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Injeção de Palonosetrona
pronunciado como (pal" oh noe' se tron)

por que este medicamento é prescrito?

A injeção de palonosetrona é usada para prevenir náuseas e vômitos que podem ocorrer dentro de 24 horas após receber 

quimioterapia ou cirurgia do câncer. Também é usado para prevenir náuseas e vômitos tardios que podem ocorrer vários 

dias após o recebimento de certos medicamentos quimioterápicos. A injeção de palonosetrona está em uma classe de 

medicamentos chamada 5-HT3antagonistas do receptor. Funciona bloqueando a ação da serotonina, uma substância 

natural que pode causar náuseas e vômitos.

como este medicamento deve ser usado?

A injeção de palonossetrom vem como uma solução (líquido) a ser injetada por via intravenosa (numa veia) por um profissional 

de saúde em um hospital ou clínica. Quando o palonossetrom é usado para prevenir náuseas e vômitos causados   pela 

quimioterapia, geralmente é administrado em dose única cerca de 30 minutos antes do início da quimioterapia. Se estiver a 

receber mais do que um ciclo de quimioterapia, pode receber uma dose de palonossetrom antes de cada ciclo de tratamento. 

Quando o palonossetrom é usado para prevenir náuseas e vômitos causados   por cirurgia, geralmente é administrado em 

dose única imediatamente antes da cirurgia.

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

outros usos para este medicamento

Este medicamento pode ser prescrito para outros usos; Pergunte ao seu médico ou farmacêutico para mais informações.

Que precauções especiais devo seguir?

Antes de receber injeção de palonossetrom,

informe o seu médico e farmacêutico se você é alérgico a palonossetrom, alosetron (Lotronex), dolasetron (Anzemet), 
granisetron (Kytril, Sancuso), ondansetron (Zofran), ou qualquer outro medicamento, ou qualquer um dos ingredientes da 
injeção de palonossetrom. Pergunte ao seu farmacêutico ou verifique as informações do paciente do fabricante para obter 
uma lista dos ingredientes.

informe ao seu médico e farmacêutico quais medicamentos prescritos e não prescritos, vitaminas, suplementos 
nutricionais e produtos à base de plantas que você está tomando ou planeja tomar. Certifique-se de mencionar 
qualquer um dos seguintes: fentanil (Abstral, Actiq, Duragesic, Fentora, Lazanda, Onsolis, Subsys), lítio (Lithobid); 
medicamentos para tratar enxaquecas, como almotriptano (Axert), eletriptano (Relpax), frovatriptano (Frova), 
naratriptano (Amerge), rizatriptano (Maxalt), sumatriptano (Imitrex) e zolmitriptano (Zomig);
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azul de metileno; mirtazapina (Remeron); inibidores da monoamina oxidase (MAO) incluindo isocarboxazida 
(Marplan), linezolida (Zyvox), fenelzina (Nardil), selegilina (Eldepryl, Emsam, Zelapar) e tranilcipromina (Parnate); 
inibidores seletivos de recaptação de serotonina (ISRSs) como citalopram (Celexa), escitalopram (Lexapro), 
fluoxetina (Prozac, Sarafem, em Symbyax), fluvoxamina (Luvox), paroxetina (Brisdelle, Paxil, Pexeva) e sertralina 
(Zoloft); e tramadol (Conzip, Ultram, em Ultracet). Seu médico pode precisar alterar as doses de seus 
medicamentos ou monitorá-lo com mais cuidado quanto a efeitos colaterais.

informe o seu médico se você tem ou já teve alguma condição médica.

informe o seu médico se está grávida, planeia engravidar ou está a amamentar. Se você engravidar enquanto 
estiver recebendo injeção de palonossetrom, ligue para o seu médico.

Que instruções dietéticas especiais devo seguir?

A menos que seu médico lhe diga o contrário, continue sua dieta normal.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

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

dor de cabeça

constipação

dor, vermelhidão ou inchaço no local da injeção

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

urticária

irritação na pele

coceira

dificuldade em respirar ou engolir

dor no peito

inchaço do rosto

alterações no batimento cardíaco ou ritmo cardíaco

tontura ou vertigem

desmaio

batimentos cardíacos rápidos, lentos ou irregulares

agitação

confusão

náuseas, vômitos e diarreia

perda de coordenação

músculos rígidos ou contraídos
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convulsões

coma (perda de consciência)

A injeção de palonosetrona pode causar outros efeitos colaterais. Ligue para o seu médico se tiver algum problema incomum ao 

receber este medicamento.

Se você sentir um efeito colateral grave, você ou seu médico podem enviar um relatório on-line ao programa 

MedWatch Adverse Event Reporting da Food and Drug Administration (FDA)
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) ou por telefone (1-800-332-1088).

n caso de emergência/sobredosagem

Em caso de overdose, ligue para a linha de ajuda de controle de envenenamento em 1-800-222-1222. As informações também estão 

disponíveis on-line emhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Se a vítima tiver desmaiado, tiver uma 

convulsão, tiver dificuldade para respirar ou não puder ser acordada, ligue imediatamente para os serviços de emergência no 911.

Os sintomas de sobredosagem podem incluir:

convulsões

desmaio

dificuldade para respirar

pele pálida ou azulada

Quais outras informações devo saber?

Mantenha todas as consultas com o seu médico.

Pergunte ao seu médico qualquer dúvida que tenha sobre a sua medicação.

É importante que você mantenha uma lista escrita de todos os medicamentos prescritos e não prescritos (sem receita) que 

você está tomando, bem como quaisquer produtos como vitaminas, minerais ou outros suplementos alimentares. Deve 

trazer esta lista consigo sempre que visitar um médico ou se for internado num hospital. Também é uma informação 

importante para levar com você em caso de emergência.

nomes de rands

Aloxi®
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