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Idarrubicina
pronunciado como (eye da rue' bi sin)

AVISO IMPORTANTE:

A idarrubicina deve ser administrada apenas na veia. No entanto, pode vazar para o tecido circundante, 
causando irritação ou danos graves. O seu médico ou enfermeiro irá monitorizar o local de administração para 
esta reação. Se sentir algum dos seguintes sintomas, contacte o seu médico imediatamente: dor, comichão, 
vermelhidão, inchaço, bolhas ou feridas no local onde o medicamento foi injetado.

A idarrubicina pode causar problemas cardíacos graves ou potencialmente fatais a qualquer momento durante o 

tratamento ou meses a anos após o término do tratamento. O seu médico irá solicitar exames antes e durante o seu 

tratamento para verificar se o seu coração está a funcionar suficientemente bem para que possa receber idarrubicina 

com segurança. Esses testes podem incluir um eletrocardiograma (ECG; teste que registra a atividade elétrica do 

coração) e um ecocardiograma (teste que usa ondas sonoras para medir a capacidade do coração de bombear 

sangue). Seu médico pode dizer que você não deve receber este medicamento se os testes mostrarem que a 

capacidade do seu coração de bombear sangue diminuiu. Informe o seu médico se você tem ou já teve algum tipo de 

doença cardíaca ou terapia de radiação (raios-x) na área do peito. Informe o seu médico e farmacêutico se estiver 

tomando ou já recebeu certos medicamentos para quimioterapia do câncer, como daunorrubicina (cerubidina), 

doxorrubicina (Doxil), epirrubicina (Ellence), mitoxantrona (Novantrone), ciclofosfamida (Cytoxan) ou trastuzumab 

(Herceptin). Se sentir algum dos seguintes sintomas, contacte o seu médico imediatamente: falta de ar; dificuldade 

para respirar; inchaço das mãos, pés, tornozelos ou pernas; ou batimentos cardíacos rápidos, irregulares ou 

acelerados.

A idarrubicina pode causar uma diminuição grave no número de células sanguíneas na medula óssea. Isso pode 

causar certos sintomas e aumentar o risco de você desenvolver uma infecção grave ou sangramento. Se sentir algum 

dos seguintes sintomas, contacte o seu médico imediatamente: febre, dor de garganta, tosse e congestão contínuas 

ou outros sinais de infeção; sangramento incomum ou hematomas; fezes sanguinolentas ou pretas; vômito 

sangrento; ou vomitar sangue ou material marrom que se assemelha a borra de café.

Informe o seu médico se tem ou já teve doença renal ou hepática. O seu médico pode dizer-lhe que não 
deve receber este medicamento ou pode alterar a sua dose se tiver doença renal ou hepática.

A idarrubicina deve ser administrada apenas sob a supervisão de um médico com experiência no uso de 

medicamentos quimioterápicos.
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por que este medicamento é prescrito?

A idarrubicina é usada para tratar a leucemia mielóide aguda (LMA; um tipo de câncer dos glóbulos brancos) em combinação com 

outros medicamentos. A idarrubicina está em uma classe de medicamentos chamados antraciclinas. Funciona retardando ou 

interrompendo o crescimento de células cancerígenas em seu corpo.

como este medicamento deve ser usado?

A idarrubicina vem como uma solução (líquido) a ser injetada por via intravenosa (na veia) durante 10 a 15 minutos por um médico 

ou enfermeiro em um centro médico, juntamente com outros medicamentos quimioterápicos. Geralmente é administrado uma 

vez por dia durante 3 dias. O seu médico pode precisar adiar o seu tratamento ou ajustar a sua dose se sentir alguns efeitos 

secundários. É importante que informe o seu médico como se sente durante o tratamento com idarrubicina.

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 idarrubicina,

informe o seu médico e farmacêutico se você é alérgico à idarrubicina, a qualquer outro medicamento ou a qualquer um 
dos ingredientes da injeção de idarrubicina. 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 os medicamentos 
listados na seção ADVERTÊNCIA IMPORTANTE. Seu médico pode precisar alterar as doses de seus medicamentos ou monitorá-
lo cuidadosamente quanto a efeitos colaterais.

informe o seu médico se você já recebeu radioterapia ou tem ou já teve doença cardíaca ou se você tem 
uma infecção, problemas de coagulação do sangue ou anemia (diminuição da quantidade de glóbulos 
vermelhos no sangue).

informe o seu médico se está grávida, planeia engravidar ou está a amamentar. Você não deve engravidar ou 
amamentar enquanto estiver recebendo injeção de idarrubicina. Se engravidar enquanto estiver a receber 
idarrubicina, contacte o seu médico. A idarrubicina 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 idarrubicina pode causar efeitos colaterais. Informe o seu médico se algum destes sintomas for 
grave ou não desaparecer:

náusea

vômito

diarréia
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feridas na boca e garganta

dor de estômago

dor de cabeça

dor nas articulações

perda de cabelo

irritação na pele

vermelhidão e bolhas nas palmas das mãos e solas dos pés

Alguns efeitos secundários podem ser graves. Se você tiver algum destes sintomas ou aqueles listados 
na seção ADVERTÊNCIA IMPORTANTE, ligue para o seu médico imediatamente ou obtenha tratamento 
médico de emergência:

convulsões

urticária

tontura

desmaio

pele pálida

dificuldade em urinar

amarelecimento da pele ou olhos

A idarrubicina pode causar outros efeitos colaterais. Ligue para o seu médico se tiver algum problema incomum enquanto estiver tomando 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.

Os sintomas de sobredosagem podem incluir o seguinte:

náusea

vômito

dor de estômago severa

feridas na boca e garganta

febre, dor de garganta, calafrios ou outros sinais de infecção
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sangramento ou hematomas incomuns

fezes pretas e alcatroadas

sangue vermelho nas fezes

vômito sangrento

material vomitado que parece borra de café

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 para 

verificar a resposta do seu corpo à idarrubicina.

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.
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Idamicina®PFS

Última revisão - 15/12/2012

Saiba como citar esta página

Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema de Saúde, Inc. Isenção de responsabilidade

AHFS®Informação de Medicação do Paciente™. © Copyright, 2022. A Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema 

de Saúde®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Todos os direitos reservados. Duplicação

para uso comercial deve ser autorizado pela ASHP.

Biblioteca Nacional de Medicina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA

Instituto Nacional de Saúde

Última atualização da página: 25 de março de 2022

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a691004.html 4/4

https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

	Untitled

