
Este medicamento só pode ser cedido na
farmácia desta Unidade Hospitalar mediante
apresentação de receita médica.

O horário de funcionamento da farmácia é das
9:00h às 18:00h, de Segunda a Sexta-feira.

Deve certificar-se que tem medicação suficiente
até à próxima consulta médica.

Não deve omitir nenhuma dose nem
interromper o tratamento.

O sucesso do tratamento depende do rigoroso
cumprimento das instruções dadas pelo seu
médico e farmacêutico.
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METOXALENO 
(10 mg, Cápsulas)

1. Porque me receitaram este
Medicamento?
O Metoxaleno pertence a um grupo de
compostos chamado Psoralenos.
O tratamento combinado com Psoraleno 
e radiação UVA é conhecido por PUVA e 
é usado para tratar vitiligo idiopático e
psoríase severa, que não responde à 
terapia tópica convencional.
Pode também ser útil em alguns casos de
eczema atópico e erupções polimórficas e
pode ser usado em linfomas das células-T
tais como micoses fungoides.

2. Quando e como devo tomá-lo?
Deve tomar o medicamento de acordo 
com as indicações do seu médico.

3. Que precauções tenho de ter antes
de tomar este medicamento?
Informe o seu médico se sofre de:
- Porfiria (ou outra doença
relacionada com fotossensiblidade)
- Melanoma ou história de melanoma
- Carcinoma invasivo das células
escamosas
- Insuficiência hepática
- Diabetes mellitus

4. Que precauções tenho de ter
quando tomar este medicamento?
Não deve apanhar “banhos de sol” nas      
24h antes e nas 48h após o tratamento
PUVA.

Evitar a exposição à luz solar, mesmo 
através de uma janela ou num dia de céu 
nublado durante pelo menos 8h após
ingerir o Metoxaleno.

Usar óculos de sol com protecção UVA 
nas 24h após a ingestão do Metoxaleno.

5. O que é que pode interagir com o
Metoxaleno?
Deve evitar-se a co-administração de
medicamentos que podem provocar
fotossensibilidade como efeito secundário,
tais como alguns antibióticos (tetraciclinas,
fluoroquinolonas, sulfonamidas), estatinas,
anti-concepcionais orais, etc.
Informe o seu médico sobre toda a

medicação que esteja a tomar.
6. Quais os efeitos secundários que
poderei sentir?
Os efeitos secundários mais frequentes são
náuseas. Mais raramente podem ocorrer
dores de cabeça, insónia, nervosismo e
depressão. Os efeitos minimizam-se
administrando o medicamento com leite.
A fotoquimioterapia ou PUVA pode causar
prurido e eritema passageiro.
A sobreexposição à luz do sol ou radiação
UVA pode causar queimaduras severas.
PUVA pode causar envelhecimento
prematuro da pele e pode estar relacionado
com o aumento do risco de neoplasias
cutâneas.
Pode provocar cataratas e outros efeitos
oculares em doentes que não usem a
adequada protecção para os olhos.
O Metoxaleno afecta o sistema imunitário.
Informe o seu médico ou farmacêutico se
sentir outros efeitos diferentes dos
descritos.

7. Como devo conservar o medicamento?
Guardar os medicamentos protegidos da 
luz.
Os medicamentos devem manter-se fora do
alcance das crianças.

8. O que fazer se tomar medicamentos a 
mais?
Em caso de sobredosagem ou ingestão
acidental consultar o Centro de Informação
Anti-veneno 21 795 01 43.


