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Injeção de Plerixafor
pronunciado como (pler ix' a fore)

por que este medicamento é prescrito?

A injeção de plerixafor é usada junto com um medicamento de fator estimulante de colônia de granulócitos (G-CSF), como 

filgrastim (Neupogen) ou pegfilgrastim (Neulasta) para preparar o sangue para um transplante autólogo de células-

tronco (procedimento no qual certas células sanguíneas são removidas do corpo e depois devolvido ao corpo após 

quimioterapia e/ou radioterapia) em pacientes com linfoma não-Hodgkin (LNH; câncer que começa em um tipo de 

glóbulos brancos que normalmente combate a infecção) ou mieloma múltiplo (um tipo de câncer do osso medula). A 

injeção de plerixafor está em uma classe de medicamentos chamados mobilizadores de células-tronco hematopoéticas. 

Funciona fazendo com que certas células sanguíneas se movam da medula óssea para o sangue, para que possam ser 

removidas para transplante.

como este medicamento deve ser usado?

A injeção de plerixafor vem como um líquido a ser injetado por via subcutânea (sob a pele) por um médico ou enfermeiro 

em um centro médico. Geralmente é injetado uma vez ao dia, 11 horas antes da remoção das células sanguíneas, por até 

4 dias seguidos. O seu tratamento com a injeção de plerixafor começará depois de ter recebido uma medicação G-CSF 

uma vez por dia durante 4 dias e continuará a receber a medicação G-CSF durante o tratamento com a injeção de 

plerixafor.

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 receber a injeção de plerixafor,

informe o seu médico e farmacêutico se for alérgico à injeção de plerixafor ou a qualquer outro medicamento.

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 você tem ou já teve leucemia (câncer que começa nos glóbulos brancos), um número 
anormalmente alto de neutrófilos (um tipo de célula sanguínea) ou doença renal.

informe o seu médico se está grávida, planeia engravidar ou está a amamentar. Você deve usar controle de 
natalidade para evitar a gravidez durante o tratamento com injeção de plerixafor. Converse com seu médico
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sobre métodos de controle de natalidade que funcionarão para você. Se engravidar enquanto estiver a receber injeção de 
plerixafor, contacte o seu médico. A injeção de plerixafor pode prejudicar o feto.

se estiver a ser submetido a uma cirurgia, incluindo cirurgia dentária, informe o médico ou dentista que está a receber 
injeção de plerixafor.

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 plerixafor pode causar efeitos colaterais. Informe o seu médico se algum destes sintomas 
for grave ou não desaparecer:

náusea

vômito

dor de estômago

diarréia

gás

tontura

dor de cabeça

cansaço excessivo

dificuldade em adormecer ou permanecer dormindo

dor nas articulações

dor, vermelhidão, dureza, inchaço, irritação, comichão, nódoas negras, hemorragia, dormência, formigueiro ou erupção 
cutânea no local onde a injeção de plerixafor foi injetada

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

dor na parte superior esquerda do estômago ou no ombro

hematomas ou sangramentos fáceis

inchaço ao redor dos olhos

dificuldade para respirar

urticária

desmaio

A injeção de plerixafor 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)
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(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) ou por telefone (1-800-332-1088).

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:

náusea

vômito

dor de estômago

diarréia

gás

tontura ou vertigem

desmaio

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 plerixafor.

Pergunte ao seu farmacêutico qualquer dúvida que tenha sobre a injeção de plerixafor.

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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para uso comercial deve ser autorizado pela ASHP.
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