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Injeção de Pegaptanibe
pronunciado como (peg ap' ta nib)

por que este medicamento é prescrito?

A injeção de pegaptanib é usada para tratar a degeneração macular relacionada à idade úmida (DMRI; uma doença ocular 

contínua que causa perda da capacidade de ver à frente e pode dificultar a leitura, a direção ou a realização de outras atividades 

diárias). A injeção de pegaptanib está em uma classe de medicamentos chamados antagonistas do fator de crescimento 

endotelial vascular (VEGF). Funciona impedindo o crescimento anormal dos vasos sanguíneos e o vazamento no(s) olho(s) que 

pode causar perda de visão em pessoas com DMRI úmida.

como este medicamento deve ser usado?

A injeção de pegaptanib vem como uma solução (líquida) a ser injetada no olho por um médico. Geralmente é administrado em um 

consultório médico uma vez a cada 6 semanas.

Antes de receber uma injeção de pegaptanib, o seu médico irá limpar o seu olho para prevenir infeções e 
anestesiar o seu olho para reduzir o desconforto durante a injeção. Você pode sentir pressão no olho quando o 
medicamento é injetado. Após a injeção, seu médico precisará examinar seus olhos antes de sair do consultório.

Pegaptanib controla a DMRI úmida, mas não a cura. O seu médico irá observá-lo cuidadosamente para ver como o 

pegaptanib funciona para si. Fale com o seu médico sobre quanto tempo deve continuar o tratamento com pegaptanib.

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 a injeção de pegaptanib,

informe o seu médico e farmacêutico se for alérgico ao pegaptanib ou a qualquer outro medicamento.

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.

informe o seu médico se tiver uma infeção no olho ou à sua volta. O seu médico pode dizer-lhe que não deve 
receber a injeção de pegaptanib.
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informe o seu médico se você tem ou já teve diabetes, pressão alta, ataque cardíaco ou acidente vascular cerebral.

informe o seu médico se está grávida, planeia engravidar ou está a amamentar. Se engravidar enquanto 
estiver a utilizar a injeção de pegaptanib, contacte o seu médico.

converse com seu médico sobre como testar sua visão em casa durante o tratamento. Verifique a sua visão em ambos os 
olhos conforme indicado pelo seu médico e ligue para o seu médico se houver alguma alteração na sua visão.

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?

Se você perder uma consulta para receber pegaptanib, ligue para o seu médico o mais rápido possível.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

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

secreção ocular

desconforto ocular

diarréia

náusea

tontura

Alguns efeitos secundários podem ser graves. Se sentir algum destes sintomas, contacte o seu médico 
imediatamente. Se você não conseguir entrar em contato com seu médico, ligue para outro oftalmologista ou 
procure tratamento médico imediatamente:

urticária

irritação na pele

coceira

dificuldade em respirar ou engolir

inchaço da face, garganta, língua, lábios, olhos, mãos, pés, tornozelos ou pernas

rouquidão

vermelhidão ou dor nos olhos

sensibilidade à luz

alteração ou diminuição da visão

visão embaçada

moscas volantes no olho

vendo flashes de luz
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inchaço da pálpebra

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

usar este medicamento.

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.

Quais outras informações devo saber?

Mantenha todas as consultas com o seu médico. Seu médico precisará examinar seus olhos para ver se você está 

desenvolvendo efeitos colaterais graves dentro de 2 a 7 dias após receber cada injeção de pegaptanib.

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.
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