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Injeção de Pemetrexedo
pronunciado como (pem'' e trex' ed)

por que este medicamento é prescrito?

A injeção de pemetrexedo é usada em combinação com outros medicamentos quimioterápicos como primeiro 
tratamento para um certo tipo de câncer de pulmão de células não pequenas (CPNPC) que se espalhou para tecidos 
próximos ou para outras partes do corpo. A injeção de pemetrexedo também é usada isoladamente para tratar 
CPNPC como tratamento contínuo em pessoas que já receberam certos medicamentos quimioterápicos e cujo 
câncer não piorou e em pessoas que não puderam ser tratadas com sucesso com outros medicamentos 
quimioterápicos. A injeção de pemetrexedo também está em combinação com outro medicamento quimioterápico 
como primeiro tratamento para o mesotelioma pleural maligno (um tipo de câncer que afeta o revestimento interno 
da cavidade torácica) em pessoas que não podem ser tratadas com cirurgia. Pemetrexedo está em uma classe de 
medicamentos chamados agentes antineoplásicos antifolato.

como este medicamento deve ser usado?

A injeção de pemetrexedo vem como uma solução (líquida) a ser injetada na veia durante 10 minutos. A injeção de pemetrexedo é 

administrada por um médico ou enfermeiro em um consultório médico ou centro de infusão. Geralmente é administrado uma vez a cada 

21 dias.

Seu médico provavelmente lhe dirá para tomar outros medicamentos, como ácido fólico (uma vitamina), vitamina B12, e um 

corticosteróide como a dexametasona para diminuir alguns dos efeitos colaterais deste medicamento. Seu médico lhe dará 

instruções para tomar esses medicamentos. Siga cuidadosamente as instruções do seu médico. Peça ao seu médico ou 

farmacêutico para explicar qualquer parte que você não entenda. Se você perder uma dose de um desses medicamentos, ligue 

para o seu médico.

O seu médico dir-lhe-á que faça análises sanguíneas regulares antes e durante o tratamento com pemetrexedo injectável. O seu 

médico pode alterar a sua dose de injeção de pemetrexedo, atrasar o tratamento ou interromper permanentemente o seu tratamento 

com base nos resultados das análises ao sangue.

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.
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Que precauções especiais devo seguir?

Antes de receber a injeção de pemetrexedo,

informe o seu médico e farmacêutico se você é alérgico ao pemetrexedo, manitol (Osmitrol), qualquer outro medicamento ou 

qualquer um dos ingredientes da injeção de pemetrexedo. 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 outros medicamentos prescritos e não prescritos, vitaminas, 
suplementos nutricionais e produtos fitoterápicos que você está tomando ou planeja tomar. Certifique-se de 
mencionar o ibuprofeno (Advil, Motrin). Você não deve tomar ibuprofeno dois dias antes, no dia ou dois dias depois 
de receber a injeção de pemetrexedo. Seu médico pode precisar alterar as doses de seus medicamentos ou 
monitorá-lo cuidadosamente quanto a efeitos colaterais.

informe o seu médico se fez radioterapia ou se tem ou já teve doença renal.

informe o seu médico se estiver grávida ou planeia engravidar, ou se planeia ser pai de uma criança. Se você é do sexo 
feminino, deve usar um método confiável de controle de natalidade enquanto recebe a injeção de pemetrexedo e por pelo 
menos 6 meses após a dose final. Se você é homem, você e sua parceira devem usar métodos contraceptivos eficazes 
enquanto estiverem recebendo a injeção de pemetrexedo e por 3 meses após a dose final. Se você ou seu parceiro engravidar 
enquanto estiver usando este medicamento, ligue para o seu médico. A injeção de pemetrexedo pode prejudicar o feto.

informe o seu médico se estiver a amamentar. Você não deve amamentar durante o tratamento com a 
injeção de pemetrexedo e por 1 semana após a dose final.

você deve saber que a injeção de pemetrexedo pode causar problemas de fertilidade em homens que podem afetar sua 
capacidade de gerar uma criança. Não se sabe se esses efeitos são reversíveis. Converse com seu médico sobre os riscos de 
receber injeção de pemetrexedo.

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 uma dose de injeção de pemetrexedo, ligue para o seu médico o mais rápido 

possível.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

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

náusea

vômito

diarréia

constipação

perda de apetite

perda de peso

cansaço
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dificuldade em adormecer ou permanecer dormindo

dor nas articulações

Alguns efeitos secundários podem ser graves. Se sentir algum destes sintomas, contacte o seu médico 
imediatamente ou obtenha tratamento médico de emergência:

bolhas, feridas na pele, descamação da pele ou úlceras dolorosas na boca, lábios, nariz, garganta ou área genital

inchaço, bolhas ou erupção cutânea que se parece com uma queimadura solar em uma área previamente tratada com radiação

sangramento ou hematomas incomuns

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

dor no peito

batimento cardíaco rápido

dificuldade em respirar ou engolir

fala lenta ou difícil

cansaço extremo ou fraqueza

tontura ou desmaio

fraqueza ou dormência de um braço ou perna

dor, queimação, dormência ou formigamento nas mãos ou pés

pele pálida

dor de cabeça

urticária

coceira

diminuição da micção

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

ao receber 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 e o laboratório. O seu médico irá pedir alguns exames laboratoriais para 

verificar a resposta do seu corpo à injeção de pemetrexedo.

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

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

Alimta®

Última revisão - 15/04/2019

Saiba como citar esta página

Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema de Saúde, Inc. Isenção de responsabilidade

AHFS®Informação de Medicação do Paciente™. © Copyright, 2022. A Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema 

de Saúde®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Todos os direitos reservados. Duplicação

para uso comercial deve ser autorizado pela ASHP.

Biblioteca Nacional de Medicina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA

Instituto Nacional de Saúde

Última atualização da página: 25 de março de 2022

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a607043.html 4/4

https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

