
6 milhões de UI Roferon-A por seringa—Cada 0,5 mL contém 6 MUI de Interferon alfa-2a, recombinante, 3,605 mg de cloreto de sódio, 0,1 mg 
de polissorbato 80, 5 mg de álcool benzílico como conservante e 0,385 mg de acetato de amônio. Caixas de 1 (NDC 0004-2016-09); Caixas de 6 
(NDC 0004-2016-07).
9 milhões de UI Roferon-A por seringa—Cada 0,5 mL contém 9 MUI de Interferon alfa-2a, recombinante, 3,605 mg de cloreto de sódio, 0,1 mg 
de polissorbato 80, 5 mg de álcool benzílico como conservante e 0,385 mg de acetato de amônio. Caixas de 1 (NDC 0004-2017-09); Caixas de 6 
(NDC 0004-2017-07).
Armazenar

A seringa pré-cheia deve ser conservada no frigorífico a 36° a 46°F (2° a 8°C). Fazernãocongelar ou agitar. Proteja o Roferon-A da luz durante o 
armazenamento.

Roferon®-UMA

(Interferon alfa-2a, recombinante) Solução para 
Injeção - Seringas Preenchidas
Antes de começar a tomar Roferon-A (ro-FER-on), leia atentamente este Guia de Medicação. Leia este Guia de Medicação sempre que 
reabastecer sua receita, caso novas informações tenham sido adicionadas. Esta informação não substitui a conversa com o seu 
médico.
Qual é a informação mais importante que devo saber sobre Roferon-A?
Roferon-A é usado para tratar pessoas com hepatite C, leucemia de células pilosas e leucemia mielóide crônica (LMC) positiva para o cromossomo 
Filadélfia. No entanto, Roferon-A pode causar alguns efeitos colaterais graves que podem causar a morte em casos raros. Antes de iniciar Roferon-A, 
você deve conversar com seu médico sobre os possíveis benefícios e os possíveis efeitos colaterais do tratamento, para decidir se Roferon-A é 
adequado para você. Enquanto estiver tomando Roferon-A, você precisará consultar seu médico regularmente para exames médicos e exames de 
sangue para garantir que seu tratamento esteja funcionando e para verificar se há efeitos colaterais.
Os possíveis efeitos colaterais mais graves do tratamento com Roferon-A incluem:
1.Problemas de saúde mental:Roferon-A pode fazer com que alguns pacientes desenvolvam problemas de humor ou comportamentais. Os sinais desses problemas incluem 

irritabilidade (ficar facilmente chateado), depressão (sentir-se para baixo, sentir-se mal consigo mesmo ou sentir-se sem esperança) e ansiedade.

Alguns pacientes podem ter comportamento agressivo e pensar em machucar os outros. Alguns pacientes podem desenvolver pensamentos sobre 
acabar com suas vidas (pensamentos suicidas) e podem tentar fazê-lo. Alguns pacientes até terminaram suas vidas. Os ex-viciados em drogas 
podem voltar à toxicodependência ou overdose. Você deve informar ao seu médico se estiver sendo tratado por uma doença mental ou se tiver um 
histórico de doença mental ou se for ou já foi viciado em drogas ou álcool. Ligue para o seu médico imediatamente se desenvolver algum destes 
problemas durante o tratamento com Roferon-A.

2.Problemas cardíacos:Roferon-A pode fazer com que alguns pacientes apresentem pressão alta, batimentos cardíacos acelerados, dor no peito e, 
muito raramente, ataque cardíaco. Informe o seu médico se tem ou teve problemas cardíacos no passado.
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3.Problemas de sangue:Muitos pacientes tomando Roferon-A tiveram uma queda no número de seus glóbulos brancos e plaquetas. Se o número 
dessas células do sangue for muito baixo, você pode estar em risco de infecções ou sangramento.

Pare de tomar Roferon-A e ligue para o seu médico imediatamente se desenvolver algum destes sintomas:
• Você fica muito deprimido ou pensa em suicídio

• Você tem fortes dores no peito

• Você tem dificuldade para respirar

• Você tem uma mudança em sua visão

• Você notar sangramento ou hematomas incomuns

• Febre alta

• Forte dor de estômago. Se a dor estiver na parte inferior da área do estômago, isso pode significar que seus intestinos estão inflamados (colite)

Para obter mais informações sobre os possíveis efeitos colaterais da terapia com Roferon-A, leia a seção "Quais são os possíveis efeitos colaterais do 
Roferon-A?" neste Guia de Medicação.
O que é Roferon-A?
Roferon-A é um tratamento que é usado para algumas pessoas que estão infectadas com o vírus da hepatite C, leucemia de células pilosas e leucemia 
mielóide crônica (LMC) positiva para o cromossomo Filadélfia. Os pacientes com hepatite C têm o vírus que causa a hepatite no sangue e no fígado. 
Pacientes com leucemia de células pilosas produzem glóbulos brancos anormais que viajam para o baço, onde prendem e destroem as células 
sanguíneas normais. Na LMC, seu corpo produz muitas de certas células sanguíneas. Roferon-A funciona nestas condições, reduzindo a quantidade de 
vírus no corpo, destruindo células que podem ser prejudiciais ao seu corpo e impedindo que o corpo produza muitas células.

Quem não deve tomar Roferon-A? 
Não use Roferon-A se:
• Está grávida ou a amamentar ou planeia engravidar.

• Você é alérgico a interferons alfa,Escherichia coli-produtos derivados ou qualquer componente de Roferon-A.

• Tem hepatite autoimune (hepatite causada pelo ataque do seu sistema imunitário ao fígado).

Roferon-A não deve ser administrado a recém-nascidos ou prematuros.
Se você tem ou teve alguma das seguintes condições ou problemas médicos graves, converse com seu médico antes de 
tomar Roferon-A:
• História ou doença mental grave atual (como depressão ou ansiedade)

• Ataque cardíaco anterior ou problemas cardíacos

• Problemas de sono

• Pressão alta

• Doença autoimune (onde o sistema imunológico do corpo ataca as próprias células do corpo), como vasculite, psoríase, lúpus eritematoso 
sistêmico, artrite reumatoide

• Problemas renais

• Distúrbios do sangue-Baixa contagem de sangue ou problemas de sangramento

• Você toma um medicamento chamado teofilina

• Diabetes (açúcar elevado no sangue)

• Problemas de tireóide

• Problemas hepáticos, exceto hepatite C

• Infecção por hepatite B
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• infecção pelo HIV (o vírus que causa a AIDS)

• Problemas com sua visão

• Colite

• Transplante de órgão do corpo e está tomando medicamentos que impedem seu corpo de rejeitar seu transplante (suprime seu sistema imunológico)

• Alcoolismo

• Abuso ou dependência de drogas

Se tiver dúvidas sobre o seu estado de saúde ou sobre a toma de Roferon-A, fale com o seu médico. O 
que devo evitar ao tomar Roferon-A?
• Pacientes do sexo feminino, bem como parceiras de pacientes do sexo masculino, devem evitar engravidar durante o tratamento com Roferon-A. 

Roferon-A pode prejudicar o feto ou causar a perda do bebê (aborto).

• Não deve amamentar o seu bebé enquanto estiver a tomar Roferon-A.

Como devo tomar Roferon-A?
Para obter o máximo benefício deste medicamento, é importante tomar Roferon-A exatamente como indicado pelo seu médico. Seu médico 
lhe dirá quanto medicamento deve tomar e com que frequência. Depois de iniciar o tratamento com Roferon-A, não mude para outra marca 
de interferon sem falar com seu médico. Outros interferons podem não ter o mesmo efeito no tratamento de sua doença. A mudança de 
marca também exigirá uma mudança na sua dose. O seu médico dir-lhe-á durante quanto tempo necessita de utilizar Roferon-A.

Com o tempo, seu médico pode alterar sua dose de Roferon-A. Não altere a sua dose a menos que o seu médico lhe diga para 
alterá-la.
Roferon-A é fornecido em seringas pré-cheias. Independentemente de você administrar a injeção em si mesmo ou outra pessoa administrar a injeção em você, é 
importante seguir as instruções deste Guia de Medicação (consulte o apêndice "Instruções para preparar e administrar uma dose com uma seringa pré-carregada 
Roferon-A").
Se você perder uma dose de Roferon-A, tome a dose esquecida o mais rápido possível durante o mesmo dia ou no dia seguinte e continue com o esquema 
posológico regular. Se vários dias se passarem após você perder uma dose, verifique com seu médico o que fazer. Não duplique a dose seguinte nem tome mais 
do que uma dose por dia, a menos que o seu médico lhe diga para o fazer. Ligue para o seu médico imediatamente se tomar mais do que a dose prescrita de 
Roferon-A. Seu médico pode querer examiná-lo mais de perto e tirar sangue para teste.
Você deve fazer exames de sangue regulares para ajudar seu médico a verificar como o tratamento está funcionando e verificar se há efeitos colaterais. Informe o 
seu médico se estiver a tomar ou a planear tomar outros medicamentos sujeitos a receita médica ou não, incluindo suplementos vitamínicos e minerais e 
medicamentos à base de plantas.
Quais são os possíveis efeitos colaterais do Roferon-A? 
Efeitos colaterais graves e possíveis incluem:
• Problemas de saúde mental, incluindo suicídio, pensamentos suicidas, problemas cardíacos e problemas sanguíneos:Consulte a seção "Quais são as 

informações mais importantes que devo saber sobre Roferon-A?".

• Outros problemas de órgãos do corpo:Alguns pacientes podem apresentar problemas pulmonares (como dificuldade para respirar ou pneumonia) e problemas de visão.

• Doença autoimune nova ou agravada:Alguns pacientes podem desenvolver uma doença autoimune (uma doença em que o próprio sistema 
imunológico do corpo começa a se atacar) durante a terapia com Roferon-A. Essas doenças podem incluir vasculite (uma inflamação dos vasos 
sanguíneos), artrite reumatóide ou lúpus eritematoso, psoríase ou problemas de tireóide. Em alguns pacientes que já têm uma doença autoimune, a 
doença pode piorar durante a terapia com Roferon-A.

Efeitos colaterais comuns, mas menos graves, incluem:
• Sintomas como os da gripe:A maioria dos pacientes que toma Roferon-A apresenta sintomas semelhantes aos da gripe que geralmente diminuem após as primeiras 

semanas de tratamento. Os sintomas semelhantes aos da gripe podem incluir cansaço incomum, febre, calafrios, dores musculares e dores nas articulações. Tomar 

paracetamol ou ibuprofeno antes de tomar Roferon-A pode ajudar com esses sintomas. Você também pode tentar tomar Roferon-A à noite. Você pode ser capaz de dormir 

com os sintomas.

• Fadiga extrema (cansaço):Muitos pacientes podem ficar extremamente cansados   durante a terapia com Roferon-A.

• Estômago chateado:Náuseas, alterações do paladar, diarréia e perda de apetite ocorrem comumente.
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• Problemas de açúcar no sangue:Alguns pacientes podem desenvolver um problema com a forma como seu corpo controla o açúcar no sangue e podem desenvolver 

diabetes.

• Problemas de tireóide:Alguns pacientes podem desenvolver alterações na função da tireoide. Os sintomas dessas alterações podem incluir 
sensação de calor ou frio o tempo todo, dificuldade de concentração, alterações na pele (sua pele pode ficar muito seca) e alterações no peso.

• Reações cutâneas:Alguns pacientes podem desenvolver erupção cutânea, pele seca ou com coceira, vermelhidão e inchaço no local da injeção.

• Distúrbios do sono e dor de cabeça:Problemas para dormir e dores de cabeça também podem ocorrer durante a terapia com Roferon-A.

• Queda de cabelo:A perda de cabelo não é incomum durante o uso de Roferon-A. Esta perda de cabelo é temporária e o crescimento do cabelo deve retornar depois que 

você parar de tomar Roferon-A.

Estes não são todos os efeitos colaterais do Roferon-A. O seu médico ou farmacêutico pode fornecer-lhe uma lista mais completa. Fale 
com o seu médico se estiver preocupado com os efeitos secundários ou se os achar muito incómodos.
Recomendações gerais sobre medicamentos prescritos

Os medicamentos às vezes são prescritos para outros fins que não os listados em um Guia de Medicamentos. Se você tiver alguma 
preocupação ou dúvida sobre Roferon-A, entre em contato com seu médico. Não use Roferon-A para uma condição ou pessoa diferente 
daquela para a qual foi prescrito. Se você quiser saber mais sobre Roferon-A, seu médico ou farmacêutico poderá fornecer informações 
detalhadas escritas para profissionais de saúde.
Este Guia de Medicação foi aprovado pela Food and Drug Administration dos EUA. Mantenha este 
e todos os outros medicamentos fora do alcance das crianças.
Revisado: outubro de 2004

Apêndice do Guia de Medicação: Instruções para preparar e administrar uma dose com uma seringa pré-carregada Roferon-A Como 
devo armazenar o Roferon-A?
Roferon-A deve ser armazenado na geladeira a uma temperatura de 36°F a 46°F (2°C a 8°C). Não deixe Roferon-A fora do refrigerador por mais 
de 24 horas. Não congele Roferon-A. Manter Roferon-A a temperaturas fora do intervalo recomendado pode destruir o medicamento. Não agite 
Roferon-A. Agitando pode destruir Roferon-A para que ele não funcione. Proteja o Roferon-A da luz durante o armazenamento.

Como injetar Roferon-A?
As instruções que se seguem irão ajudá-lo a aprender a utilizar as seringas pré-cheias de Roferon-A. Por favor, leia todas estas 
instruções antes de tentar tomar o seu medicamento. É importante seguir estas instruções cuidadosamente. Fale com o seu médico se 
tiver dúvidas sobre como usar Roferon-A. Quer esteja a aplicar uma injeção a si próprio ou a outra pessoa, um profissional de saúde 
deve ensiná-lo a injetar.
As seringas pré-cheias são utilizadas para injetar Roferon-A sob a superfície da pele (subcutânea).
1. Recolha todos os materiais necessários antes de começar a aplicar a injeção:

• uma seringa pré-cheia de Roferon-A estéril com agulha
• cotonetes com álcool

• recipiente descartável resistente a perfurações

2. Verifique a data de validade na embalagem para certificar-se de que não passou e verifique a solução na seringa. A solução 
na seringa deve ser límpida ou incolor a amarelo claro.
• Não use Roferon-A se:
– o medicamento está turvo
– o medicamento tem partículas flutuando nele
– o medicamento é de qualquer cor além de transparente ou incolor a amarelo claro

- já passou da data de validade

3. Aqueça o medicamento refrigerado rolando suavemente a seringa nas palmas das mãos por cerca de um minuto.

4. Lave as mãos com sabão e água morna. Este passo é muito importante para ajudar a prevenir a infecção.

5. Seringa pré-cheia de Roferon-A:

6. Monte a seringa:
• Coloque a haste do êmbolo na extremidade aberta do cilindro da seringa.
• Aperte suavemente a haste no batente do êmbolo até ficar firme.
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NÃO USE FORÇA.

7. Prepare a agulha:
• Gire e retire o selo amarelo brilhante resistente a adulterações da agulha. Um som de "clique" significa que a agulha pode ser usada.

SE NÃO OUVIR UM "CLIQUE", NÃO USE A AGULHA E NÃO REMOVA A PROTEÇÃO CLARO DA AGULHA. 
DESCARTE A AGULHA NO RECIPIENTE À PROVA DE FUROS.
Se você tiver outra agulha, prossiga novamente com a Etapa 7. Se nenhuma agulha alternativa estiver disponível, entre em contato com seu médico para 
providenciar uma agulha de substituição.

8. Para colocar a agulha na seringa pré-cheia:

• Remova a tampa cinza da ponta da seringa.

• Coloque a agulha na extremidade do cilindro da seringa para que fique bem encaixada. Não remova a proteção transparente da agulha.

9. Escolha um local de injeção:
• Você deve escolher um local diferente cada vez que administrar ou receber uma injeção. Os sites comuns a serem usados   são:
• abdômen, evitando a área do umbigo e cintura
• coxa

• Se outra pessoa estiver lhe dando a injeção, o braço externo superior pode ser usado como local de injeção.

10. Preparando o local da injeção:
• Limpe a pele onde a injeção será administrada com um algodão embebido em álcool e deixe o local secar por 10 segundos.

11. Injetando Roferon-A:
• Segure o cubo amarelo claro entre o polegar e o indicador e cuidadosamente (para evitar uma picada de agulha) remova a proteção 

transparente da agulha com a outra mão. A seringa está pronta para injeção.

• Mantenha a seringa na posição horizontal até que esteja pronta para uso.

• Segurando a seringa com a agulha voltada para cima, bata no cilindro da seringa para trazer as bolhas de ar para o topo.
• Pressione levemente o êmbolo para empurrar as bolhas de ar para fora da agulha.
• Segure a seringa horizontalmente e posicione o bisel da agulha de forma que a ponta da agulha fique voltada para cima.

• Aperte firmemente uma área da pele entre o polegar e o indicador.

• Segure a agulha como um lápis em um ângulo de 45° a 90° em relação à pele e, usando um movimento rápido como um dardo, insira a agulha o máximo possível.
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• Uma vez inserido, puxe lentamente a seringa. Se aparecer sangue na seringa, a agulha entrou em um vaso sanguíneo.

Não injete Roferon-A nesse local e descarte a seringa. Use uma seringa nova para a injeção e use em um local de injeção diferente.

• Se não aparecer sangue na seringa, empurre lentamente o êmbolo até ao fim para obter todo o medicamento.
• Retire a agulha no mesmo ângulo em que foi inserida. Consulte as instruções para descarte da agulha e seringa na seção "Como devo 

descartar os materiais usados   para injetar Roferon-A?".
• Quando terminar, coloque uma compressa com álcool sobre o local da injeção e pressione levemente.

• Não reutilize seringas e agulhas. Use uma nova seringa pré-cheia e agulha para cada injeção.

Como devo descartar os materiais usados   para injetar Roferon-A?
• Fazernão recoloque a agulha.

• Coloque a seringa e a agulha inteiras em um recipiente resistente a perfurações. Um "Recipiente para Sharps" pode ser comprado em sua farmácia ou 
você pode usar um recipiente de plástico rígido com tampa de rosca ou uma lata de café com tampa de plástico. Você deve conversar com seu médico 
sobre como descartar adequadamente um recipiente cheio de seringas usadas. Pode haver leis estaduais ou locais especiais sobre o descarte de 
seringas e agulhas usadas, portanto, verifique com seu médico, enfermeiro ou farmacêutico para obter instruções. NÃO jogue o recipiente cheio no 
lixo doméstico e NÃO recicle.

• A tampa da agulha e os cotonetes com álcool podem ser jogados no lixo comum. Deve sempre manter as seringas e o recipiente de 
eliminação fora do alcance das crianças.

Data de revisão do apêndice: setembro de 2003
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