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Injeção de Peginterferon Alfa-2a
pronunciado como (peg in ter feer' on)

AVISO IMPORTANTE:

O peginterferon alfa-2a pode causar ou agravar as seguintes condições, que podem ser graves ou causar a morte: infecções; doença mental, 

incluindo depressão, problemas de humor e comportamento, ou pensamentos de se machucar ou se matar; começar a usar drogas de rua 

novamente se você as usou no passado; Distúrbios isquêmicos (condições em que há suprimento sanguíneo insuficiente para uma área do 

corpo), como angina (dor no peito), ataque cardíaco, acidente vascular cerebral ou colite (inflamação dos intestinos); e doenças autoimunes 

(condições nas quais o sistema imunológico ataca uma ou mais partes do corpo) que podem afetar o sangue, articulações, rins, fígado, 

pulmões, músculos, pele ou glândula tireoide. Informe o seu médico se tiver uma infecção; ou se você tem ou já teve uma doença 

autoimune; aterosclerose (estreitamento dos vasos sanguíneos de depósitos de gordura); Câncer; dor no peito; colite; diabetes; ataque 

cardíaco; pressão alta; colesterol alto; HIV (vírus da imunodeficiência humana) ou AIDS (síndrome da imunodeficiência adquirida); arritmia 

cardíaca; doença mental, incluindo depressão, ansiedade ou pensar ou tentar se matar; doença hepática diferente da hepatite B ou C; ou 

doença cardíaca, renal, pulmonar ou da tiróide. Informe também o seu médico se você bebe ou já bebeu grandes quantidades de álcool, ou 

se você usa ou já usou drogas de rua ou usou medicamentos prescritos em excesso. Se sentir algum dos seguintes sintomas, contacte o seu 

médico imediatamente: diarreia com sangue ou evacuações; dor de estômago, sensibilidade ou inchaço; dor no peito; arritmia cardíaca; 

fraqueza; perda de coordenação; dormência; mudanças no seu humor ou comportamento; depressão; irritabilidade; ansiedade; 

pensamentos de se matar ou se machucar; alucinar (ver coisas ou ouvir vozes que não existem); humor frenético ou anormalmente excitado; 

perda de contato com a realidade; comportamento agressivo; dificuldade para respirar; febre, calafrios, tosse, dor de garganta ou outros 

sinais de infecção; tosse com muco amarelo ou rosa; ardor ou dor ao urinar, ou urinar com mais frequência; sangramento incomum ou 

hematomas; urina de cor escura; evacuações de cor clara; Cansaço extremo; amarelecimento da pele ou dos olhos; dores musculares ou 

articulares severas; ou agravamento de uma doença autoimune. ou urinar com mais frequência; sangramento incomum ou hematomas; 

urina de cor escura; evacuações de cor clara; Cansaço extremo; amarelecimento da pele ou dos olhos; dores musculares ou articulares 

severas; ou agravamento de uma doença autoimune. ou urinar com mais frequência; sangramento incomum ou hematomas; urina de cor 

escura; evacuações de cor clara; Cansaço extremo; amarelecimento da pele ou dos olhos; dores musculares ou articulares severas; ou 

agravamento de uma doença autoimune.

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

verificar a resposta do seu organismo ao peginterferão alfa-2a.

O seu médico e farmacêutico fornecer-lhe-ão o folheto informativo do fabricante (Guia de Medicação) 
quando iniciar o tratamento com peginterferão alfa-2a e sempre que reabastecer a sua receita. Leia 
atentamente as informações e pergunte ao seu médico ou farmacêutico se tiver alguma dúvida. Você 
também pode visitar o site da Food and Drug Administration (FDA)
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(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/
ucm085729.htm]) ou no site do fabricante para obter o Guia de Medicação.

Fale com o seu médico sobre os riscos da utilização de peginterferão alfa-2a.

por que este medicamento é prescrito?

O peginterferon alfa-2a é usado sozinho ou em combinação com outros medicamentos para tratar a infecção crônica (de longo 

prazo) por hepatite C (inchaço do fígado causado por um vírus) em pessoas que apresentam sinais de dano hepático. O 

peginterferon alfa-2a também é usado para tratar a infecção crônica por hepatite B (inchaço do fígado causado por um vírus) em 

pessoas que apresentam sinais de danos no fígado. O peginterferon alfa-2a está em uma classe de medicamentos chamados 

interferons. O peginterferon é uma combinação de interferon e polietilenoglicol, que ajuda o interferon a permanecer ativo em 

seu corpo por um longo período de tempo. O peginterferon funciona diminuindo a quantidade de vírus da hepatite C (HCV) ou 

vírus da hepatite B (HBV) no corpo. O peginterferon alfa-2a pode não curar a hepatite C ou hepatite B ou impedir que você 

desenvolva complicações da hepatite C ou hepatite B, como cirrose (cicatrização) do fígado, insuficiência hepática ou câncer de 

fígado. O peginterferão alfa-2a pode não prevenir a propagação da hepatite C ou hepatite B a outras pessoas.

como este medicamento deve ser usado?

O peginterferon alfa-2a vem como uma solução (líquido) em um frasco para injetáveis, uma seringa pré-cheia e um autoinjetor 

descartável para injetar por via subcutânea (na camada de gordura logo abaixo da pele). Geralmente é injetado uma vez por 

semana, no mesmo dia da semana e aproximadamente na mesma hora do dia. Siga as instruções no rótulo da receita com 

cuidado e peça ao seu médico ou farmacêutico para explicar qualquer parte que você não entenda. Use peginterferon alfa-2a 

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

seu médico.

O seu médico provavelmente irá iniciar-lhe uma dose média de peginterferão alfa-2a. O seu médico pode diminuir a sua 

dose se tiver efeitos secundários graves da medicação. Certifique-se de informar o seu médico como você está se sentindo 

durante o tratamento e pergunte ao seu médico ou farmacêutico se você tiver dúvidas sobre a quantidade de medicação 

que você deve tomar.

Continue a utilizar peginterferão alfa-2a mesmo que se sinta bem. Não pare de usar peginterferon alfa-2a 

sem falar com seu médico.

Use apenas a marca e o tipo de interferon que seu médico receitou. Não use outra marca de interferon ou 
alterne entre peginterferon alfa-2a em frascos, seringas pré-cheias e autoinjetores descartáveis   sem falar 
com seu médico. Se você mudar para uma marca ou tipo diferente de interferon, sua dose pode precisar 
ser alterada.

Você mesmo pode injetar peginterferon alfa-2a ou pedir a um amigo ou parente que lhe aplique as injeções. 
Antes de usar peginterferon alfa-2a pela primeira vez, você e a pessoa que administrará as injeções devem ler as 
informações do fabricante para o paciente que o acompanha. Peça ao seu médico ou farmacêutico para mostrar 
a você ou à pessoa que irá injetar o medicamento como injetá-lo. Se outro
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pessoa vai injetar a medicação para você, certifique-se de que ela saiba como evitar picadas de agulha 
acidentais para evitar a propagação da hepatite.

Você pode injetar peginterferon alfa-2a em qualquer lugar do estômago ou coxas, exceto no umbigo (umbigo) e na 

cintura. Use um local diferente para cada injeção. Não use o mesmo local de injeção duas vezes seguidas. Não injete 

peginterferon alfa-2a em uma área onde a pele esteja dolorida, vermelha, machucada, cicatrizada, infectada ou 

anormal de qualquer forma.

Se você não receber a dose completa prescrita devido a um problema (como vazamento no local da injeção), ligue 

para o seu médico.

Nunca reutilize seringas, agulhas ou frascos de peginterferon alfa-2a. Descarte as agulhas e seringas usadas em um 

recipiente resistente a perfurações. Fale com o seu médico ou farmacêutico sobre como eliminar o recipiente resistente a 

perfurações.

Antes de usar peginterferon alfa-2a, observe atentamente a solução no frasco para injetáveis, seringa pré-cheia ou 

autoinjetor. Não agite frascos, seringas ou autoinjetores contendo peginterferon alfa-2a. A medicação deve estar 

límpida e livre de partículas flutuantes. Verifique o frasco ou seringa para certificar-se de que não há vazamentos e 

verifique a data de validade. Não use a solução se estiver vencida, descolorida, turva, contiver partículas ou estiver em 

um frasco ou seringa com vazamento. Use uma nova solução e mostre a danificada ou vencida ao seu médico ou 

farmacêutico.

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 peginterferon alfa-2a,

informe o seu médico e farmacêutico se você é alérgico ao peginterferon alfa-2a, outros interferons alfa, quaisquer outros 
medicamentos, álcool benzílico ou polietilenoglicol (PEG). Pergunte ao seu médico se você não tiver certeza se um 
medicamento ao qual você é alérgico é um interferon alfa.

informe o seu médico se você já recebeu injeção de alfainterferona para o tratamento da infecção por hepatite C.

informe ao seu médico e farmacêutico quais outros medicamentos prescritos e não prescritos, 
vitaminas, suplementos nutricionais e produtos fitoterápicos que você está tomando ou planeja 
tomar. Certifique-se de mencionar qualquer um dos seguintes: certos medicamentos para HIV ou 
AIDS, como abacavir (Ziagen, em Epzicom, em Trizivir), didanosina (ddI ou Videx), emtricitabina 
(Emtriva, em Truvada), lamivudina (Epivir, em Combivir, em Epzicom, em Trizivir), estavudina (Zerit), 
tenofovir (Viread, em Truvada), zalcitabina (HIVID) e zidovudina (Retrovir, em Combivir, em Trizivir); 
metadona (Dolofina, Metadose); mexiletina (Mexitil); naproxeno (Aleve, Anaprox, Naprosyn, outros); 
riluzol (Rilutek); tacrina (Cognex); telbivudina (Tyzeka); e teofilina (TheoDur, outros). Seu médico pode 
precisar alterar as doses de seus medicamentos ou monitorá-lo cuidadosamente quanto a efeitos 
colaterais.

informe o seu médico ou farmacêutico se já foi submetido a um transplante de órgão (cirurgia para substituir um órgão 
do corpo). Informe também o seu médico se tem ou já teve alguma das condições mencionadas na
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AVISO IMPORTANTE ou qualquer um dos seguintes: anemia (os glóbulos vermelhos não trazem oxigênio 
suficiente para outras partes do corpo) ou problemas nos olhos ou no pâncreas.

informe o seu médico se estiver grávida, planeia engravidar ou está a amamentar. O peginterferão alfa-2a pode prejudicar o 
feto ou causar um aborto espontâneo (perder o seu bebé). Converse com seu médico sobre o uso de controle de natalidade 
enquanto estiver tomando este medicamento. Você não deve amamentar enquanto estiver tomando este medicamento.

se estiver a ser submetido a uma cirurgia, incluindo cirurgia dentária, informe o seu médico ou dentista que está a tomar 
peginterferão alfa-2a.

deve saber que o peginterferão alfa-2a pode deixá-lo tonto, confuso ou sonolento. Não conduza um 
carro ou opere máquinas até saber como este medicamento o afeta.

não beba álcool enquanto estiver a tomar peginterferão alfa-2a. O álcool pode piorar sua doença 
hepática.

deve saber que pode sentir sintomas semelhantes aos da gripe, tais como dores de cabeça, febre, arrepios, 
cansaço, dores musculares e dores nas articulações durante o tratamento com peginterferão alfa-2a. Se esses 
sintomas forem incômodos, pergunte ao seu médico se você deve tomar um redutor de dor e febre de venda livre 
antes de injetar cada dose de peginterferon alfa-2a. Você pode querer injetar peginterferon alfa-2a na hora de 
dormir para que você possa dormir durante os sintomas.

Que instruções dietéticas especiais devo seguir?

Beba muitos líquidos enquanto estiver a tomar este medicamento.

o que devo fazer se me esquecer de uma dose?

Se você se lembrar da dose esquecida em até 2 dias após o horário programado para injetá-la, injete a dose 
esquecida assim que se lembrar. Em seguida, injete sua próxima dose no dia programado regularmente na 
semana seguinte. Se já se passaram mais de 2 dias desde o dia programado para injetar o medicamento, 
pergunte ao seu médico ou farmacêutico o que você deve fazer. Não use uma dose dupla ou use mais de uma 
dose em 1 semana para compensar uma dose esquecida.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

O peginterferon alfa-2a pode causar efeitos colaterais. Informe o seu médico se algum destes 
sintomas for grave ou não desaparecer:

hematomas, dor, vermelhidão, inchaço ou irritação no local em que você injetou peginterferon alfa-2a

dor de estômago

vômito

azia

boca seca

perda de apetite

perda de peso

diarréia

pele seca ou com coceira
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perda de cabelo

dificuldade em adormecer ou permanecer dormindo

cansaço

fraqueza

dificuldade em se concentrar ou lembrar

sudorese

tontura

Alguns efeitos secundários podem ser graves. Os seguintes sintomas são incomuns, mas se 
você tiver algum deles, ou aqueles listados na seção ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES ou na seção 
PRECAUÇÕES ESPECIAIS, chame seu médico imediatamente:

visão turva, alterações na visão ou perda de visão

dor na região lombar

irritação na pele

urticária

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

dificuldade em engolir

rouquidão

O peginterferon alfa-2a 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?

Mantenha este medicamento no recipiente em que veio, bem fechado e fora do alcance das crianças. Guarde 
na geladeira, mas não congele. Não deixe o peginterferon alfa-2a fora do refrigerador por mais de 24 horas (1 
dia). Mantenha o peginterferon alfa-2a longe da luz.

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
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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]

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.

Se a vítima não desmaiou, ligue para o médico que receitou este medicamento. O médico pode querer pedir exames de 

laboratório.

Os sintomas de sobredosagem podem incluir o seguinte:

cansaço

sangramento ou hematomas incomuns

febre, dor de garganta, calafrios, tosse ou outros sinais de infecção

Quais outras informações devo saber?

Não deixe ninguém usar 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.
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