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Injeção de piperacilina e tazobactam
pronunciado como (pi per' a sil in) (ta zoe bak' tam)

por que este medicamento é prescrito?

A injeção de piperacilina e tazobactam é usada para tratar pneumonia e infecções cutâneas, ginecológicas e abdominais (área do 

estômago) causadas por bactérias. A piperacilina está em uma classe de medicamentos chamados antibióticos de penicilina. Ele 

funciona matando as bactérias que causam infecção. Tazobactam está em uma classe chamada inibidor de betalactamase. 

Funciona impedindo que as bactérias destruam a piperacilina.

Antibióticos como piperacilina e injeção de tazobactam não funcionarão para resfriados, gripes ou outras infecções virais. Tomar 

ou usar antibióticos quando não são necessários aumenta o risco de contrair uma infecção mais tarde que resista ao tratamento 

com antibióticos.

como este medicamento deve ser usado?

A injeção de piperacilina e tazobactam vem como um pó para ser misturado com líquido e injetado por via intravenosa 

(numa veia). Geralmente é administrado a cada 6 horas, mas crianças com 9 meses de idade ou mais podem recebê-lo a 

cada 8 horas. A duração do tratamento depende de sua saúde geral, do tipo de infecção que você tem e de quão bem 

você responde à medicação. O seu médico dir-lhe-á durante quanto tempo deve utilizar piperacilina e tazobactam 

injetável. Depois que sua condição melhorar, seu médico pode mudar para outro antibiótico que você pode tomar por via 

oral para completar seu tratamento.

Você pode receber a injeção de piperacilina e tazobactam em um hospital ou pode administrar a 
medicação em casa. Se você estiver recebendo piperacilina e tazobactam em casa, seu médico lhe 
mostrará como usar a medicação. Certifique-se de que compreende estas instruções e pergunte ao seu 
médico se tiver alguma dúvida.

Você deve começar a se sentir melhor durante os primeiros dias de tratamento com piperacilina e injeção de 

tazobactam. Se os seus sintomas não melhorarem ou se piorarem, ligue para o seu médico.

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 usar a injeção de piperacilina e tazobactam,

informe o seu médico e farmacêutico se for alérgico a piperacilina, tazobactam, antibióticos cefalosporínicos como 
cefaclor, cefadroxil, cefuroxima (Ceftin, Zinacef) e cefalexina (Keflex); antibióticos beta-lactâmicos tais como penicilina 
ou amoxicilina (Amoxil, Larotid, Moxatag); quaisquer outros medicamentos ou qualquer um dos ingredientes da injeção 
de piperacilina e tazobactam. Peça ao seu farmacêutico 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 qualquer 
um dos seguintes: antibióticos aminoglicosídeos, como amicacina, gentamicina ou tobramicina; anticoagulantes 
("diluentes do sangue"), como heparina ou varfarina (Coumadin, Jantoven); metotrexato (Otrexup, Rasuvo, Trexall), 
probenecida (Probalan, em Col-Probenecid); ou vancomicina (Vancocin). Seu médico pode precisar alterar as doses de 
seus medicamentos ou monitorá-lo cuidadosamente quanto a efeitos colaterais.

informe o seu médico se você tem ou já teve fibrose cística (uma doença congênita que causa problemas 
de respiração, digestão e reprodução) ou doença renal.

informe o seu médico se estiver grávida, planeia engravidar ou está a amamentar. Se engravidar 
durante o tratamento com piperacilina e tazobactam, contacte o seu médico.

se estiver a ser submetido a uma cirurgia, incluindo cirurgia dentária, informe o médico ou dentista que está a receber 
piperacilina e tazobactam injetável.

Que instruções dietéticas especiais devo seguir?

A menos que seu médico lhe diga o contrário, continue sua dieta normal.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

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

diarréia

constipação

náusea

vômito

azia

dor de estômago

febre

dor de cabeça

aftas

dificuldade em adormecer ou permanecer dormindo

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

irritação na pele
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coceira

urticária

dificuldade em respirar ou engolir

chiado

diarreia grave (fezes aquosas ou com sangue) que pode ocorrer com ou sem febre e cólicas estomacais 
(pode ocorrer até 2 meses ou mais após o tratamento)

A injeção de piperacilina e tazobactam pode causar outros efeitos colaterais. Ligue para o seu médico se tiver algum 

problema incomum ao receber 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).

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 piperacilina e tazobactam.

Antes de fazer qualquer teste laboratorial, informe o seu médico e o pessoal do laboratório que está a receber piperacilina e 

tazobactam injetável. Se você tem diabetes, a injeção de piperacilina e tazobactam pode causar resultados falsos em certos 

testes de glicose na urina. Converse com seu médico sobre o uso de outros testes de glicose enquanto estiver usando 

piperacilina e injeção de tazobactam.

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

Zosyn®(como um produto combinado contendo Piperacilina, Tazobactam)
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