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Injeção de Pamidronato
pronunciado como (pa mi droe' nate)

por que este medicamento é prescrito?

O pamidronato é usado para tratar níveis elevados de cálcio no sangue que podem ser causados   por certos tipos de câncer. O 

pamidronato também é usado junto com a quimioterapia do câncer para tratar danos ósseos causados   por mieloma múltiplo 

(câncer que começa nas células plasmáticas [um tipo de glóbulo branco que produz substâncias necessárias para combater 

infecções]) ou por câncer de mama que se espalhou para os ossos . O pamidronato também é usado para tratar a doença de 

Paget (uma condição na qual os ossos são moles e fracos e podem ser deformados, dolorosos ou facilmente quebrados). A 

injeção de pamidronato está em uma classe de medicamentos chamados bifosfonatos. Funciona retardando a degradação 

óssea, aumentando a densidade óssea (espessura) e diminuindo a quantidade de cálcio liberada dos ossos para o sangue.

como este medicamento deve ser usado?

A injeção de pamidronato vem como uma solução (líquida) para injetar na veia lentamente, durante 2 a 24 horas. 

Geralmente é injetado por um profissional de saúde em um consultório médico, hospital ou clínica. Pode ser administrado 

uma vez a cada 3 a 4 semanas, uma vez por dia durante 3 dias seguidos, ou como uma dose única que pode ser repetida 

após 1 semana ou mais. O esquema de tratamento depende da sua condição.

Seu médico pode recomendar um suplemento de cálcio e um multivitamínico contendo vitamina D para tomar 

durante o tratamento. Você deve tomar esses suplementos todos os dias conforme indicado pelo seu médico.

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 pamidronato,

informe o seu médico e farmacêutico se você é alérgico a injeção de pamidronato, alendronato (Fosamax), etidronato 
(Didronel), risedronato (Actonel), tiludronato (Skelid), ácido zoledrônico (Zometa), qualquer outro medicamento ou 
qualquer um dos ingredientes do pamidronato injeção. Peça ao seu farmacêutico 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: 
medicamentos para quimioterapia contra o câncer; esteróides orais, como dexametasona (Decadron,
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Dexone), metilprednisolona (Medrol) e prednisona (Deltasone); e talidomida (Talomid). Seu médico pode precisar 
alterar as doses de seus medicamentos ou monitorá-lo cuidadosamente quanto a efeitos colaterais. Muitos outros 
medicamentos também podem interagir com a injeção de pamidronato, portanto, informe o seu médico sobre todos 
os medicamentos que você está tomando, mesmo aqueles que não aparecem nesta lista.

informe o seu médico se estiver a ser tratado com radioterapia e se tiver ou já foi submetido a cirurgia à tiróide, 
convulsões ou doença hepática ou renal.

informe o seu médico se está grávida, planeia engravidar ou está a amamentar. Você deve usar um método confiável 
de controle de natalidade para evitar a gravidez enquanto estiver recebendo pamidronato. Se engravidar enquanto 
estiver a receber pamidronato, contacte o seu médico imediatamente. Fale com o seu médico se planeia engravidar a 
qualquer momento no futuro, porque o pamidronato pode permanecer no seu corpo durante anos depois de parar de 
o utilizar.

você deve saber que o pamidronato pode causar sérios problemas na mandíbula, especialmente se você for submetido a 
uma cirurgia ou tratamento odontológico enquanto estiver tomando a medicação. Um dentista deve examinar seus dentes e 
realizar os tratamentos necessários antes de começar a receber pamidronato. Certifique-se de escovar os dentes e limpar a 
boca adequadamente enquanto estiver recebendo pamidronato. Converse com seu médico antes de fazer qualquer 
tratamento odontológico enquanto estiver recebendo este medicamento.

você deve saber que a injeção de pamidronato pode causar dor severa nos ossos, músculos ou articulações. Você pode 
começar a sentir essa dor dentro de dias, meses ou anos após receber a primeira injeção de pamidronato. Embora esse 
tipo de dor possa começar após você ter recebido a injeção de pamidronato por algum tempo, é importante que você e 
seu médico percebam que pode ser causado pelo pamidronato. Ligue para o seu médico imediatamente se sentir dor 
intensa a qualquer momento durante o tratamento com injeção de pamidronato. O seu médico pode parar de lhe dar a 
injeção de pamidronato e a sua dor pode desaparecer depois de parar o tratamento com este medicamento.

Que instruções dietéticas especiais devo seguir?

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

o que devo fazer se me esquecer de uma dose?

Ligue para o seu médico se você perder uma dose de pamidronato ou uma consulta para receber uma dose de pamidronato.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

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

vermelhidão, inchaço ou dor no local da injeção

dor de estômago

perda de apetite

constipação

náusea

vômito

azia

mudança na capacidade de saborear alimentos
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feridas na boca

febre

dor de cabeça

tontura

cansaço excessivo

dificuldade em adormecer ou permanecer dormindo

tossir

dificuldade em urinar ou dor ao urinar

inchaço das mãos, braços, pés, tornozelos ou pernas

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

gengivas doloridas ou inchadas

afrouxamento dos dentes

dormência ou sensação de peso na mandíbula

má cicatrização da mandíbula

vômito que é sangrento ou parece borra de café

fezes sangrentas ou pretas e alcatroadas

falta de ar

batimento cardíaco rápido

desmaio

aperto súbito dos músculos

dormência ou formigamento ao redor da boca

dor nos olhos ou lacrimejamento

A injeção de pamidronato pode causar outros efeitos colaterais. Ligue para o seu médico se tiver algum problema incomum enquanto estiver 

tomando este medicamento.

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

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

o que devo saber sobre armazenamento e descarte deste medicamento?

Se você estiver administrando este medicamento em casa, seu médico lhe dirá como armazená-lo. Siga 
estas instruções cuidadosamente.
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Medicamentos desnecessários devem ser descartados de maneira especial para garantir que animais de estimação, crianças e outras 

pessoas não possam consumi-los. No entanto, você não deve jogar este medicamento no vaso sanitário. Em vez disso, a melhor maneira 

de descartar seus medicamentos é por meio de um programa de devolução de medicamentos. Converse com seu farmacêutico ou entre 

em contato com o departamento de lixo/reciclagem local para saber mais sobre os programas de devolução em sua comunidade. Consulte 

o site de Descarte Seguro de Medicamentos da FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para obter mais informações se você 

não tiver acesso a um programa de devolução.

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:

febre

mudança na capacidade de saborear alimentos

aperto súbito dos músculos

dormência ou formigamento ao redor da boca

Quais outras informações devo saber?

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

verificar a resposta do seu corpo à injeção de pamidronato.

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

Aredia®

outros nomes

ADP Sódio

AHPrBP Sódio
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