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Injeção de Pegfilgrastim
pronunciado como (peg fil gra' stim)

Perceber:

A injeção de pegfilgrastim, pegfilgrastim-bmez, pegfilgrastim-cbqv e injeção de pegfilgrastim-jmdb são 

medicamentos biológicos (medicamentos feitos de organismos vivos). A injeção biossimilar de pegfilgrastim-

bmez, pegfilgrastim-cbqv e pegfilgrastim-jmdb é altamente semelhante à injeção de pegfilgrastim e funciona 

da mesma maneira que a injeção de pegfilgrastim no corpo. Portanto, o termo produtos de injeção de 

pegfilgrastim será usado para representar esses medicamentos nesta discussão.

por que este medicamento é prescrito?

Os produtos de injeção de pegfilgrastim são usados   para reduzir a chance de infecção em pessoas que têm certos tipos de 

câncer e estão recebendo medicamentos quimioterápicos que podem diminuir o número de neutrófilos (um tipo de célula 

sanguínea necessária para combater a infecção). A injeção de pegfilgrastim (Neulasta) também é usada para aumentar a 

chance de sobrevivência em pessoas que foram expostas a quantidades prejudiciais de radiação, que podem causar danos 

graves e com risco de vida à medula óssea. Pegfilgrastim está em uma classe de medicamentos chamados fatores 

estimuladores de colônias. Funciona ajudando o corpo a produzir mais neutrófilos.

como este medicamento deve ser usado?

Os produtos injetáveis   de pegfilgrastim vêm como uma solução (líquido) em seringas de injeção pré-cheias para injeção 

subcutânea (sob a pele) e em um dispositivo de injeção automático pré-cheio (injetor no corpo) para aplicação na pele. Se 

você estiver usando um produto de injeção de pegfilgrastim para diminuir o risco de infecção durante a quimioterapia, 

geralmente é administrado como uma dose única para cada ciclo de quimioterapia, não antes de 24 horas após a última 

dose de quimioterapia do ciclo ser administrada e mais de 14 dias antes de iniciar o próximo ciclo de quimioterapia. Se 

você estiver usando a injeção de pegfilgrastim porque foi exposto a quantidades prejudiciais de radiação, geralmente é 

administrado em 2 doses únicas, com 1 semana de intervalo. O seu médico dir-lhe-á exatamente quando deve utilizar 

produtos de injeção de pegfilgrastim.

Os produtos de injeção de pegfilgrastim podem ser administrados a você por uma enfermeira ou outro profissional de saúde, 

você pode ser instruído a injetar o medicamento em casa ou pode receber um dispositivo de injeção automático pré-carregado 

pela enfermeira ou profissional de saúde que injetará o medicamento automaticamente por você em casa. Se você for injetar 

produtos de injeção de pegfilgrastim em casa, ou se você receber o medicamento pré-preenchido
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dispositivo de injeção automática, um profissional de saúde mostrará como injetar o medicamento ou como 

gerenciar o dispositivo. Seu médico também fornecerá as informações do fabricante para o paciente. Peça ao seu 

médico para explicar qualquer parte que você não entenda. Use um produto de injeção de pegfilgrastim 

exatamente como indicado. Não use mais ou menos dele ou use-o com mais frequência do que o prescrito pelo 

seu médico.

Não agite seringas contendo solução de pegfilgrastim. Sempre observe a solução de pegfilgrastim antes de 

injetar. Não use se a data de validade tiver expirado ou se a solução de pegfilgrastim tiver partículas ou parecer 

turva ou descolorida.

Se a sua solução de pegfilgrastim vier em um dispositivo de injeção automático pré-carregado, o dispositivo geralmente 

será aplicado no abdome ou na parte de trás do braço por uma enfermeira ou outro profissional de saúde no dia anterior 

ao recebimento da dose de pegfilgrastim. No dia seguinte (aproximadamente 27 horas após o dispositivo de injeção 

automático pré-carregado ter sido aplicado à sua pele), a dose de solução de pegfilgrastim será automaticamente injetada 

por via subcutânea durante 45 minutos.

Quando você tem o dispositivo de injeção automática pré-cheio de pegfilgrastim no lugar;

você deve ter um cuidador com você na primeira vez que receber uma dose de pegfilgrastim ou sempre que o dispositivo 
de injeção automático pré-carregado for aplicado na parte de trás do braço.

terá de monitorizar o dispositivo de injeção automático pré-cheio enquanto a dose total de pegfilgrastim é 
injetada no seu corpo, pelo que deve evitar atividades e estar em locais que possam interferir com a 
monitorização enquanto estiver a receber a dose de filgrastim e durante 1 hora depois.

você não deve viajar, dirigir um carro ou operar máquinas 1 hora antes e 2 horas depois de receber sua 
dose de pegfilgrastim com o dispositivo de injeção automático pré-carregado (cerca de 26 a 29 horas após a 
aplicação).

você deve certificar-se de manter o dispositivo de injeção automática pré-cheio a pelo menos 4 polegadas de 
distância de aparelhos e equipamentos elétricos, incluindo telefones celulares, telefones sem fio e fornos de micro-
ondas.

você deve evitar radiografias de aeroporto e solicitar uma inspeção manual se tiver que viajar depois que o 
dispositivo de injeção automático pré-carregado for aplicado ao seu corpo e antes de receber sua dose de 
pegfilgrastim.

deve retirar imediatamente o dispositivo de injeção automático pré-cheio se tiver uma reação alérgica enquanto estiver 
a receber a sua dose de pegfilgrastim, agarrando na extremidade da almofada adesiva e retirando-a. Ligue para o seu 
médico imediatamente e obtenha tratamento médico de emergência.

deve contactar o seu médico imediatamente se o dispositivo de injeção automática pré-cheio sair da sua pele, se o 
adesivo ficar visivelmente molhado, se vir a pingar do dispositivo ou se a luz de estado piscar a vermelho. Você deve 
manter o dispositivo de injeção automático pré-carregado seco por 3 horas antes de receber sua dose de pegfilgrastim 
para ajudá-lo a perceber se o dispositivo começa a vazar enquanto você está recebendo sua dose.

você deve evitar ser exposto a estudos de imagens médicas (raio-X, ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultra-som) 

ou ambientes ricos em oxigênio (câmaras hiperbáricas).

deve evitar dormir ou aplicar pressão no dispositivo de injeção automático pré-cheio.

você deve evitar banheiras de hidromassagem, banheiras de hidromassagem, saunas e luz solar direta.
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você deve evitar o uso de loções, óleos, cremes e produtos de limpeza em sua pele perto do dispositivo de injeção automático 
pré-carregado.

Se o dispositivo de injeção automático pré-carregado piscar em vermelho, se o dispositivo se soltar antes da administração da 

dose completa, ou se o adesivo no dispositivo ficar molhado ou houver vazamento, chame seu médico imediatamente. Você 

pode não ter recebido a dose completa de pegfilgrastim e pode precisar de uma dose adicional.

Descarte as agulhas, seringas e dispositivos usados   em um recipiente resistente a perfurações. Fale com o seu médico ou 

farmacêutico sobre como eliminar o recipiente resistente a perfurações.

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 usar produtos de injeção de pegfilgrastim,

Informe o seu médico e farmacêutico se você é alérgico a pegfilgrastim, pegfilgrastim-bmez, pegfilgrastimcbqv, 
pegfilgrastim-jmdb, filgrastim (Granix, Neupogen, Nivestym, Zarxio), qualquer outro medicamento ou qualquer um dos 
ingredientes em produtos de injeção de pegfilgrastim. Informe também o seu médico se você ou a pessoa que irá 
injetar um produto de injeção de pegfilgrastim para você é alérgica a adesivos de látex ou acrílico.

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. Seu médico pode precisar alterar as doses de seus 
medicamentos ou monitorá-lo cuidadosamente quanto a efeitos colaterais.

informe o seu médico se tem ou já teve cancro do sangue ou da medula óssea, ou mielodisplasia (problemas 
com as células da medula óssea que podem evoluir para leucemia).

informe o seu médico se tiver anemia falciforme (uma doença do sangue que pode causar crises dolorosas, um baixo 
número de glóbulos vermelhos, infecção e danos nos órgãos internos). Se você tem doença falciforme, é mais 
provável que você tenha uma crise durante o tratamento com um produto de injeção de pegfilgrastim. Ligue para o 
seu médico imediatamente se tiver uma crise de células falciformes durante o tratamento.

informe o seu médico se estiver grávida, planeia engravidar ou está a amamentar. Se você engravidar enquanto 
estiver usando um produto de injeção de pegfilgrastim, ligue para o seu médico.

você deve saber que os produtos para injeção de pegfilgrastim diminuem o risco de infecção, mas não previnem todas as 
infecções que podem se desenvolver durante ou após a quimioterapia. Ligue para o seu médico se desenvolver sinais de 
infecção, como febre; arrepios; irritação na pele; dor de garganta; diarréia; ou vermelhidão, inchaço ou dor ao redor de um 
corte ou ferida.

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 for injetar um produto de injeção de pegfilgrastim em casa, converse com seu médico sobre o que 

você deve fazer se esquecer de injetar o medicamento no horário.
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Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

Os produtos de injeção de pegfilgrastim podem causar efeitos colaterais. Informe o seu médico se 
algum destes sintomas for grave ou não desaparecer:

dor no osso

dor nos braços ou pernas

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

dor na parte superior esquerda do estômago ou na ponta do ombro esquerdo

febre, falta de ar, dificuldade para respirar, respiração rápida

inchaço da face, garganta ou à volta da boca ou dos olhos, urticária, erupção cutânea, comichão, dificuldade em engolir ou 
respirar

inchaço do rosto ou tornozelos, urina com sangue ou de cor escura, diminuição da micção

febre, dor abdominal, dor nas costas, mal-estar

inchaço da área do estômago ou outro inchaço, diminuição da micção, dificuldade em respirar, tonturas, 
cansaço

Os produtos de injeção de pegfilgrastim podem causar outros efeitos colaterais. Ligue para o seu médico se tiver algum problema incomum 

enquanto estiver tomando este medicamento.

o que devo saber sobre armazenamento e descarte deste medicamento?

Mantenha este medicamento na embalagem em que veio, bem fechado e fora do alcance das crianças. Armazene os 

produtos de injeção de pegfilgrastim na geladeira, mas não os congele. Se você congelar acidentalmente o medicamento, 

pode deixá-lo descongelar na geladeira. No entanto, se você congelar a mesma seringa de medicamento uma segunda 

vez, deverá descartá-la. Os produtos injetáveis   de pegfilgrastim (seringa pré-cheia de Neulasta, Udenyca) podem ser 

mantidos em temperatura ambiente por até 48 horas, e a injeção de pegfilgrastim (Fulphila) pode ser mantida em 

temperatura ambiente por até 72 horas. Os produtos de injeção de pegfilgrastim devem ser mantidos longe da luz solar 

direta.

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.

É importante manter todos os medicamentos fora da vista e do alcance das crianças, pois muitos recipientes (como 

guarda-chuvas semanais e aqueles para colírios, cremes, adesivos e inaladores) não são resistentes a crianças e crianças 

pequenas podem abri-los facilmente. Para proteger as crianças pequenas de envenenamento, sempre feche as tampas de 

segurança e coloque imediatamente o medicamento em um local seguro – um que seja alto e longe e fora de sua vista e 

alcance.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]
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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 o seguinte:

dor no osso

inchaço

falta de ar

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 a um produto de injeção de pegfilgrastim.

Antes de fazer um estudo de imagem óssea, informe ao seu médico e ao técnico que você está usando um 

produto de injeção de pegfilgrastim. O pegfilgrastim pode afetar os resultados deste tipo de estudo.

Não deixe mais ninguém tomar sua medicação. Pergunte ao seu farmacêutico qualquer dúvida que tenha sobre o 

reabastecimento de sua receita.

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

Fulphila®(pegfilgrastim-jmdb)

Neulasta®(pegfilgrastim)

Udenyca®(pegfilgrastim-cbqv)

Ziextenzo (pegfilgrastim-bmez)
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