado pela Comissão Europeia hoje visa lançar
um debate estruturado sobre como fazer produtos plásticos mais
sustentável em todo o seu ciclo de vida 4 3 3 Item 3
Um livro verde publicado pela Comissão Europeia hoje pretende
lançar uma discussão estruturada sobre como fazer plásticos produtos
mais sustentáveis ao longo do seu ciclo de vida. 5 4 5 Item 3
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A Green Paper published by the European Commission today
aims to launch a structured discussion about how to make plastic

products more sustainable throughout their life cycle.
Em relação ao item escolhido, como

classifica os erros lexicais (se houver)?
Como classifica os erros
sintáticos (se houver)?

Como classifica os erros
gramaticais (se houver)? Qual a pior tradução?

Um papel verde publicado pela Comissão Europeia aponta hoje lançar
uma discussão estruturada sobre como fazer produtos plásticos mais
sustentáveis durante todo seu ciclo de vida. 3 3 3 Item 1
Um Livro Verde publicado pela Comissão Europeia hoje visa lançar
um debate estruturado sobre como fazer produtos plásticos mais
sustentável em todo o seu ciclo de vida 2 3 3 Item 3
Um livro verde publicado pela Comissão Europeia hoje pretende
lançar uma discussão estruturada sobre como fazer plásticos produtos
mais sustentáveis ao longo do seu ciclo de vida. 3 2 2 Item 3
Um livro verde publicado pela Comissão Europeia hoje pretende
lançar uma discussão estruturada sobre como fazer plásticos produtos
mais sustentáveis ao longo do seu ciclo de vida. 4 3 4 Item 3
Um Livro Verde publicado pela Comissão Europeia hoje visa lançar
um debate estruturado sobre como fazer produtos plásticos mais
sustentável em todo o seu ciclo de vida 2 1 1 Item 3
Um Livro Verde publicado pela Comissão Europeia hoje visa lançar
um debate estruturado sobre como fazer produtos plásticos mais
sustentável em todo o seu ciclo de vida 4 4 2 Item 3
Um livro verde publicado pela Comissão Europeia hoje pretende
lançar uma discussão estruturada sobre como fazer plásticos produtos
mais sustentáveis ao longo do seu ciclo de vida. 4 2 5 Item 1
Um Livro Verde publicado pela Comissão Europeia hoje visa lançar
um debate estruturado sobre como fazer produtos plásticos mais
sustentável em todo o seu ciclo de vida 4 5 4 Item 3
Um livro verde publicado pela Comissão Europeia hoje pretende
lançar uma discussão estruturada sobre como fazer plásticos produtos
mais sustentáveis ao longo do seu ciclo de vida. 5 3 4 Item 3
Um Livro Verde publicado pela Comissão Europeia hoje visa lançar
um debate estruturado sobre como fazer produtos plásticos mais
sustentável em todo o seu ciclo de vida 5 4 3 Item 3
Um livro verde publicado pela Comissão Europeia hoje pretende
lançar uma discussão estruturada sobre como fazer plásticos produtos
mais sustentáveis ao longo do seu ciclo de vida. 4 4 3 Item 3
Um papel verde publicado pela Comissão Europeia aponta hoje lançar
uma discussão estruturada sobre como fazer produtos plásticos mais
sustentáveis durante todo seu ciclo de vida. 2 3 Item 1
Um Livro Verde publicado pela Comissão Europeia hoje visa lançar
um debate estruturado sobre como fazer produtos plásticos mais
sustentável em todo o seu ciclo de vida 4 3 4 Item 3
Um livro verde publicado pela Comissão Europeia hoje pretende
lançar uma discussão estruturada sobre como fazer plásticos produtos
mais sustentáveis ao longo do seu ciclo de vida. 4 4 3 Item 3
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A Green Paper published by the European Commission today
aims to launch a structured discussion about how to make plastic

products more sustainable throughout their life cycle.
Em relação ao item escolhido, como

classifica os erros lexicais (se houver)?
Como classifica os erros
sintáticos (se houver)?

Como classifica os erros
gramaticais (se houver)? Qual a pior tradução?

Um papel verde publicado pela Comissão Europeia aponta hoje lançar
uma discussão estruturada sobre como fazer produtos plásticos mais
sustentáveis durante todo seu ciclo de vida. 2 2 2 Item 1
Um livro verde publicado pela Comissão Europeia hoje pretende
lançar uma discussão estruturada sobre como fazer plásticos produtos
mais sustentáveis ao longo do seu ciclo de vida. 4 3 5 Item 1
Um livro verde publicado pela Comissão Europeia hoje pretende
lançar uma discussão estruturada sobre como fazer plásticos produtos
mais sustentáveis ao longo do seu ciclo de vida. 5 2 2 Item 3
Um Livro Verde publicado pela Comissão Europeia hoje visa lançar
um debate estruturado sobre como fazer produtos plásticos mais
sustentável em todo o seu ciclo de vida 2 5 3 Item 3
Um papel verde publicado pela Comissão Europeia aponta hoje lançar
uma discussão estruturada sobre como fazer produtos plásticos mais
sustentáveis durante todo seu ciclo de vida. 1 1 1 Item 3
Um papel verde publicado pela Comissão Europeia aponta hoje lançar
uma discussão estruturada sobre como fazer produtos plásticos mais
sustentáveis durante todo seu ciclo de vida. 4 5 5 Item 2



Anexo C – Questionário MMM



Universidade do Porto – Faculdade de Letras

Pesquisa sobre Moses for Mere Mortals

1. Qual a sua profissão?

☐ Tradutor ☐ Revisor ☐ Outra (informe)

2. Quantos anos de experiência?

☐Menos de 1 ano ☐ 3-4 anos ☐ 8-10 anos

☐ 1-2 anos ☐ 5-7 anos ☐Mais de 10 anos

3. Usa ferramentas de auxílio (TAC)?

☐ Sim ☐ Não

4. Usa tradução automática (TA)?

☐ Sim ☐ Não

5. Qual o provedor de TA que você usa?

☐ Google ☐ Bing ☐ Systran ☐ ProMT ☐ Outro (informe)

6. Usa a TA integrada em sua ferramenta TAC (ou seja, dentro dela)?

☐ Sim ☐ Não

7. Como a considera?

☐Muito útil ☐ Útil ☐ Razoavelmente útil ☐ Inútil

8. Antes do curso, tinha conhecimento de que Moses for Mere Mortals (MMM) é uma versão

simplificada do software Moses, também de código aberto?

☐ Sim ☐ Não

9. Como classifica o curso sobre Moses for Mere Mortals em termos de dificuldade das informações

apresentadas?

☐ Básico/fácil ☐ Intermediário/médio ☐ Avançado/difícil



Universidade do Porto – Faculdade de Letras

Pesquisa sobre Moses for Mere Mortals

10. Já conhecia o software Moses for Mere Mortals (MMM) antes do curso? Se sim, o que sabia sobre o

software? Tentou usá-lo antes deste treinamento?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

11. Considera que o curso sobre o uso de MMM foi suficiente para quem deseja usar a ferramenta?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

12. Pretende continuar a usar MMM? Será para trabalho ou para outros fins (como pesquisa)?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

13. Se respondeu que NÃO pretende continuar a usar MMM, qual o motivo?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________



Anexo D – Respostas do questionário MMM (compiladas

manualmente)
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Qual a sua profissão?
Quantos anos de

experiência?
Usa ferramentas de auxílio
à tradução (TAC/CAT)?

Usa tradução
automática (TA)?

Qual provedor de TA
você usa?

Usa a TA integrada em sua
ferramenta TAC (ou seja,

dentro dela)? Como a considera?

Outra Menos de 1 ano Sim Sim Google Não Razoavelmente útil

Investigador Mais de 10 anos Não Sim Google Não Muito útil

Tradutor 8-10 anos Sim Não Google Não Razoavelmente útil

Tradutor 1-2 anos Sim Sim Google Não Útil

Tradutor 1-2 anos Sim Sim Google Não Útil

Tradutor 3-4 anos Sim Não Google Não

Gestora de projetos 8-10 anos Sim Sim Systran Sim Muito útil

Outra Menos de 1 ano Sim Sim Não

Tradutor Menos de 1 ano Sim Sim Google Não Útil

Tradutor 3-4 anos Sim Sim Google Não Útil

Tradutor, Revisor 3-4 anos Sim Sim Google Sim Útil

Tradutor, Revisor 8-10 anos Sim Sim

AS QUE SE
ENCONTRAM
INSERIDAS EM
ALGUMAS CAT
TOOLS Não Útil

Tradutor, Revisor Mais de 10 anos Não Não
MOSES FOR MERE
MORTALS

Tradutor Mais de 10 anos Sim Não Não

Empresário Mais de 10 anos Sim Sim SDL Language Weaver Não Muito útil
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Antes do curso, tinha
conhecimento de que Moses for
Mere Mortals (MMM) é uma

versão simplificada do software
Moses, também de código

aberto?

Como classifica o curso sobre
Moses for Mere Mortals em
termos de dificuldade das

informações apresentadas?

Já conhecia o software Moses for
Mere Mortals (MMM) antes do

curso? Se sim, o que sabia sobre o
software? Tentou usá-lo antes deste

treinamento?

Considera que o curso sobre o uso de
MMM foi suficiente para quem deseja

usar a ferramenta?

Pretende continuar a usar
MMM? Será para trabalho ou

para outros fins (como
pesquisa)?

Se respondeu que NÃO
pretende continuar a usar

MMM, qual o motivo?

Não Intermediário Não

Não, na minha opinião era preciso fazer
mais prática e mais exercícios, pois às
vezes não cheguei a compreender a
função de alguns scripts. Acho que não.

Porque o acho bastante
complicado, se calhar com mais
prática poderia mudar de ideia.

Sim Básico
Sim, já o tinha usado antes da
formação. Sim. Sim, para investigação.

Sim Intermediário

Sabia que era uma versão simplificada
do Moses e que se tratava de uma
ferramenta de TA.

Penso que é uma base para quem deseja
usar a ferramenta. Será importante depois
praticar.

Sim, para fins de pesquisa e
eventualmente para trabalho.

Não Intermediário
Não conhecia o software antes do
curso. Sim.

Quando tiver os meios
necessários para tal e um corpus
suficiente, sim. n.a.

Não Avançado Não.
Não (é necessário ler sobre o assunto,
sobre a ferramenta e praticar). Sim.

Não Avançado Não. Sim.

Não Intermediário
Não conhecia o software Moses for
Mere Mortals.

Sim, foram transmitidas as informações
básicas. Agora, cada utilizador terá de
fazer o seu trabalho para usar a
ferramenta da forma que lhe for mais útil. Sim, para efeitos de trabalho.

Não Intermediário Não.
Não, precisava de mais treino e exemplos
práticos.

Gostaria imenso. Se for possível,
tentarei aprofundar os meus
conhecimentos.

Não Intermediário Não.
Não, penso que devemos pesquisar mais
sobre o assunto e praticar. Para já, não.

Ainda não tenho os
conhecimentos necessários.

Sim Intermediário Não conhecia!

Penso que sim, uma vez que nos permitiu
executar os passos todos. Foi suficiente
para um uso inicial.

Para já, não tenho computador
para isso, mas assim que o tiver,
planeio usá-lo.

Sim Intermediário
Nunca o tinha utilizado, mas conhecia
a sua funcionalidade básica.

Globalmente, sim. No entanto, quem
pretender fazer uma utilização mais
exaustiva terá de investir mais algum
tempo.

Sim, tanto para trabalho como
para pesquisa.

Sim Intermediário

Sim. Testes iniciais ao programa no
âmbito do desenvolvimento de uma
tese de mestrado. Sim.

Sim, depois só praticando se consegue
avançar. Sim, para ambos.

Não Intermediário Não. Sim.
Sim. Para comparar os motores
"pessoais" (MMM) com RBMT
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Antes do curso, tinha
conhecimento de que Moses for
Mere Mortals (MMM) é uma

versão simplificada do software
Moses, também de código

aberto?

Como classifica o curso sobre
Moses for Mere Mortals em
termos de dificuldade das

informações apresentadas?

Já conhecia o software Moses for
Mere Mortals (MMM) antes do

curso? Se sim, o que sabia sobre o
software? Tentou usá-lo antes deste

treinamento?

Considera que o curso sobre o uso de
MMM foi suficiente para quem deseja

usar a ferramenta?

Pretende continuar a usar
MMM? Será para trabalho ou

para outros fins (como
pesquisa)?

Se respondeu que NÃO
pretende continuar a usar

MMM, qual o motivo?
e SMT disponíveis na Internet.

Não Intermediário Não conhecia. Não. Gostava de continuar.

Sim Intermediário

Sim, já conhecia. Sim, já tinha tentado
usá-lo. A maior dificuldade na
utilização deste software é a
necessidade de ter prática na instalação
e configuração de software em
Linux/Ubuntu. Nas minhas tentativas
prévias, fiquei sempre perdido na
instalação de precedências e não
avancei mais.

Não, porque o MMM não é um software
“pronto-a-usar”. O objectivo do curso era
dar a conhecer com alguma profundidade
o software. Por isso, fizemos uma
panorâmica geral, desde as questões de
instalação à parametrização. Para cada
pessoa usar o software, ainda falta fazer
testes e praticar.

Conto usar o MMM em vários
testes, inicialmente de pesquisa e
depois, se verificar que tenho os
dados adequados e os resultados
esperados, também para
trabalho.



Anexo E – Tabela comparativa de traduções automáticas (par UK-

PT)
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STRING SOURCE TRADUÇÃO OFICIAL GT BING SYSTRAN MOSES
1 Package leaflet: Information for the

user
Folheto informativo: Informação
para o utilizador

Folheto informativo:
Informação para o utilizador

Folheto informativo:
informação para o usuário

Folheto do pacote:
Informação para o usuário

Folheto Informativo:
informação para o
utilizador

2 ZYTIGA 250 mg tablets ZYTIGA 250 mg comprimidos Zytiga 250 mg comprimidos ZYTIGA 250 mg comprimidos Tabuletas do magnésio de
ZYTIGA 250

Zytiga 250 mg
comprimidos

3 Abiraterone acetate Acetato de abiraterona Acetato de abiraterona Abiraterone acetato Acetato de Abiraterone Abiraterone acetate

4 Read all of this leaflet carefully
before you start taking this
medicine because it contains
important information for you.

Leia atentamente este folheto
antes de começar a tomar este
medicamento, pois contém
informação importante para si.

Leia este folheto antes de
começar a tomar este
medicamento, pois contém
informações importantes para
você.

Leia todo este folheto antes de
tomar este medicamento, pois
ele contém informações
importantes para você.

Leia todo este folheto com
cuidado antes que você
comece tomar esta medicina
porque contem a informação
importante para você.

Leia com atenção todo este
folheto antes de começar a
utilizar este medicamento,
pois contém informação
importante para si.

5 Keep this leaflet. You may need to
read it again.

- Conserve este folheto. Pode
ter necessidade de o reler.

- Conserve este folheto. Você
pode precisar ler novamente.

-Manter este folheto. Você
pode precisar lê-lo novamente.

- Mantenha este folheto.
Você pode precisar de lê-lo
outra vez.

- Conserve este folheto.
Pode ter necessidade de o
ler novamente.

6 If you have any further questions,
ask your doctor or pharmacist.

- Caso ainda tenha dúvidas,
fale com o seu médico ou
farmacêutico.

- Se você tiver alguma dúvida,
pergunte ao seu médico ou
farmacêutico.

-Se você tem alguma dúvida,
pergunte a seu médico ou
farmacêutico.

- Se você tem quaisquer
perguntas mais adicionais,
pergunte a seu doutor ou
farmacêutico.

- Caso ainda tenha dúvidas,
fale com o seu médico ou
farmacêutico.

7 This medicine has been prescribed
for you only. Do not pass it on to
others. It may harm them, even if
their signs of illness are the same as
yours.

- Este medicamento foi
receitado apenas para si. Não
deve dá-lo a outros. O
medicamento pode ser-lhes
prejudicial mesmo que
apresentem os mesmos sinais de
doença.

- Este medicamento foi
receitado apenas para si. Não
transmiti-lo aos outros. Ser-lhes
prejudicial, mesmo que os seus
sinais da doença são os mesmos
que o seu.

-Este medicamento foi
receitado para você só. Não
passá-lo aos outros. Isso pode
prejudicá-los, mesmo se seus
sinais da doença são os mesmos
que o seu.

- Esta medicina foi prescrita
para você somente. Não a
passe sobre a outro. Pode
prejudicá-los, mesmo se seus
sinais da doença são os
mesmos que seus.

Este medicamento foi
receitado apenas para si.
Não deve dá-lo a outros. O
medicamento pode ser-lhes
prejudicial mesmo
apresentem os mesmos
sinais de doença que.

8 If you get any side effects talk to
your doctor or pharmacist. This
includes any possible side effects
not listed in this leaflet.

- Se tiver quaisquer
efeitos secundários, incluindo
possíveis efeitos secundários não
indicados neste folheto, fale com
o seu médico ou farmacêutico.

- Se tiver quaisquer efeitos
secundários, fale com o seu
médico ou farmacêutico. Isso
inclui os eventuais efeitos
secundários não mencionados
neste folheto.

-Se você receber qualquer
efeitos colaterais conversa com
seu médico ou farmacêutico.
Isso inclui quaisquer efeitos
secundários não mencionados
neste folheto.

- Se você obtem qualquer
conversa dos efeitos
secundários a seu doutor ou
farmacêutico. Isto inclui
todos os efeitos secundários
possíveis não alistados neste
folheto.

Se tiver quaisquer efeitos
secundários fale com o seu
médico ou farmacêutico.
Isto Inclui quaisquer
possíveis efeitos
secundários Não
mencionados neste folheto.

9 What is in this leaflet: O que contém este folheto: O que contém este folheto: O que é este folheto: O que está neste folheto: O que contém este folheto:

10 1.       What Zytiga is and what it is
used for

1.       O que é Zytiga e para que é
utilizado

1. O Zytiga é e para que é
utilizado para

1. O que é Zytiga e que é
utilizado para

Que Zytiga é e o que é usado
para

Composição zytiga é e para
que é utilizado
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11 2.       What you need to know

before you take Zytiga
2.       O que precisa de saber
antes de tomar Zytiga

2. O que você precisa saber
antes de tomar Zytiga

2. O que você precisa saber
antes de tomar Zytiga

O que você precisa de
conhecer antes que você
tomar Zytiga

O que precisa de saber
antes de tomar zytiga

12 3.       How to take Zytiga 3.       Como tomar Zytiga 3. Como tomar Zytiga 3. Como tomar Zytiga Como tomar Zytiga Como tomar zytiga

13 4.       Possible side effects 4.       Efeitos secundários
possíveis

4. Possíveis efeitos colaterais 4. Possíveis efeitos colaterais Efeitos secundários
possíveis

Efeitos secundários
possíveis

14 5. How to store Zytiga 5.       Como conservar Zytiga 5. Como conservar Zytiga 5. Como armazenar Zytiga Como armazenar Zytiga Como conservar zytiga

15 6.       Contents of the pack and
other information

6.       Conteúdo da embalagem e
outras informações

6. Conteúdo da embalagem e
outras informações

6. Conteúdo da embalagem e
outras informações

Índices do bloco e da outra
informação

Conteúdo da embalagem e
outras informações

16 1.       What Zytiga is and what it is
used for

1.       O que é Zytiga e para que é
utilizado

1. O Zytiga é e para que é
utilizado para

1. O que é Zytiga e que é
utilizado para

Que Zytiga é e o que é usado
para

Zytiga contém um
medicamento designados
abiraterone acetate.

17 Zytiga contains a medicine called
abiraterone acetate. Zytiga stops
your body from making
testosterone; this can slow the
growth of prostate cancer. It is used
to treat prostate cancer in adult men
that has spread to other parts of the
body.

Zytiga contém um medicamento
chamado acetato de abiraterona.
Zytiga impede que o seu
organismo produza testosterona,
isto pode atrasar o crescimento do
cancro da próstata. Zytiga é usado
em homens adultos para tratar o
cancro da próstata que se
espalhou para outras zonas do
corpo.

Zytiga contém um
medicamento chamado acetato
de abiraterona. Zytiga pára seu
corpo de fazer a testosterona, o
que pode retardar o
crescimento do câncer de
próstata. É usado para tratar o
cancro da próstata em homens
adultos que se espalhou para
outras partes do corpo.

Zytiga contém um
medicamento chamado
abiraterone acetato. Zytiga pára
seu corpo fazendo a
testosterona; Isso pode retardar
o crescimento do câncer de
próstata. Ele é usado para tratar
câncer de próstata em homens
adultos que se espalhou para
outras partes do corpo.

Zytiga contem uma medicina
chamada acetato do
abiraterone. Zytiga para seu
corpo de fazer a testosterona;
isto pode retardar o
crescimento do cancro da
próstata. É usado para tratar
o cancro da próstata em
homens adultos que espalhou
a outras partes do corpo.

Zytiga stops área da
making testosterone.
Capecitabina Accord pode
slow o crescimento do
cancro da próstata. - é
utilizado no tratamento do
cancro da próstata adult
men que se espalhou para
outros parts na área.

18 When you take this medicine your
doctor will also prescribe another
medicine called prednisone or
prednisolone. This is to lower your
chances of getting high blood
pressure, having too much water in
your body (fluid retention), or
having reduced levels of a chemical
known as potassium in your blood.

Quando tomar este medicamento,
o seu médico também irá receitar-
lhe outro medicamento chamado
prednisona ou prednisolona. Este
é usado para diminuir as
hipóteses de sofrer hipertensão
arterial (tensão alta), de ter
demasiada água acumulada no
seu organismo (retenção de
fluidos) ou de ter níveis baixos,
no seu sangue, de uma substância
química conhecida por potássio.

Quando você tomar este
medicamento o seu médico irá
prescrever-lhe outro
medicamento chamado
prednisona ou prednisolona.
Isso é para diminuir suas
chances de conseguir a pressão
arterial elevada, com muita
água em seu corpo (retenção de
líquidos), ou com redução dos
níveis de uma substância
química conhecida como
potássio no sangue.

Quando você toma este
medicamento seu médico
prescreverá também um outro
medicamento chamado
prednisona ou prednisolona.
Isso é para reduzir suas chances
de obter a pressão de sangue
elevada, tendo muita água em
seu corpo (retenção de
líquidos), ou com redução dos
níveis de uma substância
química conhecida como
potássio no seu sangue.

Quando você toma esta
medicina seu doutor
igualmente prescreverá uma
outra medicina chamada
prednisona ou prednisolone.
Esta é abaixar suas
possibilidades de obter a
hipertensão, tendo demasiada
água em seu corpo (retenção
fluida), ou reduzindo níveis
de um produto químico
conhecido como o potássio
em seu sangue.

Quando de tomar
Capecitabina Accord o seu
médico irá também
prescribe outro
medicamento designados
prednisone ou
prednisolone. Que é no
baixo sua chances de
getting pressão sanguínea
alta, having too much água,
na sua área (acumulação
retention), ou having
tamanho baixos de um
chemical conhecido como
potássio no no seu sangue.

19 2.       What you need to know 2.       O que precisa de saber 2. O que você precisa saber 2. O que você precisa saber O que você precisa de
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before you take Zytiga antes de tomar Zytiga antes de tomar Zytiga antes de tomar Zytiga conhecer antes que você

tomar Zytiga

20 Do not take Zytiga Não tome Zytiga: Não tome Zytiga Não tome Zytiga Não tome Zytiga Não tome zytiga

21 - if you are allergic to
abiraterone acetate or any of the
other ingredients of this medicine
(listed in section 6).

- se tem alergia ao acetato de
abiraterona ou a qualquer outro
componente deste medicamento
(indicados na secção 6).

- Se você é alérgico a acetato
de abiraterona ou qualquer um
dos outros componentes deste
medicamento (indicados na
secção 6).

-Se você é alérgico a
abiraterone acetato ou qualquer
um dos outros ingredientes
deste medicamento (listados na
secção 6).

- se você é alérgico ao
acetato do abiraterone ou
algum dos outros
ingredientes desta medicina
(alistada na secção 6).

Se tem alergia ao
abiraterone acetate ou a
qualquer outro componente
deste medicamento
(indicados na secção 6).

22 - if you are or may potentially
be pregnant.

- se está ou possa estar
grávida.

- Se você é ou pode
potencialmente estar grávidas.

-Se você está ou
potencialmente pode estar
grávida.

- se você está ou pode
potencial estar grávido.

Se tiver ou pode potentially
está grávida.

23 Do not take this medicine if any of
the above apply to you. If you are
not sure, talk to your doctor or
pharmacist before taking this
medicine.

Não tome este medicamento se
alguma das situações acima
descritas se aplicar a si. Se não
tiver a certeza, fale com o seu
médico ou farmacêutico antes de
tomar este medicamento.

Não tome este medicamento se
alguma das situações acima se
aplicar a você. Se você não
tiver certeza, fale com o seu
médico ou farmacêutico antes
de tomar este medicamento.

Não tome este medicamento se
qualquer um dos acima se
aplicar a você. Se você não
tiver certeza, Converse com seu
médico ou farmacêutico antes
de tomar este medicamento.

Não tome esta medicina se
alguma do acima se aplica
lhe. Se você não é certo,
conversa a seu doutor ou
farmacêutico antes de tomar
esta medicina.

Não tome Capecitabina
Krka se qualquer um dos
acima aplica a si. Se
assegurar de que Não está,
fale com o seu médico ou
farmacêutico antes de
tomar Capecitabina
Accord.

24 Warnings and precautions Advertências e Precauções Advertências e precauções Advertências e precauções Avisos e precauções Advertências e precauções

25 Talk to your doctor or pharmacist
before taking this medicine:

Fale com o seu médico ou
farmacêutico antes de tomar o
medicamento:

Fale com o seu médico ou
farmacêutico antes de tomar
este medicamento:

Converse com seu médico ou
farmacêutico antes de tomar
este medicamento:

Fale a seu doutor ou
farmacêutico antes de tomar
esta medicina:

Fale com o seu médico ou
farmacêutico antes de
tomar Capecitabina Teva:

26 - if you have liver problems - se sofre de problemas de
fígado;

- Se você tem problemas de
fígado

-Se você tem problemas de
fígado

- se você tem problemas do
fígado

- se tem problemas do
fígado

27 - if you have had high blood
pressure or heart failure or low
blood potassium

- se alguma vez sofreu
de hipertensão arterial (tensão
alta) ou insuficiência cardíaca ou
níveis baixos de potássio no
sangue;

- Se você teve a pressão arterial
elevada ou insuficiência
cardíaca ou baixa de potássio
no sangue

-Se você teve pressão alta ou
insuficiência cardíaca ou
potássio do sangue baixa

- se você teve a parada
cardíaca de hipertensão ou ou
o baixo potássio do sangue

- se tiver tido pressão
sanguínea elevada ou
problemas insuficiência ou
gravemente potássio no
sangue

28 - if you have had other heart or
blood vessel problems

- se já alguma vez sofreu
outros problemas de coração ou a
nível dos vasos sanguíneos.

- Se você já teve outros
problemas de coração ou dos
vasos de sangue

-Se você já teve outros
problemas do coração ou dos
vasos sanguíneos

- se você teve outros coração
ou problemas do vaso
sanguíneo

- se tem ou teve
anteriormente outro vaso
sanguíneo problemas

29 - if you have taken a medicine
known as ketoconazole in the past

- se tomou no passado um
medicamento para o cancro da

- Se tiver tomado um
medicamento conhecido como

-Se você tomou um
medicamento conhecido como

- se você tomou uma
medicina conhecida como o

- se tiver tido um
medicamento conhecido,
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for prostate cancer próstata chamado cetoconazol o cetoconazol, no passado, para

câncer de próstata
cetoconazol no passado para
câncer de próstata

ketoconazole no passado para
o cancro da próstata

cetoconazol no past para
cancro da próstata

30 - about the need to take this
medicine with prednisone or
prednisolone

- quanto à necessidade de
tomar este medicamento com
predsinosa ou prednisolona

- Sobre a necessidade de tomar
este medicamento com
prednisona ou prednisolona

-sobre a necessidade de tomar
este medicamento com
prednisona ou prednisolona

- sobre a necessidade de
tomar esta medicina com
prednisona ou prednisolone

- sobre a dose precisa de
tomar Capecitabina Accord
com prednisone ou
prednisolone

31 - about possible effects on your
bones

- quanto a efeitos secundários
nos seus ossos

- Sobre os possíveis efeitos
sobre os ossos

-sobre possíveis efeitos em seus
ossos

- sobre efeitos possíveis em
seus ossos

- sobre possíveis efeitos
sobre a bones

32 If you are not sure if any of the
above apply to you, talk to your
doctor or pharmacist before taking
this medicine.

Se não tiver a certeza se alguma
das situações acima se aplica a si,
consulte o seu médico ou
farmacêutico antes de tomar este
medicamento.

Se você não tem certeza se
alguma das situações acima se
aplica a si, fale com o seu
médico ou farmacêutico antes
de tomar este medicamento.

Se você não tiver certeza se o
mencionado acima se aplicam a
você, Converse com seu
médico ou farmacêutico antes
de tomar este medicamento.

Se você não é certo se
alguma do acima se aplica
lhe, fale a seu doutor ou
farmacêutico antes de tomar
esta medicina.

Se assegurar de que Não
está se qualquer um dos
acima aplica a si, fale com
o seu médico ou
farmacêutico antes de
tomar Capecitabina
Accord.

33 Blood monitoring Monitorização (vigilância)
sanguínea

Monitorização sanguínea Monitoramento de sangue Monitoração do sangue Sangue monitoring

34 Zytiga may affect your liver, and
you may not have any symptoms.
When you are taking this medicine,
your doctor will check your blood
to look for any effects on your liver.

Zytiga pode afetar o seu fígado e
pode não causar quaisquer
sintomas. Enquanto estiver a
tomar este medicamento, o seu
médico irá efetuar análises ao
sangue para procurar quaisquer
efeitos  no seu fígado.

Zytiga pode afetar o fígado, e
você pode não ter quaisquer
sintomas. Quando estiver a
tomar este medicamento, o seu
médico irá verificar o seu
sangue para procurar quaisquer
efeitos sobre o fígado.

Zytiga pode afetar seu fígado e
você pode não ter quaisquer
sintomas. Quando estiver a
tomar este medicamento, seu
médico irá verificar o seu
sangue para procurar quaisquer
efeitos sobre o fígado.

Zytiga pode afectar seu
fígado, e você não pode ter
nenhuns sintomas. Quando
você está tomando esta
medicina, seu doutor
verificará seu sangue para
procurar todos os efeitos em
seu fígado.

Zytiga podem afetar o seu
fígado ou que Não ainda
sintomas. Quando a utilizar
este medicamento, o seu
médico examinará a sua
sangue para look para
quaisquer secundários no
seu fígado.

35 Other medicines and Zytiga Outros medicamentos e Zytiga Outros medicamentos e
ZYTIGA

Outros medicamentos e Zytiga As outras medicinas e Zytiga Outros medicamentos e
zytiga

36 Ask your doctor or pharmacist for
advice before taking any medicine.

Consulte o seu médico ou
farmacêutico antes de tomar
qualquer medicamento.

Pergunte ao seu médico ou
farmacêutico antes de tomar
qualquer medicamento.

Aconselhe seu médico ou
farmacêutico antes de tomar
qualquer medicamento.

Peça seu doutor ou
farmacêutico o conselho
antes de tomar alguma
medicina.

Consulte o seu médico ou
farmacêutico antes de
tomar qualquer
medicamento.

37 Tell your doctor or pharmacist if
you are taking, have recently taken
or might take any other medicines.
This is important because Zytiga
may increase the effects of a
number of medicines including
heart medicines, tranquilizers and

Informe o seu médico ou
farmacêutico se estiver a tomar,
tiver tomado recentemente, ou se
vier a tomar outros
medicamentos. Isto é importante
porque Zytiga pode aumentar os
efeitos de um número de

Informe o seu médico ou
farmacêutico se estiver a tomar,
tiver tomado recentemente, ou
se vier a tomar outros
medicamentos. Isto é
importante porque Zytiga pode
aumentar os efeitos de uma

Informe o seu médico ou
farmacêutico se estiver a tomar,
tenho tomado recentemente ou
pode tomar outros
medicamentos. Isto é
importante porque Zytiga pode
aumentar os efeitos de alguns

Diga seu doutor ou o
farmacêutico se você está
tomando, recentemente tem
tomado ou pôde tomar todas
as outras medicinas. Isto é
importante porque Zytiga
pode aumentar os efeitos de

Informe o seu médico ou
farmacêutico se estiver a
tomar, ou tiver tomado
recentemente outros
medicamentos. Que é
importante a zytiga pode
aumento os efeitos de um
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others. Your doctor may want to
change the dose of these medicines.
Also, some medicines may increase
or decrease the effects of Zytiga.
This may lead to side effects or to
Zytiga not working as well as it
should.

medicamentos – incluindo
medicamentos para o coração,
calmantes e outros. O seu médico
pode querer alterar a dose desses
medicamentos. Além disso,
alguns medicamentos podem
aumentar ou diminuir o efeito de
Zytiga, conduzindo a efeitos
secundários ou a que Zytiga não
funcione tão bem quanto deveria.

série de medicamentos,
incluindo medicamentos para o
coração, tranquilizantes e
outros. O seu médico pode
querer mudar a dose destes
medicamentos. Além disso,
alguns medicamentos podem
aumentar ou diminuir os efeitos
da Zytiga. Isso pode levar a
efeitos colaterais ou Zytiga não
funciona tão bem como
deveria.

medicamentos, incluindo
medicamentos para o coração,
tranqüilizantes e outros. Seu
médico pode querer mudar a
dose destes medicamentos.
Além disso, alguns
medicamentos podem aumentar
ou diminuir os efeitos de
Zytiga. Isso pode levar a efeitos
colaterais ou a Zytiga não
funciona tão bem como
deveria.

um número de medicinas que
incluem medicinas,
calmantes e outro do coração.
Seu doutor pode querer
mudar a dose destas
medicinas. Também,
algumas medicinas podem
aumentar ou diminuir os
efeitos de Zytiga. Isto pode
conduzir aos efeitos
secundários ou a Zytiga que
não trabalha tão bem quanto
ele deva.

número de medicamentos
incluindo coração
medicamentos,
tranquilizers e outros. O
seu médico pode querer
para alteração a dose
algum dos seguintes
medicamentos. Também,
alguns medicamentos
podem aumento ou
diminuição os efeitos de
zytiga, que poderão causar
complicações efeitos
secundários ou a zytiga
Não working como well
como que deveria.

38 Zytiga with food Zytiga com alimentos Zytiga com alimentos Zytiga com alimentos Zytiga com alimento Zytiga com alimentos

39 - This medicine must not be
taken with food (see section 3,
“Taking this medicine”).

- Este medicamento não
deve ser tomado com alimentos
(ver secção 3, “Ao tomar este
medicamento”).

- Este medicamento não deve
ser tomado com alimentos (ver
secção 3, "Tomar este
medicamento").

-Este medicamento não deve
ser tomado com alimentos (ver
secção 3, "A tomar este
medicamento").

- Esta medicina não deve ser
tomada com alimento (veja a
secção 3, “tomando esta
medicina ").

- este medicamento Não
pode ser tomadas com
alimentos (ver secção 3, “
tomar ”).

40 - Taking Zytiga with food may
cause side effects.

- . Tomar Zytiga com
alimentos pode causar efeitos
secundários.

- Tomando Zytiga com
alimentos pode causar efeitos
colaterais.

-Tendo Zytiga com alimentos
pode causar efeitos colaterais.

- Tomar Zytiga com alimento
pode causar efeitos
secundários.

- tomar zytiga com
alimentos pode causar
efeitos secundários,

41 Pregnancy and breast-feeding Gravidez e amamentação Gravidez e amamentação Gravidez e amamentação Gravidez e amamentação Gravidez e aleitamento

42 Zytiga is not for use in women. Zytiga não deve ser usado em
mulheres.

Zytiga não é para uso em
mulheres.

Zytiga não é para uso em
mulheres.

Zytiga não é para o uso nas
mulheres.

Zytiga Não é para utilize
em menopáusicas.

43 - This medicine may cause
harm to the unborn child if it is
taken by women who are pregnant,
and should not be taken by women
who are breast-feeding an infant.

- Este medicamento
pode afetar o feto se for tomado
por mulheres grávidas, e não é
para ser usado em mulheres que
estejam a amamentar um recém-
nascido.

- Este medicamento pode
causar danos ao feto se for
tomado por mulheres grávidas,
e não deve ser tomado por
mulheres que estão a
amamentar um bebê.

-Este medicamento pode causar
danos ao nascituro, se é tomado
por mulheres que estão
grávidas e não devem ser
tomadas por mulheres que
estão amamentando um bebê.

- Esta medicina pode causar
o dano ao nascituro se estiver
tomada pelas mulheres que
estão grávidas, e se é tomada
pelas mulheres que estão
amamentando um infante.

Este medicamento pode
causar ser-lhes ao unborn
child se esta é
recentemente por
menopáusicas que está
grávida ou Não devem ser
tomadas por menopáusicas
que amamentação um
infant.

44 - Women who are
pregnant or who may be pregnant
should wear gloves if they need to

- As mulheres que estão
grávidas ou que possam estar
grávidas devem usar luvas caso

- As mulheres que estão
grávidas ou que pode estar
grávida deve usar luvas, se eles

-As mulheres que estão
grávidas ou que pode estar
grávida devem usar luvas, se

- As mulheres que estão
grávidas ou que podem estar
grávidas devem vestir luvas

Menopáusicas que está
grávida ou que poderá estar
grávida deveria wear
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touch or handle Zytiga. necessitem de tocar ou manusear

Zytiga.
precisam tocar ou manusear
Zytiga.

eles precisam tocar ou
manipular Zytiga.

se precisam de tocar ou
segurar em Zytiga.

gloves se they precisa de
touch ou handle zytiga.

45 - If you are having sex
with a woman who can become
pregnant, use a condom and another
effective birth control method. If
you are having sex with a pregnant
woman, use a condom to protect the
unborn child.

- Se tem relações
sexuais com uma mulher que
pode engravidar, deve usar
preservativo e outro método de
contraceção eficaz. Se tem
relações sexuais com uma mulher
grávida, deve usar preservativo
para proteger o feto.

- Se você está tendo relações
sexuais com uma mulher que
pode engravidar, use camisinha
e outro método eficaz de
controle de natalidade. Se você
está tendo relações sexuais com
uma mulher grávida, use um
preservativo para proteger o
nascituro.

-Se você está tendo sexo com
uma mulher que pode
engravidar, use camisinha e
outro método contraceptivo
eficaz. Se você está tendo sexo
com uma mulher grávida, use
um preservativo para proteger a
criança por nascer.

- Se você está tendo o sexo
com uma mulher que possa
se tornar grávida, use um
preservativo e um outro
método eficaz do controlo da
natalidade. Se você está
tendo o sexo com uma
mulher gravida, use um
preservativo para proteger o
nascituro.

A having sexuais com uma
woman que houver
probabilidade de
engravidar, utilize um
condom e outro effective
birth control method. A
having sexuais com uma
grávida woman, utilize um
condom a proteger o
unborn child.

46 Driving and using machines Condução de veículos e utilização
de máquinas

Condução de veículos e
utilização de máquinas

Condução e utilização de
máquinas

Conduzindo e usando
máquinas

Condução de veículos e
utilização de máquinas

47 This medicine is not likely to affect
your being able to drive or use any
tools or machines.

Não é provável que este
medicamento afete a sua
capacidade para conduzir ou usar
ferramentas e máquinas.

Este medicamento não é
susceptível de afectar o seu
poder de conduzir ou utilizar
quaisquer ferramentas ou
máquinas.

Este medicamento não é
susceptível de afectar o seu ser
capaz de conduzir ou utilizar
ferramentas ou máquinas.

Esta medicina não é provável
afectar seu poder conduzir ou
usar nenhuma ferramentas ou
máquinas.

Este medicamento Não é
provável para afectar a
fazer capaz de conduzir ou
utilizar máquinas. Ou
algum episódio tools

48 Zytiga contains lactose and sodium Zytiga contém lactose e sódio Zytiga contém lactose e sódio Zytiga contém lactose e sódio Zytiga contem a lactose e o
sódio

Zytiga contém lactose e
sódio

49 - Zytiga contains lactose
(a type of sugar). If you have been
told by your doctor that you have an
intolerance to some sugars, contact
your doctor before taking this
medicine.

- Zytiga contém lactose
(um tipo de açúcar). Se foi
informado pelo seu médico que é
intolerante a determinados
açúcares, contacte o seu médico
antes de tomar este medicamento.

- Zytiga contém lactose (um
tipo de açúcar). Se tiver sido
informado pelo seu médico que
tem intolerância a alguns
açúcares, contacte o seu médico
antes de tomar este
medicamento.

-Zytiga contém lactose (um
tipo de açúcar). Se foi
informado pelo seu médico que
você tem uma intolerância a
alguns açúcares, contacte o seu
médico antes de tomar este
medicamento.

- Zytiga contem a lactose
(um tipo de açúcar). Se você
foi dito por seu doutor que
você tem uma intolerância a
certos açúcares, contacte seu
doutor antes de tomar esta
medicina.

Zytiga contém lactose (um
tipo de sugar). Se foi
informado pelo seu médico
que tem intolerância a
alguns açúcares, contacte o
seu médico antes de tomar
Capecitabina Accord.

50 - This medicine also
contains approximately 27 mg of
sodium in a four tablet daily dose.
To be taken into consideration by
patients on a controlled sodium diet.

- Este medicamento
também contém
aproximadamente 27 mg de
sódio, numa dose diária de 4
comprimidos. O conteúdo do
sódio deste medicamento deve ser
tido em consideração em doentes
a fazer uma dieta controlada de
sódio.

- Este medicamento também
contém cerca de 27 mg de
sódio em uma dose diária de
quatro comprimido. Para ser
levado em consideração em
doentes com ingestão
controlada de sódio.

-Este medicamento contém
também cerca de 27 mg de
sódio em uma dose diária de
quatro comprimidos. Ser
levados em consideração pelos
pacientes uma dieta controlada
de sódio.

- Esta medicina igualmente
contem magnésio
aproximadamente 27 do
sódio em uma dose diária de
quatro tabuletas. Para para
ser tomado na consideração
por pacientes em uma dieta
controlada do sódio.

Este medicamento também
contém approximately 27
mg do sódio uma four
comprimido daily dose.
Este facto deve ser tido em
consideration por doentes
qual a controlled sódio
diet.

51 3.       How to take Zytiga 3.       Como tomar Zytiga 3. Como tomar Zytiga 3. Como tomar Zytiga Como tomar Zytiga
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52 Always take this medicine exactly

as your doctor has told you.  Check
with your doctor or pharmacist if
you are not sure.

Tomar este medicamento sempre
de acordo com as indicações do
médico. Fale com o seu médico
ou farmacêutico se tiver dúvidas.

Sempre tome este medicamento
exactamente como o seu
médico lhe disse. Verifique
com o seu médico ou
farmacêutico se não tiver a
certeza.

Sempre tome esse
medicamento exatamente como
seu médico lhe disse. Verifique
com seu médico ou
farmacêutico se você não tiver
certeza.

Tome sempre esta medicina
exactamente porque seu
doutor o disse.  Verifique
com seu doutor ou
farmacêutico se você não é
certo.

Tome este medicamento
sempre de acordo com as
indicações do médico. Fale
com o seu médico ou
farmacêutico se assegurar
de que Não está.

53 How much to take Quanto deve tomar Quanto tomar Quanto a tomar Quanto a tomar Modo much a tomar

54 The recommended dose is 1,000
mg, (four tablets) once a day.

A dose recomendada é de 1.000
mg (quatro comprimidos), uma
vez por dia.

A dose recomendada é de 1000
mg (quatro comprimidos) uma
vez por dia.

A dose recomendada é de 1.000
mg, (quatro comprimidos) uma
vez por dia.

A dose recomendada é
magnésio 1.000, (quatro
tabuletas) uma vez por dia.

A dose recomendada é
1,000 mg, (four
comprimidos) uma vez por
dia.

55 Taking this medicine Ao tomar este medicamento Tomar este medicamento Tomar este medicamento Tomando esta medicina Tomar

56 - Take this medicine by mouth. - Tome este medicamento
pela boca.

- Tome este medicamento por
via oral.

-Tome este medicamento por
via oral.

- Tome esta medicina de viva
voz.

- tome este medicamento
por boca.

57 - Do not take Zytiga with food. - Não tome Zytiga com
alimentos.

- Não tome Zytiga com
alimentos.

-Não tome Zytiga com
alimentos.

- Não tome Zytiga com
alimento.

- Não tome zytiga com
alimentos.

58 - Take Zytiga at least two
hours after eating and do not eat
anything for at least one hour after
taking Zytiga (see section 2,
“Zytiga with food”).

- Tome ZYTIGA pelo
menos duas horas após a refeição
e não ingira qualquer alimento
pelo menos durante uma hora
após tomar ZYTIGA.  (ver secção
2, “Zytiga com alimentos”).

- Tome Zytiga pelo menos duas
horas depois de comer e não
comer nada durante pelo menos
uma hora depois de tomar
Zytiga (ver secção 2, "Zytiga
com alimentos").

-Zytiga tomar pelo menos duas
horas depois de comer e não
comer qualquer coisa pelo
menos uma hora depois de
tomar Zytiga (Ver capítulo 2,
"Zytiga com comida").

- Tome a Zytiga pelo menos
duas horas após comer e não
coma qualquer coisa no
mínimo uma hora após ter
tomado Zytiga (veja a secção
2, “Zytiga com alimento ").

Tomar zytiga menos duas
horas após os comer e Não
coma algo para pelo menos
uma hora após a tomar
zytiga (ver secção 2, “
zytiga com alimentos ”).

59 - Swallow the tablets whole
with water.

Engula os comprimidos inteiros
com água.

- Engula os comprimidos
inteiros com água.

-Engoli toda a comprimidos
com água.

- Engula as tabuletas inteiras
com água.

- Engula os comprimidos
inteiros com água,

60 - Do not break the tablets. - Não parta os comprimidos. - Não quebre os comprimidos. -Não quebre os comprimidos. - Não quebre as tabuletas. - Não break os
comprimidos.

61 - Zytiga is taken with a
medicine called prednisone or
prednisolone. Take the prednisone
or prednisolone exactly as your
doctor has told you.

- Zytiga é tomado com
um medicamento chamado
prednisona ou prednisolona.
Tome a prednisona ou a
prednisolona exatamente de
acordo com as instruções do seu
médico.

- Zytiga é tomado com um
medicamento chamado
prednisona ou prednisolona.
Tome a prednisona ou
prednisolona exactamente
como o seu médico lhe disse.

-Zytiga é tomado com um
medicamento chamado
prednisona ou prednisolona.
Tome a prednisona ou
prednisolona, exatamente como
seu médico lhe disse.

- Zytiga é tomado com uma
medicina chamada
prednisona ou prednisolone.
Tome a prednisona ou o
prednisolone exactamente
porque seu doutor o disse.

Zytiga é recentemente com
um medicamento
designados prednisone ou
prednisolone. Tomar os
prednisone ou prednisolone
sempre de acordo com as
indicações do médico.

62 - You need to take prednisone
or prednisolone every day while
you are taking Zytiga.

- Enquanto está a tomar
Zytiga, deve tomar prednisona ou
prednisolona todos os dias.

- Você precisa tomar
prednisona ou prednisolona
todos os dias enquanto estiver a

-Você precisa de tomar
prednisona ou prednisolona
todos os dias enquanto estiver a

- Você precisa de tomar a
prednisona ou o prednisolone
cada dia quando você tomar

- precisa de tomar
prednisone ou prednisolone
todos os dias enquanto está
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tomar Zytiga. tomar Zytiga. Zytiga. a tomar zytiga.

63 - The amount of
prednisone or prednisolone you take
may need to change if you have a
medical emergency. Your doctor
will tell you if you need to change
the amount of prednisone or
prednisolone you take. Do not stop
taking prednisone or prednisolone
unless your doctor tells you to.

- Se tiver uma
emergência médica, a quantidade
de prednisona ou prednisolona
que está a tomar pode ter que ser
alterada. O seu médico irá
informá-lo se tiver que alterar a
quantidade de prednisona ou
prednisolona que está a tomar.
Não pare de tomar prednisona ou
prednisolona a não ser que o seu
médico lhe diga para parar.

- A quantidade de prednisona
ou prednisolona você tomar
pode precisar de mudar se você
tiver uma emergência médica.
O seu médico irá dizer-lhe se
você precisa alterar a
quantidade de prednisona ou
prednisolona que você toma.
Não pare de tomar prednisona
ou prednisolona, a menos que o
seu médico lhe diga.

-A quantidade de prednisona ou
prednisolona que você tomar
pode precisar de mudar se você
tiver uma emergência médica.
Seu médico lhe dirá se você
precisa alterar a quantidade de
prednisona ou prednisolona que
você toma. Não pare de tomar a
prednisona ou prednisolona, a
menos que seu médico lhe.

- A quantidade de prednisona
ou de prednisolone que você
toma pode precisar de mudar
se você tem uma emergência
médica. Seu doutor dir-lhe-á
se você precisa de mudar a
quantidade de prednisona ou
de prednisolone que você
toma. Não pare de tomar a
prednisona ou o prednisolone
a menos que seu doutor o
disser a.

A quantidade de
prednisone ou prednisolone
de tomar pode precisa de
alteração se tiver uma
medical emergency. O seu
médico dir-lhe-á que se
precisa de alteração a
quantidade de prednisone
ou prednisolone de tomar.
Não PÁRE de tomar
prednisone ou prednisolone
a Não ser que o seu médico
lhe disser.

64 Your doctor may also prescribe
other medicines while you are
taking Zytiga and prednisone or
prednisolone.

O seu médico poderá receitar-lhe
outros medicamentos enquanto
está a tomar Zytiga, prednisona
ou prednisolona.

Seu médico também pode
prescrever outros
medicamentos enquanto estiver
a tomar Zytiga e prednisona ou
prednisolona.

Seu médico também pode
prescrever outros
medicamentos enquanto estiver
a tomar Zytiga e prednisona ou
prednisolona.

Seu doutor pode igualmente
prescrever outras medicinas
quando você tomar Zytiga e
prednisona ou prednisolone.

Seu médico pode também
prescribe outros
medicamentos enquanto
está a tomar zytiga e
prednisone ou
prednisolone.

65 Use in children Utilização em crianças Utilização em crianças Uso em crianças Uso nas crianças Utilize em crianças

66 This medicine is not for use in
children and adolescents.

Este medicamento não é para ser
usado em crianças e adolescentes.

Este medicamento não deve ser
utilizado em crianças e
adolescentes.

Este medicamento não é para
uso em crianças e adolescentes.

Esta medicina não é para o
uso nas crianças e nos
adolescentes.

Este medicamento Não é
para utilize em crianças e
adolescentes.

67 If you take more Zytiga than you
should

Se tomar mais Zytiga do que
deveria

Se tomar mais Zytiga do que
deveria

Se você tomar Zytiga mais do
que deveria

Se você toma mais Zytiga do
que você deve

Se tomar mais do que
deveria zytiga

68 If you take more than you should,
talk to your doctor or go to a
hospital immediately.

Se tomar mais Zytiga do que
deveria, informe o seu médico ou
dirija-se imediatamente a um
hospital.

Se tomar mais do que deveria,
fale com o seu médico ou vá a
um hospital imediatamente.

Se você tomar mais do que
deveria, fale com seu médico
ou ir a um hospital
imediatamente.

Se você toma mais do que
você deve, fale a seu doutor
ou vá a um hospital
imediatamente.

Se tomar mais do que
deveria, fale com o seu
médico, ou go de um
hospital.

69 If you forget to take Zytiga Caso se tenha esquecido de tomar
Zytiga

Se você esquecer de tomar
Zytiga

Se você esquecer de tomar o
Zytiga

Se você esquece tomar
Zytiga

Caso se tenha esquecido de
tomar zytiga

70 - If you forget to take
Zytiga or prednisone or
prednisolone, take your usual dose
the following day.

- Caso se tenha
esquecido de tomar Zytiga ou
prednisona ou prednisolona, tome
a sua dose habitual no dia
seguinte.

- Se você esquecer de tomar
Zytiga ou prednisona ou
prednisolona, tome a sua dose
normal no dia seguinte.

-Se você esquecer de tomar o
Zytiga ou prednisona ou
prednisolona, tome a sua dose
habitual no dia seguinte.

- Se você esquece tomar
Zytiga ou prednisona ou
prednisolone, tome a sua
dose usual o seguinte dia.

Caso se tenha esquecido de
tomar zytiga ou prednisone
ou prednisolone, tome o
usual dose dos seguintes
dia.
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71 - If you forget to take

Zytiga or prednisone or
prednisolone for more than one day,
talk to your doctor without delay.

- Caso se tenha
esquecido de tomar Zytiga ou
prednisona ou prednisolona
durante mais do que um dia, fale
imediatamente com o seu médico.

- Se você esquecer de tomar
Zytiga ou prednisona ou
prednisolona por mais de um
dia, fale com o seu médico sem
demora.

-Se você esquecer de tomar o
Zytiga ou prednisona ou
prednisolona por mais de um
dia, Converse com seu médico
imediatamente.

- Se você esquece tomar
Zytiga ou prednisona ou
prednisolone para mais de
um dia, conversa a seu
doutor sem demora.

Caso se tenha esquecido de
tomar zytiga ou prednisone
ou prednisolone para mais
do que um dia, fale com o
seu médico, sem delay.

72 If you stop taking Zytiga Se parar de tomar Zytiga Se parar de tomar Zytiga Se você parar de tomar o
Zytiga

Se você para de tomar Zytiga Se parar de tomar zytiga

73 Do not stop taking Zytiga or
prednisone or prednisolone unless
your doctor tells you to.

Não pare de tomar Zytiga,
prednisona ou prednisolona a não
ser que o seu médico lhe diga
para parar.

Não pare de tomar Zytiga ou
prednisona ou prednisolona, a
menos que o seu médico lhe
diga.

Não pare de tomar Zytiga ou
prednisona ou prednisolona, a
menos que seu médico lhe.

Não pare de tomar Zytiga ou
prednisona ou prednisolone a
menos que seu doutor o
disser a.

Não PÁRE de tomar zytiga
ou prednisone ou
prednisolone a Não ser que
o seu médico lhe disser.

74 If you have any further questions on
the use of this medicine, ask your
doctor or pharmacist.

Caso ainda tenha dúvidas sobre a
utilização deste medicamento,
fale com o seu médico ou
farmacêutico.

Se você tiver dúvidas sobre a
utilização deste medicamento,
fale com o seu médico ou
farmacêutico.

Se você tiver quaisquer dúvidas
sobre a utilização deste
medicamento, pergunte a seu
médico ou farmacêutico.

Se você tem quaisquer
perguntas mais adicionais no
uso desta medicina, pergunte
a seu doutor ou farmacêutico.

Caso ainda tenha dúvidas
sobre a utilização deste
medicamento, fale com o
seu médico ou
farmacêutico.

75 4.       Possible side effects 4.       Efeitos secundários
possíveis

4. Possíveis efeitos colaterais 4. Possíveis efeitos colaterais Efeitos secundários
possíveis

76 Like all medicines, this medicine
can cause side effects, although not
everybody gets them.

Como todos os medicamentos,
este medicamento pode causar
efeitos secundários, no entanto
estes não se manifestam em todas
as pessoas.

Como todos os medicamentos,
este medicamento pode causar
efeitos secundários, no entanto
estes não se manifestam.

Como todos os medicamentos,
este medicamento pode causar
efeitos secundários, embora
nem todo mundo recebe-los.

Como todas as medicinas,
esta medicina pode causar
efeitos secundários, embora
não todos os obtenha.

Como todos os
medicamentos, este
medicamento pode causar
efeitos secundários,
embora estes Não se
manifestem em todas as
pessoas.

77 Stop taking Zytiga and see a doctor
immediately if you notice any of the
following:

Pare de tomar Zytiga e dirija-se
imediatamente a um médico caso
verifique:

Pare de tomar Zytiga e consulte
um médico imediatamente se
notar qualquer um dos
seguintes:

Pare de tomar o Zytiga e
consulte um médico
imediatamente se notar
qualquer um dos seguintes:

Pare de tomar Zytiga e veja
um doutor imediatamente se
você observa algum do
seguinte:

PÁRE de tomar zytiga e
ver o seu médico se tiver
alguma das seguintes
condições:

78 - Muscle weakness,
muscle twitches or a pounding heart
beat (palpitations). These may be
signs that the level of potassium in
your blood is low.

- Fraqueza nos músculos,
espasmos nos músculos ou ritmo
irregular do coração
(palpitações).
Estes poderão ser sinais de que
apresenta níveis baixos de
potássio no seu sangue.

- Fraqueza muscular, espasmos
musculares ou uma batida de
coração batendo (palpitações).
Estes podem ser sinais de que o
nível de potássio no sangue é
baixo.

-Fraqueza muscular, músculo,
contrações musculares ou
batida de um coração batendo
(palpitações). Estes podem ser
sinais de que o nível de
potássio no sangue é baixo.

- Fraqueza de músculo,
contracções musculares do
músculo ou um batimento
cardíaco do martelamento
(palpitação). Estes podem ser
sinais que o nível de potássio
em seu sangue é baixo.

Fraqueza, espasmos
twitches ou um pounding
cardíaco irregular
(palpitações). Podem ser
sinais que o nível do
potássio no no seu sangue
é gravemente.

79 Other side effects include: Outros efeitos secundários
incluem:

Outros efeitos secundários
incluem:

Outros efeitos colaterais
incluem:

Outros efeitos secundários
incluem:

Outros efeitos secundários
incluem:
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80 Very common (may affect more
than 1 in 10 people):

Muito frequentes (podem afetar
mais de 1 pessoa em cada 10):

Muito frequentes (podem
afectar mais de 1 em cada 10
pessoas):

Muito comuns (podem afetar
mais de 1 em 10 pessoas):

Muito comum (pode afectar
mais de 1 em 10 pessoas):

Muito frequentes (podem
afetar mais de 1 em 10
pessoas):

81 Fluid in your legs or feet, low blood
potassium, high blood pressure,
urinary tract infection.

Fluidos nas suas pernas ou pés,
níveis baixos de potássio no
sangue, tensão arterial
aumentada, infeção do trato
urinário.

Fluido nas pernas ou nos pés,
baixa de potássio no sangue,
pressão arterial, infecção do
trato urinário.

Líquido em sua pernas ou pés,
potássio do sangue baixa,
hipertensão arterial, infecção
do trato urinário.

Líquido em seus pés ou pés,
baixo potássio do sangue,
hipertensão, infecção de
aparelho urinário.

Liquídos no seu legs ou
pés, gravemente potássio
no sangue, pressão
sanguínea, infeção do trato
urinário,

82 Common (may affect up to 1 in 10
people):

Frequentes (podem afetar menos
de 1 pessoa em cada 10):

Frequentes (podem afectar até
1 em cada 10 pessoas):

Comum (afectar até 1 em cada
10 pessoas):

Terra comum (pode afectar
até 1 em 10 pessoas):

Frequentes (podem afetar
até 1 em 10 pessoas):

83 High fat levels in your blood, liver
function test increases, chest pain,
heart beat disorders, heart failure,
rapid heart rate, bone fractures.

Níveis elevados de gordura no
sangue, aumentos nos testes de
função hepática (do fígado), dor
no peito, alterações no batimento
do coração, insuficiência
cardíaca, ritmo  rápido do
coração, Fraturas ósseas.

Altos níveis de gordura no
sangue, teste de função
hepática aumenta, dor torácica,
alterações do batimento
cardíaco, insuficiência
cardíaca, aumento da
freqüência cardíaca, fraturas
ósseas.

Altos níveis de gorduras no
sangue, aumenta de teste de
função hepática, dor no peito,
distúrbios de batida de coração,
insuficiência cardíaca, aumento
da freqüência cardíaca, fraturas
de ossos.

Alto - níveis em seu sangue,
aumentos da gordura do teste
de função do fígado, dor no
peito, desordens do
batimento cardíaco, parada
cardíaca, frequência cardíaca
rápida, fracturas de osso.

Gordura fat baixos no seu
sangue, função hepática
testes increases, dor no
peito, cardíaco irregular
disorders, coração
insuficiência, rapid
cardíaco diminuídos, óssea
fractures.

84 Uncommon (may affect up to 1 in
100 people):

Pouco frequentes (podem afetar
menos de 1 pessoa em cada 100):

Pouco frequentes (podem
afectar até 1 em cada 100
pessoas):

Incomum (afectar até 1 em 100
pessoas):

Raro (pode afectar até 1 em
100 pessoas):

Pouco frequentes (podem
afetar até 1 em 100
pessoas):

85 Adrenal gland problems (related to
salt and water problems).

Problemas nas glândulas
suprarrenais(problemas
relacionados com sal e água).

Problemas da glândula adrenal
(relacionado a problemas de sal
e água).

Problemas da glândula adrenal
(relacionada com problemas de
água e sal).

Problemas da glândula ad-
renal (relativos para salgar e
molhar problemas).

Adrenal gland problemas
(related para salt água e
problemas).

86 Bone loss may occur in men treated
for prostate cancer. Zytiga in
combination with prednisone or
prednisolone may increase bone
loss.

Pode ocorrer perda óssea em
homens tratados para o cancro da
próstata. Zytiga em combinação
com a prednisona ou a
prednisolona pode aumentar a
perda óssea.

A perda óssea pode ocorrer em
homens tratados de câncer de
próstata. Zytiga em associação
com prednisona ou
prednisolona pode aumentar a
perda óssea.

Perda óssea pode ocorrer em
homens tratados de câncer de
próstata. Zytiga em
combinação com a prednisona
ou prednisolona pode aumentar
a perda óssea.

A perda do osso pode ocorrer
nos homens tratados para o
cancro da próstata. Zytiga em
combinação com a
prednisona ou o prednisolone
pode aumentar a perda do
osso.

Óssea perda pode occur em
men tratamento para o
cancro da próstata. Zytiga
em associação com
prednisone ou prednisolone
pode aumento óssea perda.

87 If you get any side effects, talk to
your doctor or pharmacist. This
includes any possible side effects
not listed in this leaflet.

Se tiver quaisquer efeitos
secundários, incluindo possíveis
efeitos secundários não indicados
neste folheto, fale com o seu
médico ou farmacêutico.

Se tiver quaisquer efeitos
secundários, fale com o seu
médico ou farmacêutico. Isso
inclui os eventuais efeitos
secundários não mencionados

Se você obter efeitos colaterais,
Converse com seu médico ou
farmacêutico. Isso inclui
quaisquer efeitos secundários
não mencionados neste folheto.

Se você obtem quaisquer
efeitos secundários, fale a seu
doutor ou farmacêutico. Isto
inclui todos os efeitos
secundários possíveis não

Se tiver quaisquer efeitos
secundários, fale com o seu
médico ou farmacêutico.
Isto Inclui quaisquer
possíveis efeitos
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STRING SOURCE TRADUÇÃO OFICIAL GT BING SYSTRAN MOSES
neste folheto. alistados neste folheto. secundários Não

mencionados neste folheto.
88 5.       How to store Zytiga 5.       Como conservar Zytiga 5. Como conservar Zytiga 5. Como armazenar Zytiga Como armazenar Zytiga

89 - Keep this medicine out of the
sight and reach of children.

- Manter este medicamento
fora da vista e do alcance das
crianças.

- Manter este medicamento fora
da vista e do alcance das
crianças.

-Mantenha este medicamento
fora da vista e alcance das
crianças.

- Mantenha esta medicina
fora da vista e do alcance das
crianças.

- Conserve este
medicamento fora da vista
e do alcance das crianças.

90 - Do not use this medicine after
the expiry date which is stated on
the carton and the bottle-label.

- Não utilize Zytiga
após o prazo de validade
impresso no rótulo do frasco e na
embalagem, indicado após VAL.

- Não utilize este medicamento
após o prazo de validade
indicado na embalagem e no
rótulo do frasco.

-Não use este medicamento
após a data de validade que
consta na embalagem e o rótulo
do frasco.

- Não use esta medicina após
a data de expiração que é
indicada na caixa e na
garrafa-etiqueta.

- Não utilize este
medicamento após o prazo
de validade impresso na
embalagem e no bottle-
label.

91 The expiry date refers to the last
day of that month.

O prazo de validade corresponde
ao último dia do mês indicado.

O prazo de validade refere-se
ao último dia desse mês.

O prazo de validade refere-se
ao último dia desse mês.

A data de expiração refere o
último dia desse mês.

O prazo de validade
corresponde ao último dia
do mês indicado.

92 - Store below 30°C. - Conservar a temperatura
inferior a 30° C.

- Armazenar abaixo de 30 ° C. -Guarde abaixo de 30° C. - Loja abaixo de 30°C. - conservar below de 30ºC

93 - Do not throw away any
medicines via wastewater or
household waste. Ask your
pharmacist how to throw away
medicines you no longer use. These
measures will help to protect the
environment.

- Não deite fora
quaisquer medicamentos na
canalização ou no lixo doméstico.
Pergunte ao seu farmacêutico
como deitar fora os
medicamentos que já não utiliza.
Estas medidas ajudarão a proteger
o ambiente.

- Não deite fora quaisquer
medicamentos na canalização
ou no lixo doméstico. Pergunte
ao seu farmacêutico como
deitar fora os medicamentos
que já não utiliza. Estas
medidas irão ajudar a proteger
o ambiente.

-Não deite fora qualquer
medicamento via esgoto ou lixo
doméstico. Pergunte ao seu
farmacêutico como jogar fora
medicamentos que você não
usa mais. Estas medidas
ajudarão a proteger o ambiente.

- Não jogue afastado
nenhuma medicinas através
do desperdício das águas
residuais ou do agregado
familiar. Pergunte a seu
farmacêutico como jogar
afastado medicinas que você
já não se usa. Estas medidas
ajudarão a proteger o
ambiente.

Não deite fora quaisquer
medicamentos na
canalização ou no lixo
doméstico. Pergunte ao seu
farmacêutico como deitar
fora os medicamentos que
já Não utiliza. Estas
medidas irão ajudar a
proteger o ambiente.



Anexo F – Tabela comparativa de traduções automáticas (par US-

PB)
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STRING SOURCE GT BING SYSTRAN
1 PATIENT INFORMATION  ZYTIGA™ (Zye-

tee-ga) (abiraterone acetate) Tablets
Tablets INFORMAÇÕES DO PACIENTE
ZYTIGA ™ (Zye-tee-ga) (acetato de abiraterona)

PACIENTE informações ZYTIGA ™ (Zye-tee-ga)
(acetato de abiraterone) comprimidos

Placas PACIENTES da INFORMAÇÃO ZYTIGA™
(Zye-T-GA) (acetato do abiraterone)

2 Read this Patient information that comes with
ZYTIGA before you start taking it and each time
you get a refill. There may be new information.
This information does not take the place of
talking with your healthcare provider about your
medical condition or your treatment.

Leia estas informações paciente que vem com
ZYTIGA antes de começar a tomá-lo e cada vez
que obtemos uma recarga. Pode haver novas
informações. Esta informação não tomar o lugar de
falar com seu médico sobre a sua doença ou o
tratamento.

Leia esta informação paciente que vem com o
ZYTIGA antes de você começa a tomar e cada vez
que você pegar um refil. Pode haver novas
informações. Esta informação não tomar o lugar de
falar com seu médico sobre sua condição médica ou
seu tratamento.

Leia esta informação paciente que vem com ZYTIGA
antes que você comece o tomar e você para obter cada vez
um reenchimento. Pode haver uma informação nova. Esta
informação não toma o lugar da fala com seu fornecedor
de serviços de saúde sobre seu problema médico ou seu
tratamento.

3 What is ZYTIGA? O que é ZYTIGA? O que é ZYTIGA? Que é ZYTIGA?
4 ZYTIGA is a prescription medicine that is used

along with prednisone. ZYTIGA is used to treat
men with castration-resistant prostate cancer
(prostate cancer that is resistant to medical or
surgical treatments that lower testosterone) that
has spread to other parts of the body and who
have received treatment with docetaxel.

ZYTIGA é um medicamento de prescrição que é
usado juntamente com prednisona. ZYTIGA é
usado no tratamento de homens com cancro da
próstata resistente à castração (cancro da próstata,
que é resistente aos tratamentos médicos ou
cirúrgicos que baixam testosterona) que se
espalhou para outras partes do corpo e que
receberam tratamento com docetaxel.

ZYTIGA é um medicamento de prescrição que é
usado juntamente com a prednisona. ZYTIGA é
usado para tratar homens com próstata resistente a
castração câncer (câncer de próstata que é resistente a
tratamentos médicos ou cirúrgicos que reduzem a
testosterona) que se espalhou para outras partes do
corpo e que receberam tratamento com docetaxel.

ZYTIGA é uma medicina da prescrição que seja usada
junto com a prednisona. ZYTIGA é usado para tratar
homens com o cancro da próstata castração-resistente (o
cancro da próstata que é resistente aos tratamentos
médicos ou cirúrgicos que mais baixa testosterona) que
espalharam a outras partes do corpo e que recebeu o
tratamento com docetaxel.

5 ZYTIGA is not for use in women or children. ZYTIGA não é para uso em mulheres ou crianças. ZYTIGA não é para uso em mulheres ou crianças. ZYTIGA não é para o uso nas mulheres ou nas crianças.
6 Who should not take ZYTIGA? Quem não deve tomar ZYTIGA? Quem não deve tomar ZYTIGA? Quem não deve tomar ZYTIGA?
7 Do not take ZYTIGA if you are pregnant or may

become pregnant. ZYTIGA may harm your
unborn baby.

Não tome ZYTIGA se estiver grávida ou pode
engravidar. ZYTIGA pode prejudicar seu bebê
nascer.

Não tome ZYTIGA se estiver grávida ou se pode
engravidar. ZYTIGA pode prejudicar o feto.

Não tome ZYTIGA se você está grávido nem possa
tornar-se grávido. ZYTIGA pode prejudicar seu bebê por
nascer.

8 Women who are pregnant or who may become
pregnant should not touch ZYTIGA without
protection, such as gloves.

As mulheres que estão grávidas ou que possam
engravidar não devem tocar ZYTIGA sem
proteção, como luvas.

Mulheres que estão grávidas ou que pode engravidar
não devem tocar ZYTIGA sem proteção, como luvas.

As mulheres que estão grávidas ou que podem se tornar
grávidas não devem tocar em ZYTIGA sem protecção, tal
como luvas.

9 What should I tell my healthcare provider before
taking ZYTIGA? Before you take ZYTIGA, tell
your healthcare provider if you:

O que devo dizer ao meu médico antes de tomar
ZYTIGA? Antes de tomar ZYTIGA, informe o seu
médico se você:

O que devo dizer meu médico antes de tomar
ZYTIGA? Antes de tomar ZYTIGA, informe o seu
médico se você:

Que devo eu dizer a meu fornecedor de serviços de saúde
antes de tomar ZYTIGA? Antes que você tome ZYTIGA,
diga a seu fornecedor de serviços de saúde se você:

10 •   have heart problems • tem problemas de coração • ter problemas de coração •   tenha dificuldades do coração
11 •   have liver problems • tem problemas de fígado • tem problemas de fígado •   tenha dificuldades do fígado
12 •   have a history of adrenal and or pituitary

problems
• tem um histórico de problemas renais e ou
hipófise

• tem um histórico de problemas de adrenais ou
hipófise

•   tenha uma história de ad-renal e ou de dificuldades
pituitárias

13 •   have any other medical conditions • tiver quaisquer outras condições médicas • ter quaisquer outras condições médicas •   tenha todos os outros problemas médicos
14 •   plan to become pregnant. See “Who should

not take ZYTIGA?”
• planear engravidar. Veja "Quem não deve tomar
ZYTIGA?"

• plano de engravidar. Ver "Quem não deve tomar
ZYTIGA?"

•   planeie tornar-se grávido. Veja “quem não deve tomar
ZYTIGA?”

15 •   are breastfeeding or plan to breastfeed. It is
not known if ZYTIGA passes into your breast
milk. You and your healthcare provider should
decide if you will take ZYTIGA or breastfeed.
You should not do both. See “Who should not
take ZYTIGA?”

• estão amamentando ou pretende amamentar. Não
se sabe se ZYTIGA passa para o leite materno.
Você e seu médico deve decidir se você vai tomar
ZYTIGA ou amamentar. Você não deve fazer as
duas coisas. Veja "Quem não deve tomar
ZYTIGA?"

• estão amamentando ou planejam amamentar. Não se
sabe se o ZYTIGA passa para o leite materno. Você e
seu médico devem decidir se você vai tomar
ZYTIGA ou amamentar. Você não deve fazer ambos.
Ver "Quem não deve tomar ZYTIGA?"

•   estão amamentando ou planos para amamentar. Não se
sabe se ZYTIGA passa em seu leite materno. Você e seu
fornecedor de serviços de saúde devem decidir se você
tomará ZYTIGA ou o amamentará. Você não deve fazer
ambos. Veja “quem não deve tomar ZYTIGA?”

16 Tell your healthcare provider about all the
medicines you take, including prescription and
non-prescription medicines, vitamins, and herbal

Informe o seu médico sobre todos os medicamentos
que toma, incluindo medicamentos prescritos e não
prescritos, vitaminas e suplementos de ervas.

Informe o seu médico sobre todos os medicamentos
que você toma, incluindo a prescrição e não-
prescrição medicamentos, vitaminas, e suplementos

Diga seu fornecedor de serviços de saúde sobre todas as
medicinas que você toma, incluindo medicinas da
prescrição e do non-prescription, vitaminas, e
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supplements. ZYTIGA can interact with many
other medicines.

ZYTIGA pode interagir com muitos outros
medicamentos.

de ervas. ZYTIGA pode interagir com muitos outros
medicamentos.

suplementos ervais. ZYTIGA pode interagir com muitas
outras medicinas.

17 You should not start or stop any medicine before
you talk with the healthcare provider that
prescribed ZYTIGA.

Você não deve iniciar ou parar qualquer
medicamento antes de falar com o médico que o
previsto ZYTIGA.

Você não deve iniciar ou parar qualquer
medicamento antes de falar com o médico que
receitou ZYTIGA.

Você não deve começar ou parar nenhuma medicina antes
que você fale com o fornecedor de serviços de saúde que
prescreveu ZYTIGA.

18 Know the medicines you take. Keep a list of
them with you to show to your healthcare
provider and pharmacist when you get a new
medicine.

Conheça os medicamentos que toma. Mantenha
uma lista deles com você para mostrar ao seu
médico e farmacêutico quando você começa um
novo medicamento.

Sei que os medicamentos que você toma. Mantenha
uma lista deles com você para mostrar ao seu médico
ou farmacêutico quando você começa um novo
medicamento.

Conheça as medicinas que você toma. Mantenha uma lista
delas com você para mostrar a seus fornecedor de serviços
de saúde e farmacêutico quando você obtem uma
medicina nova.

19 How should I take ZYTIGA? Como devo tomar ZYTIGA? Como devo tomar ZYTIGA? Como devo eu tomar ZYTIGA?
20 •   Take ZYTIGA and prednisone exactly as your

healthcare provider tells you.
• Tome ZYTIGA e prednisona exactamente como o
seu médico lhe disser.

• Tome ZYTIGA e prednisona exatamente como seu
médico lhe diz.

•   Tome ZYTIGA e prednisona exactamente como seu
fornecedor de serviços de saúde o diz.

21 •   Your healthcare provider may change your
dose if needed.

• Seu médico poderá alterar a dose, se necessário. • Seu médico pode alterar sua dose, se necessário. •   Seu fornecedor de serviços de saúde pode mudar sua
dose se necessário.

22 •   Do not stop taking your prescribed dose of
ZYTIGA or prednisone without talking with your
healthcare provider first.

• Não pare de tomar a sua dose prescrita de
ZYTIGA ou prednisona sem falar com seu médico
primeiro.

• Não pare de tomar a sua dose prescrita de ZYTIGA
ou prednisona sem falar com seu médico primeiro.

•   Não pare de tomar sua dose prescrita de ZYTIGA ou
de prednisona sem falar com seu fornecedor de serviços
de saúde primeiramente.

23 •   Take ZYTIGA on an empty stomach. Do not
take ZYTIGA with food.

• Tome ZYTIGA com o estômago vazio. Não tome
ZYTIGA com alimentos.

• Tome ZYTIGA em um estômago vazio. Não tome
ZYTIGA com alimentos.

•   Tome ZYTIGA em um estômago vazio. Não tome
ZYTIGA com alimento.

24 Taking ZYTIGA with food may cause more of
the medicine to be absorbed by the body than is
needed and this may cause side effects.

Tomando ZYTIGA com alimentos pode causar
mais de que o medicamento seja absorvido pelo
corpo do que é necessário e isso pode provocar
efeitos colaterais.

Tendo ZYTIGA com alimentos pode causar mais o
medicamento para ser absorvido pelo organismo do
que é necessário e isso pode causar efeitos colaterais.

Está tomando ZYTIGA com alimento pode fazer com que
mais da medicina sejam absorvidas pelo corpo do que
necessário e isto pode causar efeitos secundários.

25 •   No food should be eaten 2 hours before and 1
hour after taking ZYTIGA.

• Nenhum alimento deve ser consumido 2 horas
antes e uma hora depois de tomar ZYTIGA.

• Nenhum alimento deve ser consumidas 2 horas
antes e 1 hora depois de tomar ZYTIGA.

•   Nenhum alimento deve ser comido 2 horas antes e 1
hora após ter tomado ZYTIGA.

26 •   Swallow ZYTIGA tablets whole. • Engolir ZYTIGA comprimidos inteiros. • Andorinha ZYTIGA comprimidos todo. •   A andorinha ZYTIGA marca inteiro.
27 •   Take ZYTIGA tablets with water. • Tome ZYTIGA comprimidos com água. • Tomar os comprimidos ZYTIGA com água. •   Tome tabuletas de ZYTIGA com água.
28 •   Men who are sexually active with a pregnant

women must use a condom during and for one
week after treatment with ZYTIGA. If their
sexual partner may become pregnant, a condom
and another form of birth control must be used
during and for one week after treatment with
ZYTIGA. Talk with your healthcare provider if
you have questions about birth control.

• Os homens que são sexualmente ativos com uma
mulher grávida deve usar um preservativo durante e
durante uma semana após o tratamento com
ZYTIGA. Se o seu parceiro sexual pode
engravidar, um preservativo e uma outra forma de
controle de natalidade deve ser utilizado durante e
durante uma semana após o tratamento com
ZYTIGA. Converse com seu médico se você tiver
dúvidas sobre controle de natalidade.

• Homens que são sexualmente ativas com uma
mulher grávida devem usar um preservativo durante e
uma semana após o tratamento com o ZYTIGA. Se
seu parceiro sexual pode engravidar, camisinha e uma
outra forma de controle da natalidade devem ser
usados durante e uma semana após o tratamento com
o ZYTIGA. Converse com seu médico se você tem
perguntas sobre controle de natalidade.

•   Os homens que são sexualmente activos com mulheres
gravidas devem usar um preservativo durante e para uma
semana após o tratamento com ZYTIGA. Se seu sócio
sexual pode se tornar grávido, um preservativo e um outro
formulário do controlo da natalidade devem ser usados
durante e para uma semana após o tratamento com
ZYTIGA. Fale com seu fornecedor de serviços de saúde
se você tem perguntas sobre o controlo da natalidade.

29 •   If you miss a dose of ZYTIGA or prednisone,
take your prescribed dose the following day. If
you miss more than 1 dose, tell your healthcare
provider right away.

• Se você esquecer de uma dose de ZYTIGA ou
prednisona, tome a sua dose prescrita a dia
seguinte. Se você perder mais de 1 dose, informe o
seu médico imediatamente.

• Se você faltar uma dose de ZYTIGA ou prednisona,
tomar a sua dose prescrita a no dia seguinte. Se você
faltar mais de 1 dose, informe o seu médico
imediatamente.

•   Se você falta uma dose de ZYTIGA ou de prednisona,
tome sua dose prescrita dia de seguimento. Se você falta
mais de 1 dose, diga seu fornecedor de serviços de saúde
imediatamente.

30 •   Your healthcare provider will do blood tests to
check for side effects.

• Seu médico vai fazer exames de sangue para
verificar se há efeitos colaterais.

• Seu médico vai fazer exames de sangue para
verificar se há efeitos colaterais.

•   Seu fornecedor de serviços de saúde fará análises de
sangue para verificar para ver se há efeitos secundários.

31 What are the possible side effects of ZYTIGA? Quais são os possíveis efeitos colaterais da
ZYTIGA?

Quais são os possíveis efeitos colaterais de ZYTIGA? Que são os efeitos secundários possíveis de ZYTIGA?

32 ZYTIGA may cause serious side effects ZYTIGA pode causar sérios efeitos colaterais, ZYTIGA pode causar efeitos secundários graves ZYTIGA pode causar incluir sério dos efeitos
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including: incluindo: incluindo: secundários:
33 •   High blood pressure (hypertension), low blood

potassium levels (hypokalemia) and fluid
retention (edema). Tell your healthcare provider
if you get any of the following symptoms:

• A pressão arterial elevada (hipertensão), os baixos
níveis de potássio no sangue (hipocalemia) e
retenção de líquidos (edema). Informe o seu
médico se tiver algum dos seguintes sintomas:

• Pressão arterial elevada (hipertensão), níveis baixos
do sangue de potássio (hipocalemia) e retenção de
líquidos (edema). Informe o seu médico se você obter
qualquer um dos seguintes sintomas:

•   Hipertensão (hipertensão), baixos níveis do potássio do
sangue (hypokalemia) e retenção fluida (edema). Diga a
seu fornecedor de serviços de saúde se você obtem alguns
dos seguintes sintomas:

34 •   dizziness • tonturas • tontura •   vertigem
35 •   fast heartbeats • batimentos cardíacos rápidos • rápido pulsações •   pulsação do coração rápidas
36 •   feel faint or lightheaded • sensação de desmaio ou frivolidade • sensação desmaio •   sensação fraca ou lightheaded
37 •   headache • dor de cabeça • dor de cabeça •   dor de cabeça
38 •   confusion • confusão • confusão •   confusão
39 •   muscle weakness • fraqueza muscular • fraqueza de músculo •   fraqueza de músculo
40 •   pain in your legs • dor nas pernas • dor nas pernas •   dor em seus pés
41 •   swelling in your legs or feet • inchaço nas pernas ou nos pés • inchaço nas pernas ou nos pés •   inchação em seus pés ou pés
42 •   Adrenal problems may happen if you stop

taking prednisone, get an infection, or are under
stress.

• problemas adrenal pode acontecer se você parar
de tomar prednisona, pegar uma infecção, ou estão
sob stress.

• Problemas de adrenal podem acontecer se você
parar de tomar prednisona, ter uma infecção ou está
sob estresse.

•   As dificuldades ad-renais podem acontecer se você
para de tomar a prednisona, obtem uma infecção, ou está
sob o esforço.

43 •   Liver problems. Your healthcare provider will
do blood test to check your liver before treatment
with ZYTIGA and during treatment with
ZYTIGA.

• problemas de fígado. Seu médico vai fazer exame
de sangue para verificar o seu fígado antes do
tratamento com ZYTIGA e durante o tratamento
com ZYTIGA.

• Fígado problemas. Seu médico vai fazer exame de
sangue para verificar o seu fígado antes do tratamento
com ZYTIGA e durante o tratamento com o
ZYTIGA.

• Dificuldades do fígado. Seu fornecedor de serviços de
saúde fará a análise de sangue para verificar seu fígado
antes do tratamento com o ZYTIGA e durante o
tratamento com o ZYTIGA.

44 The most common side effects of ZYTIGA
include:

Os efeitos colaterais mais comuns de ZYTIGA
incluem:

Os efeitos colaterais mais comuns de ZYTIGA
incluem:

Os efeitos secundários os mais comuns de ZYTIGA
incluem:

45 •   joint swelling or pain • inchaço ou dor nas articulações • articulação inchaço ou dor •   inchamento ou dor comum
46 •   muscle aches • dores musculares • dores de músculo •   dores do músculo
47 •   hot flushes • afrontamentos • fogachos •   resplendores quentes
48 •   diarhea • diarhea • diarhea •   diarhea
49 •   urinary tract infection • infecção do trato urinário • infecção do trato urinário •   infecção de aparelho urinário
50 •   cough • tosse • tosse •   tosse
51 •   irregular heartbeats • batimentos cardíacos irregulares • batimentos cardíacos irregulares •   pulsação do coração irregulares
52 • urinate more often than normal • urinar com mais frequência do que o normal • urinar mais frequentemente do que o normal • urine mais frequentemente do que o normal
53 • need to get up at night to urinate • necessidade de se levantar à noite para urinar • necessidade de se levantar à noite para urinar • necessidade de levantar-se na noite para urinar
54 •   heartburn • azia • azia •   azia
55 •   cold like symptoms • sintomas do resfriado, como • frio como sintomas •   o frio gosta de sintomas
56 Tell your healthcare provider if you have any

side effect that bothers you or that does not go
away.

Informe o seu médico se você tiver qualquer efeito
colateral que o incomoda ou que não vai embora.

Informe o seu médico se você tem qualquer efeito
colateral que incomoda você, ou que não vá embora.

Diga a seu fornecedor de serviços de saúde se você tem
algum efeito secundário que preocupações você ou que
não partir.

57 These are not all the possible side effects of
ZYTIGA. For more information, ask your
healthcare provider or pharmacist.

Estes não são todos os possíveis efeitos colaterais
da ZYTIGA. Para mais informações, pergunte ao
seu médico ou farmacêutico.

Estes não são todos os possíveis efeitos colaterais de
ZYTIGA. Para obter mais informações, pergunte a
seu médico ou farmacêutico.

Estes não são todos os efeitos secundários possíveis de
ZYTIGA. Para mais informação, pergunte a seu
fornecedor de serviços de saúde ou farmacêutico.

58 Call your doctor for medical advice about side
effects. You may report side effects to FDA at 1-
800-FDA-1088.

Chame o seu médico para aconselhamento médico
sobre efeitos secundários. Você pode relatar efeitos
secundários ao FDA em 1-800-FDA-1088.

Contacte o seu médico para aconselhamento médico
sobre os efeitos colaterais. Você pode relatar efeitos
colaterais ao FDA em 1-800-FDA-1088.

Chame seu doutor para o conselho médico sobre efeitos
secundários. Você pode relatar efeitos secundários a FDA
em 1-800-FDA-1088.

59 How should I store ZYTIGA? Como devo guardar ZYTIGA? Como devo guardar ZYTIGA? Como devo eu armazenar ZYTIGA?
60 •   Store ZYTIGA at 59°F to 86°F (15°C to • Loja ZYTIGA a 59 ° F a 86 ° F (15 ° C a 30 ° C). • Loja ZYTIGA a 59° F a 86° F (15° C a 30° C). •   Armazene ZYTIGA em 59°F a 86°F (15°C a 30°C).
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30°C).
61 Keep ZYTIGA and all medicines out of the reach

of children.
Mantenha ZYTIGA e todos os medicamentos fora
do alcance das crianças.

Manter ZYTIGA e todos os medicamentos fora do
alcance das crianças.

Mantenha ZYTIGA e todas as medicinas fora do alcance
das crianças.

62 General information about ZYTIGA. Informações gerais sobre ZYTIGA. Informações gerais sobre ZYTIGA. Informação geral sobre ZYTIGA.
63 Medicines are sometimes prescribed for purposes

other than those listed in a patient information
leaflet. Do not use ZYTIGA for a condition for
which it was not prescribed. Do not give your
ZYTIGA to other people, even if they have the
same symptoms that you have. It may harm
them.

Os medicamentos são prescritos às vezes para fins
diferentes daqueles listados em um folheto
informativo propósitos. Não use ZYTIGA para
uma condição para a qual não estava prescrito. Não
dê o seu ZYTIGA para outras pessoas, mesmo que
tenham os mesmos sintomas que você tem. Isso
pode prejudicá-los.

Medicamentos são prescritos às vezes para outros fins
que não aqueles constantes de um folheto de
informações do paciente. Não use ZYTIGA para uma
condição que não foi prescrito. Não dê seu ZYTIGA
para outras pessoas, mesmo se eles têm os mesmos
sintomas que você tem. Isso pode prejudicá-los.

As medicinas são prescritas às vezes para finalidades
diferentes daquelas alistadas em um folheto paciente da
informação. Não use ZYTIGA para uma circunstância
para que não se prescreveu. Não dê seu ZYTIGA a outros
povos, mesmo se tem os mesmos sintomas que você tem.
Pode prejudicá-los.

64 This leaflet summarizes the most important
information about ZYTIGA. If you would like
more information, talk with your healthcare
provider. You can ask your healthcare provider
or pharmacist for information about ZYTIGA
that is written for healthcare professionals.

Este folheto resume as informações mais
importantes sobre ZYTIGA. Se você quiser obter
mais informações, fale com seu médico. Você pode
perguntar ao seu médico ou farmacêutico para obter
informações sobre ZYTIGA que está escrito para
profissionais de saúde.

Este folheto resume as informações mais importantes
sobre ZYTIGA. Se você quiser obter mais
informações, fale com seu médico. Você pode pedir o
seu médico ou farmacêutico para obter informações
sobre ZYTIGA que é escrito para profissionais de
saúde.

Este folheto resume a informação a mais importante sobre
ZYTIGA. Se você gostaria de mais informação, fale com
seu fornecedor de serviços de saúde. Você pode perguntar
a seu fornecedor de serviços de saúde ou farmacêutico
para obter informações sobre de ZYTIGA que é escrito
para profissionais dos cuidados médicos.

65 For more information contact Centocor Ortho
Biotech, Inc. at 1-800-457-6399 or
www.Zytiga.com.

Para mais informações contacte Centocor Ortho
Biotech Inc. em 1-800-457-6399 ou
www.Zytiga.com.

Para mais informações contacte Centocor Ortho
Biotech, Inc. em 1-800-457-6399 ou
www.Zytiga.com.

Para mais contacto Centocor Orto Biotech da informação,
Inc. em 1-800-457-6399 ou www.Zytiga.com.

66 What are the ingredients of ZYTIGA? Quais são os ingredientes de ZYTIGA? Quais são os ingredientes de ZYTIGA? Que são os ingredientes de ZYTIGA?
67 Active ingredient: abiraterone acetate Ingrediente ativo: o acetato de abiraterona Ingrediente ativo: acetato de abiraterone Ingrediente activo: acetato do abiraterone
68 Inactive ingredients: lactose monohydrate,

microcrystalline cellulose, croscarmellose
sodium, povidone, sodium lauryl sulfate,
magnesium stearate and colloidal silicon dioxide.

Excipientes: lactose mono-hidratada, celulose
microcristalina, croscarmelose de sódio, povidona,
lauril sulfato de sódio, estearato de magnésio e
dióxido de silício coloidal.

Ingredientes inativos: monohidrato de lactose,
celulose microcristalina, sódio de croscarmelose,
povidona, lauril sulfato de sódio, estearato de
magnésio e dióxido de silício coloidal.

Ingredientes inactivos: monohidrato da lactose, celulose
microcrystalline, sódio do croscarmellose, povidone,
sulfato lauryl do sódio, estearato do magnésio e dióxido
de silicone coloidal.

69 This Patient Information has been approved by
the U.S. Food and Drug Administration.

Esta Informação do Paciente foi aprovado pelo os
EUA Food and Drug Administração.

Esta informação do paciente foi aprovada pelos E.U.
Food and Drug Administration.

Esta informação paciente foi aprovada pelo alimento e
pela droga dos E.U. A administração.
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MODELO DE BULA (CCDS 1011 + 0313) IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

ZYTIGATM

acetato de abiraterona

APRESENTAÇÃO
Comprimidos de 250 mg de acetato de abiraterona em frasco com 120 comprimidos.

USO ORAL USO ADULTO

COMPOSIÇÃO
Cada comprimido contém 250 mg de acetato de abiraterona, que corresponde a 223 mg de abiraterona.
Excipientes: lactose monoidratada, celulose microcristalina, croscarmelose sódica, povidona,
laurilsulfato de sódio, estearato de magnésio, dióxido de silício coloidal.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?
ZYTIGATM, em combinação com os medicamentos prednisona ou prednisolona, é indicado para o
tratamento de pacientes com câncer  de próstata que se espalhou para outras partes do corpo e
que já receberam quimioterapia com o medicamento docetaxel.

COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?
ZYTIGATM inibe seletivamente uma enzima necessária para a produção de androgênios (hormônios
sexuais) pelos testículos, glândulas suprarrenais e tumores da próstata. Assim, ZYTIGATM diminui
consideravelmente os níveis destes hormônios, os quais levam à progressão da doença.
A concentração de testosterona (um hormônio sexual) no sangue é reduzida dentro de 12 horas após o
primeiro uso do medicamento.

QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?
Não tome ZYTIGATM se você estiver grávida ou se houver suspeita de gravidez.

O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?
ZYTIGATM pode provocar aumento da pressão sanguínea ou falência do coração ou diminuição dos
níveis de potássio no sangue ou piorar estas condições clínicas pré-existentes. A tomada da
prednisona ou prednisolona com ZYTIGATM ajuda a evitar a piora destas condições. Se você tiver
alguma das condições mencionadas ou outros problemas do coração ou de vasos sanguíneos, converse
com seu médico.
Se você tiver relações sexuais com uma mulher grávida, você precisa usar preservativo (camisinha).
Se você tiver relações sexuais com uma mulher que pode ficar grávida, você deve usar preservativo e
outro método contraceptivo eficaz para evitar a gravidez.
ZYTIGATM pode afetar o fígado. Informe seu médico se você tiver problemas no fígado.
Enquanto você estiver tomando ZYTIGATM, seu médico solicitará exames de sangue para verificar os
efeitos do medicamento sobre o seu fígado.

Gravidez e amamentação
ZYTIGATM não deve ser tomado por mulheres grávidas ou amamentando ou que possam ficar
grávidas, uma vez que ZYTIGATM pode afetar o bebê.
Se você estiver grávida ou suspeitar que possa estar grávida, use luvas se for preciso tocar ou
manusear os comprimidos de ZYTIGATM.

Doença renal
ZYTIGATM pode ser usado caso você tenha alguma doença renal.

Doença hepática
Você não deve tomar ZYTIGATM caso apresente doença moderada ou grave do fígado. Se o seu problema
no fígado for leve, o médico decidirá se você pode tomar este medicamento.

Efeitos sobre a capacidade de dirigir veículos e operar máquinas
Não é esperado que ZYTIGATM afete sua capacidade de dirigir ou operar máquinas.

Interações medicamentosas
Para reduzir a chance de você apresentar pressão alta ou efeitos no coração ou nível baixo de potássio
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no sangue, seu médico irá prescrever prednisona ou prednisolona. Você deve tomar um destes
medicamentos diariamente enquanto estiver tomando ZYTIGATM. Não interrompa a tomada de
prednisona ou prednisolona a não ser que seu médico recomende. Durante uma emergência médica,
pode ser necessário aumentar a dose de prednisona ou prednisolona. Se isto ocorrer, seu médico irá
observá-lo e orientá-lo sobre como proceder.
Seu médico poderá solicitar que você continue com outros tratamentos durante o tratamento com
ZYTIGATM e prednisona ou prednisolona.
A tomada de ZYTIGATM com outros medicamentos pode resultar em efeitos maiores ou
menores ou até mesmo em reações adversas a estes medicamentos. Informe ao seu médico sobre
qualquer outro medicamento que você esteja utilizando, para que ele possa orientá-lo se você poderá
continuar a usá-los ou se a dose deverá ser reduzida.

Interações com alimentos

Não tome ZYTIGATM com alimentos. ZYTIGATM deve ser tomado pelo menos 2 horas após a
refeição e nenhum alimento deve ser ingerido durante pelo menos 1 hora após a tomada de
ZYTIGATM.
Os comprimidos de ZYTIGATM devem ser ingeridos inteiros, com água. Se você tomar
ZYTIGATM com alimentos, uma quantidade maior do que a necessária do medicamento será
absorvida pelo seu organismo e isto pode provocar o aparecimento de reações adversas.

Interações com álcool e nicotina
Não há dados disponíveis sobre a interação de acetato de abiraterona e álcool ou nicotina.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro
medicamento. Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso
para a sua saúde.

ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?
Você deve conservar ZYTIGATM em temperatura ambiente (entre 15ºC e 30ºC).
Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.
Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem
original.

Aspecto físico
Os comprimidos de ZYTIGATM têm formato oval e são brancos a quase brancos.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você
observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.
Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?
A dose recomendada de ZYTIGATM é de quatro comprimidos de 250 mg ao dia, em uma única
tomada. Não exceder a dose máxima diária de 1000 mg (quatro comprimidos de 250 mg).
Não tome ZYTIGATM com as refeições. ZYTIGATM deve ser tomado pelo menos 2 horas após a
refeição, e nenhum alimento deve ser ingerido durante pelo menos 1 hora após a tomada.
A tomada de ZYTIGATM com alimentos provoca absorção maior do que a necessária pelo corpo e
isto pode provocar eventos adversos.
Os comprimidos de ZYTIGATM devem ser ingeridos inteiros, com água. Não quebre os
comprimidos.
O tratamento com ZYTIGATM é realizado em combinação com prednisona ou prednisolona. A dose
usual de prednisona ou prednisolona é 5 mg duas vezes ao dia, utilizados conforme a orientação do seu
médico.
Recomenda-se que os pacientes sejam mantidos em tratamento até que haja a progressão dos níveis
de PSA (Antígeno Prostático Específico) associada à progressão radiográfica e sintomática ou
clínica. Converse com seu médico.

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do
tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.
Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?
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Se você esquecer de tomar a dose diária de ZYTIGATM ou de prednisona ou prednisolona, você deve
tomar a dose normal no dia seguinte. Se você se esquecer de tomar a dose diária por mais de um dia,
converse com seu médico.
Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?
Interrompa a tomada de ZYTIGATM e procure atendimento médico imediatamente se você
notar sinais de níveis baixos de potássio no sangue, tais como: fraqueza muscular, câimbras
musculares e palpitações do coração.
As reações adversas mais comuns a ZYTIGATM são: inchaço nas pernas e pés, nível baixo de
potássio no sangue, infecção urinária, pressão sanguínea alta e fraturas ósseas. Outras reações
adversas observadas durante o tratamento com ZYTIGATM são: níveis altos de gordura no sangue,
resultados aumentados nos testes de função do fígado, dor no peito, distúrbios no batimento do
coração, falência do coração, batimento rápido do coração e problemas nas glândulas suprarrenais. Se
estes ou outros eventos adversos ocorrerem, converse imediatamente com seu médico.

Atenção: este produto é um medicamento novo e, embora as pesquisas tenham indicado eficácia
e segurança aceitáveis, mesmo que indicado e utilizado corretamente, podem ocorrer eventos
adversos imprevisíveis ou desconhecidos. Nesse caso, informe seu médico ou cirurgião-dentista.

O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA
DESTE MEDICAMENTO?
Durante os estudos clínicos conduzidos com ZYTIGATM não foram observados casos de ingestão
de dose excessiva do medicamento. Não há antídoto específico para o acetato de abiraterona.
Se, acidentalmente, você tomar uma quantidade maior que a dose usual, a administração de
ZYTIGATM deve ser interrompida e você deve conversar com o médico. Se necessário, ele irá adotar
medidas gerais, incluindo o monitoramento dos batimentos do coração e avaliará o funcionamento do
seu fígado.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico
e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você
precisar de mais orientações.



Anexo H – Bula do medicamento Zytiga (EUA, somente ao paciente)
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PATIENT INFORMATION
ZYTIGA™ (Zye-tee-ga)
(abiraterone acetate)
Tablets

Read this Patient information that comes with ZYTIGA before you start taking it and
each time you get a refill. There may be new information. This information does not
take the place of talking with your healthcare provider about your medical condition
or your treatment.

What is ZYTIGA?
ZYTIGA is a prescription medicine that is used along with prednisone. ZYTIGA is
used to treat men with castration-resistant prostate cancer (prostate cancer that is
resistant to medical or surgical treatments that lower testosterone) that has spread
to other parts of the body and who have received treatment with docetaxel.

ZYTIGA is not for use in women or children.

Who should not take ZYTIGA?

Do not take ZYTIGA if you are pregnant or may become pregnant. ZYTIGA may
harm your unborn baby.

Women who are pregnant or who may become pregnant should not touch ZYTIGA
without protection, such as gloves.

What should I tell my healthcare provider before taking ZYTIGA?

Before you take ZYTIGA, tell your healthcare provider if you:
• have heart problems
• have liver problems
• have a history of adrenal and or pituitary problems
• have any other medical conditions
• plan to become pregnant. See “Who should not take ZYTIGA?”
• are breastfeeding or plan to breastfeed. It is not known if ZYTIGA passes

into your breast milk. You and your healthcare provider should decide if
you will take ZYTIGA or breastfeed. You should not do both. See “Who
should not take ZYTIGA?”

Tell your healthcare provider about all the medicines you take, including
prescription and non-prescription medicines, vitamins, and herbal supplements.
ZYTIGA can interact with many other medicines.

You should not start or stop any medicine before you talk with the healthcare
provider that prescribed ZYTIGA.
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Know the medicines you take. Keep a list of them with you to show to your
healthcare provider and pharmacist when you get a new medicine.

How should I take ZYTIGA?

• Take ZYTIGA and prednisone exactly as your healthcare provider tells you.
• Your healthcare provider may change your dose if needed.
• Do not stop taking your prescribed dose of ZYTIGA or prednisone without

talking with your healthcare provider first.
• Take ZYTIGA on an empty stomach. Do not take ZYTIGA with food.

Taking ZYTIGA with food may cause more of the medicine to be absorbed by
the body than is needed and this may cause side effects.

• No food should be eaten 2 hours before and 1 hour after taking ZYTIGA.
• Swallow ZYTIGA tablets whole.
• Take ZYTIGA tablets with water.
• Men who are sexually active with a pregnant women must use a condom

during and for one week after treatment with ZYTIGA. If their sexual partner
may become pregnant, a condom and another form of birth control must be
used during and for one week after treatment with ZYTIGA. Talk with your
healthcare provider if you have questions about birth control.

• If you miss a dose of ZYTIGA or prednisone, take your prescribed dose the
following day. If you miss more than 1 dose, tell your healthcare provider
right away.

• Your healthcare provider will do blood tests to check for side effects.

What are the possible side effects of ZYTIGA?

ZYTIGA may cause serious side effects including:

• High blood pressure (hypertension), low blood potassium levels
(hypokalemia) and fluid retention (edema). Tell your healthcare
provider if you get any of the following symptoms:

• dizziness
• fast heartbeats
• feel faint or lightheaded
• headache
• confusion
• muscle weakness
• pain in your legs
• swelling in your legs or feet

• Adrenal problems may happen if you stop taking prednisone, get an
infection, or are under stress.

• Liver problems. Your healthcare provider will do blood test to check your
liver before treatment with ZYTIGA and during treatment with ZYTIGA.

The most common side effects of ZYTIGA include:



64

• joint swelling or pain
• muscle aches
• hot flushes
• diarhea
• urinary tract infection
• cough
• irregular heartbeats

• urinate more often than
normal

• need to get up at night to
urinate

• heartburn
• cold like symptoms

Tell your healthcare provider if you have any side effect that bothers you or that
does not go away.

These are not all the possible side effects of ZYTIGA. For more information, ask
your healthcare provider or pharmacist.

Call your doctor for medical advice about side effects. You may report side effects
to FDA at 1-800-FDA-1088.

How should I store ZYTIGA?
• Store ZYTIGA at 59°F to 86°F (15°C to 30°C).

Keep ZYTIGA and all medicines out of the reach of children.

General information about ZYTIGA.
Medicines are sometimes prescribed for purposes other than those listed in a
patient information leaflet. Do not use ZYTIGA for a condition for which it was not
prescribed. Do not give your ZYTIGA to other people, even if they have the same
symptoms that you have. It may harm them.

This leaflet summarizes the most important information about ZYTIGA. If you would
like more information, talk with your healthcare provider. You can ask your
healthcare provider or pharmacist for information about ZYTIGA that is written for
healthcare professionals.

For more information contact Centocor Ortho Biotech, Inc. at 1-800-457-6399 or
www.Zytiga.com.

What are the ingredients of ZYTIGA?
Active ingredient: abiraterone acetate

Inactive ingredients: lactose monohydrate, microcrystalline cellulose,
croscarmellose sodium, povidone, sodium lauryl sulfate, magnesium stearate and
colloidal silicon dioxide.

This Patient Information has been approved by the U.S. Food and Drug
Administration.
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Manufactured by:

Patheon Inc.

Toronto, Canada

Manufactured for:

Centocor Ortho Biotech Inc.

Horsham, PA 19044
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