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Onde guardar o medicamento?

Guarde-o no refrigerador, mas lembrando que o 
medicamento não pode ficar na porta da geladeira 
nem ser congelado. 

Mantenha o medicamento fora do alcance de 
crianças e protegido da luz.

Qual o material necessário para 
aplicação do medicamento?

lAlgodão.
lÁlcool 70%.
lSeringa de 1ml (insulina) com agulha.
lFrasco-ampola do medicamento (filgrastima).

Como administrar o medicamento?

Em caso de aplicação domiciliar, procure 
previamente orientação de um profissional de 
Enfermagem ou de seu médico e observe algumas 
normas básicas:

a) retire a filgrastima (frasco-ampola) pelo menos 
uma hora antes da aplicação para que atinja 
temperatura ambiente. NÃO USE fontes de calor 
como fogão ou micro-ondas, deixe que isto 
ocorra naturalmente;



b) lave as mãos; 

c) organize todo material em local limpo;

d) retire a tampa plástica do frasco do medicamento;

e) passe algodão embebido em álcool 70% na 
borracha do frasco-ampola;

f ) introduza a seringa com a agulha na borracha do 
frasco;

g) inverta o frasco-ampola e aspire o líquido 
conforme a dose prescrita;

h) retire o ar da seringa;

i) recape a agulha com cuidado;

j) escolha o local de aplicação conforme desenho. As 
injeções devem ser aplicadas no subcutâneo (aplicar 
em baixo da pele, atrás do braço ou ao redor do 
umbigo). A dose será conforme prescrição médica.

k) passe algodão embebido em álcool 70% na pele e 
introduza a agulha em ângulo reto;

l) injete todo o líquido da seringa;

m) retire a agulha com a seringa rapidamente da pele;

n) pressione o local da aplicação com algodão 
embebido em álcool 70%;



o) faça rodízio nos locais da aplicação;

p) NÃO USE ESTE MEDICAMENTO se apresentar 
mudança de coloração, precipitado ou outra 
alteração.

O que fazer em caso de esquecimento 
de dose? 

Caso você esqueça uma dose, aplique-a imediata-
mente no momento em que se der conta. Não 
dobre a dose do medicamento no próximo horário.

Fique alerta para os horários de administração, a fim 
de não esquecê-los, e confira sempre os rótulos dos 
medicamentos e as doses estabelecidas.

Ao aplicar o medicamento, você poderá sentir:

l Dor nos ossos, enjoo, perda de apetite ou outros 
sintomas. Se necessário, procure seu médico.

Uso de outros medicamentos 

Não faça uso de outros medicamentos sem o 
conhecimento de seu médico ou orientação de um 
profissional de saúde. Isso pode ser perigoso para 
sua saúde!

A medicação será retirada na Farmácia de 
Programas Especiais (FAPE) localizada no 1° andar, 
mediante apresentação da prescrição médica. 

Paciente de TMO: no dia da colocação do cateter, 
traga a dose do dia de filgrastima dentro de um 
isopor para fazer a aplicação no HCPA.

Em caso de dúvidas entre em contato pelo telefone 
(51) 3359.8269, em horário comercial.
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