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Injeção Subcutânea de Interferon Beta-1a
pronunciado como (in ter feer' on)

por que este medicamento é prescrito?

A injeção subcutânea de interferon beta-1a é usada para tratar adultos com várias formas de esclerose múltipla (EM; 

uma doença na qual os nervos não funcionam adequadamente e as pessoas podem sentir fraqueza, dormência, 

perda de coordenação muscular e problemas de visão, fala, e controle da bexiga), incluindo:

síndrome clinicamente isolada (CIS; episódios de sintomas nervosos que duram pelo menos 24 horas),

formas remitentes recorrentes (curso da doença em que os sintomas surgem de tempos em tempos), ou

formas progressivas secundárias (curso da doença em que as recaídas ocorrem com mais frequência).

O interferon beta-1a está em uma classe de medicamentos chamados imunomoduladores. Funciona diminuindo 

a inflamação e prevenindo danos nos nervos que podem causar sintomas de esclerose múltipla.

como este medicamento deve ser usado?

A injeção subcutânea de interferon beta-1a vem como uma solução (líquida) em uma seringa pré-cheia ou um dispositivo 

de injeção automático pré-cheio para injetar por via subcutânea (sob a pele). Geralmente é injetado três vezes por 

semana. Você deve injetar este medicamento nos mesmos 3 dias todas as semanas, por exemplo, todas as segundas, 

quartas e sextas-feiras. As injeções devem ser espaçadas pelo menos 48 horas, por isso é melhor injetar sua medicação 

na mesma hora do dia em cada um dos dias de injeção. A melhor hora para injetar este medicamento é no final da tarde 

ou à noite. Siga as instruções no rótulo da receita com cuidado e peça ao seu médico ou farmacêutico para explicar 

qualquer parte que você não entenda. Use interferon beta-1a exatamente como indicado. Não use mais ou menos dele 

ou use-o com mais frequência do que o prescrito pelo seu médico.

O seu médico pode começar com uma dose baixa de interferão beta-1a e aumentar gradualmente a sua dose, não mais do 

que uma vez a cada 2 semanas.

O interferon beta-1a controla os sintomas da EM, mas não a cura. Continue a usar interferon beta-1a mesmo se você 
se sentir bem. Não pare de usar interferon beta-1a sem falar com seu médico.

Você receberá sua primeira dose de interferon beta-1a subcutâneo no consultório do seu médico. Depois disso, 
você pode injetar interferon beta-1a subcutâneo ou pedir a um amigo ou parente que faça as injeções. Peça ao seu 
médico ou farmacêutico para mostrar a você ou à pessoa que irá injetar o medicamento como injetá-lo. Antes de 
usar o interferon beta-1a subcutâneo pela primeira vez, você ou a pessoa que será
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administrar as injeções também deve ler as informações do fabricante para o paciente que o acompanha. Siga 

as instruções cuidadosamente.

Use uma nova seringa pré-cheia ou dispositivo de injeção automático pré-cheio cada vez que você injetar seu medicamento. 

Não reutilize ou compartilhe seringas ou dispositivos de injeção automática. Mesmo que ainda haja alguma solução na seringa 

ou dispositivo após a injeção, não injete novamente. Descarte as seringas usadas ou dispositivos de injeção automática em um 

recipiente resistente a perfurações que esteja fora do alcance das crianças. Converse com seu médico ou farmacêutico sobre 

como descartar o recipiente resistente a perfurações.

Sempre observe o medicamento em sua seringa preenchida ou dispositivo de injeção automática antes de usá-lo. Deve 

ser uma solução límpida a ligeiramente amarelada. Se a solução estiver turva, descolorida ou contiver partículas ou se a 

data de validade marcada na seringa ou dispositivo de injeção automática tiver expirado, não use essa seringa ou 

dispositivo.

Converse com seu médico ou farmacêutico sobre onde em seu corpo você deve injetar interferon beta-1a 
subcutâneo. Você pode injetar interferon beta-1a em áreas do corpo com uma camada de gordura entre a pele e o 
músculo, como a coxa, a superfície externa dos braços, o estômago ou as nádegas. Se você for muito magro, injete 
apenas na coxa ou na superfície externa do braço para injeção. Escolha um local diferente cada vez que você injetar 
sua medicação. Mantenha um registro da data e local de cada injeção. Não use o mesmo local duas vezes seguidas. 
Não injete perto do umbigo (umbigo) ou da cintura ou em uma área onde a pele esteja dolorida, vermelha, 
machucada, cicatrizada, infectada ou anormal de qualquer forma.

O seu médico ou farmacêutico fornecerá a folha de informações do fabricante do paciente (Guia de Medicação) quando 

você iniciar o tratamento com injeção subcutânea de interferon beta-1a e cada vez que você reabastecer sua prescrição. 

Leia atentamente as informações e pergunte ao seu médico ou farmacêutico se tiver alguma dúvida. Você também pode 

visitar o site da Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/
ucm085729.htm]) ou no site do fabricante para obter o Guia de Medicação.

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 usar interferon beta-1a,

informe o seu médico e farmacêutico se você é alérgico ao interferon beta-1a, qualquer outro medicamento de interferon 
(Avonex, Betaseron, Extavia, Plegridy), qualquer outro medicamento ou albumina humana. Pergunte ao seu farmacêutico 
ou consulte o Guia de Medicação para obter uma lista dos ingredientes.

informe ao seu médico e farmacêutico quais outros medicamentos prescritos e não prescritos, vitaminas, suplementos 
nutricionais e produtos à base de plantas que você está tomando. Seu médico pode precisar alterar as doses de seus 
medicamentos ou monitorá-lo cuidadosamente quanto a efeitos colaterais.

informe o seu médico se bebe ou bebeu grandes quantidades de álcool; se tem ou já teve uma doença autoimune 
(uma doença em que o corpo ataca as suas próprias células; pergunte ao seu médico se não tiver a certeza se tem este 
tipo de doença); anemia (glóbulos vermelhos baixos) ou glóbulos brancos baixos; problemas de sangue, como 
hematomas ou sangramentos fáceis; doença mental, como depressão, especialmente se você tiver
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já pensou em se matar ou tentou fazê-lo; convulsões; insuficiência cardíaca; ou doença cardíaca, renal, hepática ou 
da tireóide.

informe o seu médico se estiver grávida, planeia engravidar ou está a amamentar. Se você engravidar enquanto 
estiver usando interferon beta-1a subcutâneo, ligue para o seu médico imediatamente.

se estiver a ser submetido a uma cirurgia, incluindo cirurgia dentária, informe o médico ou dentista que está a utilizar interferão 
beta-1a subcutâneo.

pergunte ao seu médico sobre o uso seguro de bebidas alcoólicas enquanto estiver usando interferon 
beta-1a subcutâneo. O álcool pode piorar os efeitos colaterais do interferon beta-1a.

você deve saber que pode ter sintomas semelhantes aos da gripe, como dor de cabeça, febre, calafrios, sudorese, dores 
musculares, dores nas costas e cansaço após a injeção. O seu médico pode dizer-lhe para tomar um medicamento de venda 
livre para dor e febre para ajudar com esses sintomas. Esses sintomas geralmente melhoram ou desaparecem com o tempo. 
Fale com o seu médico se estes sintomas forem difíceis de controlar ou se tornarem graves.

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?

Injete a dose esquecida assim que se lembrar. Se você está programado para uma dose no dia seguinte, pule 
essa dose. Não injete interferon beta-1a subcutâneo 2 dias seguidos. Não injete uma dose dupla para 
compensar uma dose esquecida. Você deve retornar ao seu esquema posológico regular na semana seguinte. 
Ligue para o seu médico se você perder uma dose e tiver dúvidas sobre o que fazer.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

Interferon beta-1a subcutâneo pode causar efeitos colaterais. Informe o seu médico se algum 
destes sintomas for grave ou não desaparecer:

dor de cabeça

febre

arrepios

olhos secos

problemas de visão

boca seca

hematomas, dor, vermelhidão, inchaço ou sensibilidade no local da injeção

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

depressão nova ou agravada

pensando em se machucar ou se matar ou planejar ou tentar fazê-lo

ansiedade

urticária
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irritação na pele

coceira

dificuldade em respirar ou engolir

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

tontura

desmaio

convulsões

perda de coordenação

Cansaço extremo

falta de energia

náusea

vômito

perda de apetite

fezes claras

dor na parte superior direita do estômago

amarelecimento da pele ou olhos

urina escura

pele pálida

dor no peito

batimento cardíaco rápido

hematomas ou sangramentos incomuns

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

ganho ou perda de peso inexplicável

sentindo frio ou calor o tempo todo

escurecimento da pele ou drenagem no local da injeção

fezes vermelhas ou com sangue ou diarreia

dor de estômago

fala lenta ou difícil

manchas roxas ou pontos pontuais (erupção cutânea) na pele

diminuição da micção ou sangue na urina

O interferon beta-1a pode causar outros efeitos colaterais. Ligue para o seu médico se tiver algum problema incomum ao usar 

este medicamento.
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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).

o que devo saber sobre armazenamento e descarte deste medicamento?

Mantenha este medicamento no recipiente em que veio, bem fechado e fora do alcance das crianças. Guarde na 
geladeira, mas não congele. Se não houver geladeira, você pode armazenar o medicamento em temperatura 
ambiente, longe do calor e da luz, por até 30 dias.

É importante manter todos os medicamentos fora da vista e do alcance das crianças, pois muitos recipientes (como guarda-

chuvas semanais e aqueles para colírios, cremes, adesivos e inaladores) não são resistentes a crianças e crianças pequenas 

podem abri-los facilmente. Para proteger as crianças pequenas de envenenamento, sempre feche as tampas de segurança e 

coloque imediatamente o medicamento em um local seguro – um que seja alto e longe e fora de sua vista e alcance.http://

www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Medicamentos desnecessários devem ser descartados de maneira especial para garantir que animais de estimação, crianças e outras 

pessoas não possam consumi-los. No entanto, você não deve jogar este medicamento no vaso sanitário. Em vez disso, a melhor maneira 

de descartar seus medicamentos é por meio de um programa de devolução de medicamentos. Converse com seu farmacêutico ou entre 

em contato com o departamento de lixo/reciclagem local para saber mais sobre os programas de devolução em sua comunidade. Consulte 

o site de Descarte Seguro de Medicamentos da FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para obter mais informações se você 

não tiver acesso a um programa de devolução.

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 solicitará alguns exames laboratoriais para 

verificar a resposta do seu corpo à injeção subcutânea de interferon beta-1a.

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

sua receita.

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

Rebif®
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