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Injeção de Triptorrelina
pronunciado como (trip'' toe rel' in)

por que este medicamento é prescrito?

A injeção de triptorelina (Trelstar) é usada para tratar os sintomas associados ao câncer de próstata avançado. A injeção de 

triptorelina (Triptodur) é usada para tratar a puberdade precoce central (PPC; uma condição que faz com que as crianças entrem 

na puberdade muito cedo, resultando em crescimento ósseo e desenvolvimento de características sexuais mais rápidos do que o 

normal) em crianças de 2 anos ou mais. A injeção de triptorelina está em uma classe de medicamentos chamados agonistas do 

hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH). Funciona diminuindo a quantidade de certos hormônios no corpo.

como este medicamento deve ser usado?

A injeção de triptorelina (Trelstar) vem como uma suspensão de liberação prolongada (ação prolongada) a ser injetada no músculo 

de qualquer nádega por um médico ou enfermeiro em um consultório médico ou clínica. A injeção de triptorelina (Trelstar) 

também vem como uma suspensão de liberação prolongada a ser injetada no músculo da nádega ou coxa por um médico ou 

enfermeiro em um consultório médico ou clínica. Quando usado para câncer de próstata, uma injeção de 3,75 mg de triptorelina 

(Trelstar) é geralmente administrada a cada 4 semanas, uma injeção de 11,25 mg de triptorelina (Trelstar) geralmente é 

administrada a cada 12 semanas ou uma injeção de 22,5 mg de triptorrelina (Trelstar ) é geralmente administrado a cada 24 

semanas. Quando usado em crianças com puberdade precoce central, geralmente é administrada uma injeção de 22,5 mg de 

triptorelina (Triptodur) a cada 24 semanas.

A triptorrelina pode causar um aumento de certos hormônios nas primeiras semanas após a injeção. O seu médico irá monitorá-

lo cuidadosamente para quaisquer sintomas novos ou agravantes durante este período.

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 triptorrelina,

informe o seu médico e farmacêutico se você é alérgico a triptorelina, goserelina (Zoladex), histrelina (Supprelin LA, 
Vantas), leuprolida (Eligard, Lupron), nafarelina (Synarel), qualquer outro medicamento ou qualquer um dos 
ingredientes da injeção de triptorelina. Peça ao seu farmacêutico uma lista dos ingredientes.
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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: amiodarona (Nexterone, Pacerone); bupropiona (Aplenzin, Wellbutrin, Zyban); carbamazepina (Tegretol, 
Teril, outros); metildopa (em Aldoril); metoclopramida (Reglan); reserpina ou inibidores seletivos de recaptação de 
serotonina (ISRSs), como fluoxetina (Prozac, Sarafem), sertralina (Zoloft) e paroxetina (Paxil). Seu médico pode precisar 
alterar as doses de seus medicamentos ou monitorá-lo cuidadosamente quanto a efeitos colaterais.

informe o seu médico se você ou alguém da sua família já teve síndrome do QT longo (condição que aumenta o risco 
de desenvolver batimentos cardíacos irregulares que podem causar desmaios ou morte súbita). Informe também o 
seu médico se tem ou já teve diabetes; câncer que se espalhou para a coluna vertebral (espinha dorsal); obstrução 
urinária (bloqueio que causa dificuldade em urinar), baixo nível de potássio, cálcio ou magnésio no sangue, ataque 
cardíaco; insuficiência cardíaca; uma doença mental; uma convulsão ou epilepsia; um derrame, mini-derrame ou 
outros problemas cerebrais; um tumor cerebral; ou doença cardíaca, renal ou hepática.

deve saber que a triptorrelina não deve ser utilizada em mulheres grávidas ou que possam engravidar. Informe 
o seu médico se estiver grávida, planeia engravidar ou está a amamentar. Se você acha que engravidou durante 
o uso de injeção de triptorelina, ligue para o seu médico imediatamente. A injeção de triptorrelina pode 
prejudicar o feto.

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

dor de cabeça

azia

constipação

ondas de calor (uma onda repentina de calor corporal leve ou intenso), sudorese ou umidade

diminuição da capacidade ou desejo sexual

alterações de humor, como choro, irritabilidade, impaciência, raiva e agressão

dor nas pernas ou articulações

Dor no peito

depressão

dor, coceira, inchaço ou vermelhidão no local onde a injeção foi administrada

dificuldade em adormecer ou permanecer dormindo

tosse

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

urticária
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irritação na pele

coceira

dificuldade em respirar ou engolir

inchaço da face, olhos, boca, garganta, língua ou lábios

rouquidão

convulsões

dor no peito

dor nos braços, costas, pescoço ou mandíbula

fala lenta ou difícil

tontura ou desmaio

fraqueza ou dormência de um braço ou perna

não é capaz de mover as pernas

dor no osso

micção dolorosa ou difícil

sangue na urina

micção frequente

sede extrema

fraqueza

visão embaçada

boca seca

náusea

vômito

hálito que cheira a fruta

consciência diminuída

Em crianças que recebem injeção de triptorelina (Triptodur) para puberdade precoce central, podem ocorrer novos ou 

agravamento dos sintomas do desenvolvimento sexual durante as primeiras semanas de tratamento. Nas meninas, o início da 

menstruação ou spotting (sangramento vaginal leve) pode ocorrer durante os primeiros dois meses deste tratamento. Se o 

sangramento continuar além do segundo mês, ligue para o seu médico.

A injeção de triptorrelina 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)
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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.

Quais outras informações devo saber?

Mantenha todas as consultas com o seu médico e o laboratório. O seu médico irá pedir alguns testes de laboratório e 

tomar certas medidas corporais para verificar a resposta do seu corpo à injeção de triptorelina. Seu açúcar no sangue e 

hemoglobina glicosilada (HbA1c) devem ser verificados regularmente.

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

de triptorelina.

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

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

Trelstar®

Triptodur®
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