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Injeção de Metilprednisolona
pronunciado como (meth il pred nis' oh lone)

por que este medicamento é prescrito?

A injeção de metilprednisolona é usada para tratar reações alérgicas graves. A injeção de metilprednisolona é usada no 

tratamento da esclerose múltipla (uma doença na qual os nervos não funcionam adequadamente), lúpus (uma doença na 

qual o corpo ataca muitos de seus próprios órgãos), doenças gastrointestinais e certos tipos de artrite. A injeção de 

metilprednisolona também é usada para tratar certas condições que afetam o sangue, a pele, os olhos, o sistema nervoso, 

a tireoide, os rins e os pulmões. Às vezes, é usado em combinação com outros medicamentos para tratar sintomas de 

baixos níveis de corticosteróides (falta de certas substâncias que geralmente são produzidas pelo corpo e são necessárias 

para o funcionamento normal do corpo). A injeção de metilprednisolona está em uma classe de medicamentos chamados 

corticosteróides. Ele funciona para tratar pessoas com baixos níveis de corticosteróides, substituindo os esteróides que 

normalmente são produzidos naturalmente pelo corpo. Também funciona para tratar outras condições, reduzindo o 

inchaço e a vermelhidão e alterando a maneira como o sistema imunológico funciona.

como este medicamento deve ser usado?

A injeção de metilprednisolona vem como pó para ser misturado com líquido para ser injetado por via 

intramuscular (no músculo) ou intravenosa (na veia). Também vem como uma suspensão para injeção a ser 

injetada por via intramuscular, intra-articular (numa articulação) ou intralesional (numa lesão). Seu esquema de 

dosagem pessoal dependerá de sua condição e de como você responde ao tratamento.

Você pode receber injeção de metilprednisolona em um hospital ou centro médico, ou pode receber a 
medicação para usar em casa. Se você estiver usando a injeção de metilprednisolona em casa, seu 
médico lhe mostrará como injetar o medicamento. Certifique-se de que compreende estas instruções e 
pergunte ao seu médico se tiver alguma dúvida. Pergunte ao seu médico o que fazer se tiver algum 
problema ao usar a injeção de metilprednisolona.

Seu médico pode alterar sua dose de injeção de metilprednisolona durante o tratamento para ter certeza de que você está 

sempre usando a dose mais baixa que funciona para você. Seu médico também pode precisar alterar sua dose se você 

sentir estresse incomum em seu corpo, como cirurgia, doença ou infecção. Informe o seu médico se os seus sintomas 

melhorarem ou piorarem ou se ficar doente ou tiver quaisquer alterações na sua saúde durante o tratamento.
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outros usos para este medicamento

A injeção de metilprednisolona às vezes também é usada para tratar náuseas e vômitos de certos tipos de quimioterapia 

para câncer e para prevenir a rejeição de transplantes de órgãos. Converse com seu médico sobre os riscos de usar este 

medicamento para sua condição.

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 injeção de metilprednisolona,

informe o seu médico e farmacêutico se você é alérgico à metilprednisolona,   qualquer outro medicamento, álcool 
benzílico ou qualquer um dos ingredientes da injeção de metilprednisolona. 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: aminoglutetimida (Cytadren; não está mais disponível nos EUA); anfotericina 

B (Abelcet, Ambisome, Amphotec); anticoagulantes ("diluentes do sangue") tais como varfarina (Coumadin, Jantoven); aspirina e outros anti-inflamatórios não 

esteróides (AINEs) como ibuprofeno (Advil, Motrin) e naproxeno (Aleve, Naprosyn) e inibidores seletivos de COX-2 como celecoxib (Celebrex); carbamazepina 

(Equetro, Tegretol, Teril); inibidores da colinesterase, tais como donepezil (Aricept, em Namzaric), galantamina (Razadyne), neostigmina (Bloxiverz), piridostigmina 

(Mestinon, Regonol) e rivastigmina (Exelon); colestiramina (Prevalite); ciclosporina (Gengraf, Neoral, Sandimmune); medicamentos para diabetes incluindo insulina; 

digoxina (Lanoxina); diuréticos ('pílulas de água'); eritromicina (EES, Ery-Tab, Eritrocina, outros); estrogênios, incluindo contraceptivos hormonais (pílulas 

anticoncepcionais, adesivos, anéis, implantes e injeções); isoniazida (laniazida, rifamato, em Rifater); cetoconazol (Nizoral, Xolegel); fenobarbital; fenitoína (Dilantin, 

Phenytek); rifabutina (Micobutina); e rifampicina (Rifadin, Rimactane, em Rifamate, em Rifater). Seu médico pode precisar alterar as doses de seus medicamentos ou 

monitorá-lo cuidadosamente quanto a efeitos colaterais. adesivos, anéis, implantes e injeções); isoniazida (laniazida, rifamato, em Rifater); cetoconazol (Nizoral, 

Xolegel); fenobarbital; fenitoína (Dilantin, Phenytek); rifabutina (Micobutina); e rifampicina (Rifadin, Rimactane, em Rifamate, em Rifater). Seu médico pode precisar 

alterar as doses de seus medicamentos ou monitorá-lo cuidadosamente quanto a efeitos colaterais. adesivos, anéis, implantes e injeções); isoniazida (laniazida, 

rifamato, em Rifater); cetoconazol (Nizoral, Xolegel); fenobarbital; fenitoína (Dilantin, Phenytek); rifabutina (Micobutina); e rifampicina (Rifadin, Rimactane, em 

Rifamate, em Rifater). Seu médico pode precisar alterar as doses de seus medicamentos ou monitorá-lo cuidadosamente quanto a efeitos colaterais.

informe o seu médico se tiver uma infeção fúngica (exceto na pele ou nas unhas). Seu médico provavelmente lhe dirá 
para não usar injeção de metilprednisolona. Além disso, informe o seu médico se você tem púrpura trombocitopênica 
idiopática (PTI; uma condição contínua que pode causar hematomas ou sangramento fácil devido a um número 
anormalmente baixo de plaquetas no sangue). O seu médico provavelmente não lhe dará metilprednisolona por via 
intramuscular, se você tiver PTI.

informe o seu médico se tem ou já teve tuberculose (TB: um tipo de infecção pulmonar); cataratas (turvação da 
lente do olho); glaucoma (uma doença ocular); Síndrome de Cushing (condição em que o corpo produz muito do 
hormônio cortisol); diabetes; pressão alta; insuficiência cardíaca; um ataque cardíaco recente; problemas 
emocionais, depressão ou outros tipos de doença mental; miastenia gravis (uma condição na qual os músculos 
ficam fracos); osteoporose (condição em que os ossos se tornam fracos e frágeis e podem quebrar facilmente); 
convulsões; úlceras; ou doença hepática, renal, cardíaca, intestinal ou da tireóide. Informe também o seu médico 
se tiver algum tipo de infecção bacteriana, parasitária ou viral não tratada em qualquer parte do corpo ou uma 
infecção ocular por herpes (um tipo de infecção que causa uma ferida na pálpebra ou na superfície do olho).

informe o seu médico se estiver grávida, planeia engravidar ou está a amamentar. Se você engravidar enquanto 
estiver recebendo injeção de metilprednisolona,   ligue para o seu médico.

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

não tome nenhuma vacina (vacinas para prevenir doenças) sem falar com seu médico.
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você deve saber que a injeção de metilprednisolona pode diminuir sua capacidade de combater a infecção e 
pode impedir que você desenvolva sintomas se tiver uma infecção. Fique longe de pessoas doentes e lave as 
mãos com frequência enquanto estiver usando este medicamento. Certifique-se de evitar pessoas que têm 
catapora ou sarampo. Ligue para o seu médico imediatamente se você acha que pode ter estado perto de 
alguém que teve catapora ou sarampo.

Que instruções dietéticas especiais devo seguir?

Seu médico pode instruí-lo a seguir uma dieta com baixo teor de sal ou rica em potássio ou cálcio. Seu médico também 

pode prescrever ou recomendar um suplemento de cálcio ou potássio. Siga estas instruções cuidadosamente.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

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

dor de cabeça

tontura

cicatrização lenta de cortes e contusões

acne

pele fina, frágil ou seca

manchas ou linhas vermelhas ou roxas sob a pele

depressões da pele no local da injeção

aumento da gordura corporal ou movimento para diferentes áreas do seu corpo

dificuldade em adormecer ou permanecer dormindo

felicidade inadequada

mudanças extremas no humor mudanças na personalidade

Cansaço extremo

depressão

aumento da sudorese

fraqueza muscular

dor nas articulações

tontura

períodos menstruais irregulares ou ausentes

aumento do apetite

soluços

Alguns efeitos secundários podem ser graves. Se sentir algum destes sintomas, contacte o seu 
médico imediatamente ou obtenha tratamento médico de emergência:
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dor de garganta, febre, calafrios, tosse ou outros sinais de infecção

convulsões

problemas de visão

inchaço dos olhos, rosto, lábios, língua, garganta, braços, mãos, pés, tornozelos ou pernas

dificuldade em respirar ou engolir

falta de ar

ganho de peso repentino

irritação na pele

urticária

coceira

confusão

manchas anormais da pele na boca, nariz ou garganta

dormência, queimação ou formigamento no rosto, braços, pernas, pés ou mãos

A injeção de metilprednisolona pode fazer com que as crianças cresçam mais lentamente. O médico do seu filho observará 

cuidadosamente o crescimento do seu filho enquanto seu filho estiver usando a injeção de metilprednisolona. Converse com o médico 

do seu filho sobre os riscos de dar este medicamento ao seu filho.

Pessoas que usam injeção de metilprednisolona por muito tempo podem desenvolver glaucoma ou catarata. 
Converse com seu médico sobre os riscos do uso de injeção de metilprednisolona e com que frequência você deve 
examinar seus olhos durante o tratamento.

A injeção de metilprednisolona pode aumentar o risco de desenvolver osteoporose. Converse com seu médico sobre 

os riscos de usar este medicamento.

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

problema incomum ao usar 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).

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?
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Mantenha todas as consultas com o seu médico e o laboratório. Seu médico solicitará alguns exames de laboratório para 

verificar a resposta do seu corpo à injeção de metilprednisolona.

Antes de fazer qualquer teste de laboratório, informe o seu médico e o pessoal do laboratório que você está usando 

injeção de metilprednisolona.

Se você estiver fazendo algum teste cutâneo, como testes de alergia ou tuberculose, informe ao médico ou técnico que 

está recebendo injeção de metilprednisolona.

Não deixe ninguém usar sua medicação. Pergunte ao seu farmacêutico qualquer dúvida que tenha sobre o 

reabastecimento de sua receita.

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

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. Você deve trazer esta lista sempre que for ao médico ou se for internado em um hospital. Também é 

uma informação importante para levar com você em caso de emergência.

nomes de rands

A-Methapred®

Depo-Medrol®

Solu-Medrol®
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