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Injeção de Ifosfamida
pronunciado como (olho fos' fa mide)

AVISO IMPORTANTE:

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

causar certos sintomas e pode aumentar o risco de você desenvolver uma infecção ou sangramento grave ou com 

risco de vida. Se sentir algum dos seguintes sintomas, contacte o seu médico imediatamente: febre, arrepios, 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.

A ifosfamida pode causar danos graves ou com risco de vida ao sistema nervoso. Se sentir algum dos 
seguintes sintomas, contacte o seu médico imediatamente: confusão; sonolência; visão embaçada; ver 
coisas ou ouvir vozes que não existem (alucinar); ou dor, queimação, dormência, formigamento nas mãos 
ou pés; convulsões; ou coma (perda de consciência por um período de tempo).

A ifosfamida pode causar problemas renais graves ou com risco de vida. Problemas renais podem ocorrer 
durante a terapia ou meses ou anos após você parar de receber o tratamento. Informe o seu médico se tem 
ou já teve doença renal. Se sentir algum dos seguintes sintomas, contacte o seu médico imediatamente: 
diminuição da micção; inchaço da face, braços, mãos, pés, tornozelos ou pernas; ou cansaço ou fraqueza 
incomum.

A ifosfamida pode causar efeitos colaterais urinários graves. Informe o seu médico se tiver problemas para urinar. O 

seu médico pode dizer-lhe para não receber ifosfamida ou esperar para iniciar o tratamento até conseguir urinar 

regularmente. Informe também o seu médico se tiver uma infecção do trato urinário ou se fez ou já fez terapia de 

radiação (raios-x) na bexiga. Informe o seu médico e farmacêutico se estiver a tomar ou já recebeu bussulfano 

(Busulfex). Se sentir algum dos seguintes sintomas, contacte o seu médico imediatamente: sangue na urina ou micção 

frequente, urgente ou dolorosa. Seu médico lhe dará outro medicamento para ajudar a prevenir efeitos colaterais 

urinários graves durante o tratamento com ifosfamida. Você também deve beber bastante líquido e urinar com 

frequência durante o tratamento para ajudar a reduzir os efeitos colaterais urinários.

Mantenha todas as consultas com o seu médico e o laboratório. O seu médico solicitará exames laboratoriais 

regularmente antes e durante o tratamento para verificar a resposta do seu corpo à ifsofamida e para tratar os 

efeitos colaterais antes que se tornem graves.
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por que este medicamento é prescrito?

A ifosfamida é usada em combinação com outros medicamentos para tratar o câncer dos testículos que não melhorou ou 

piorou após o tratamento com outros medicamentos ou radioterapia. A ifosfamida está em uma classe de medicamentos 

chamados agentes alquilantes. Funciona retardando ou interrompendo o crescimento de células cancerígenas em seu 

corpo.

como este medicamento deve ser usado?

A ifosfamida vem como pó para ser misturado com líquido a ser injetado por pelo menos 30 minutos por via intravenosa (numa 

veia) por um médico ou enfermeiro em um centro médico. Pode ser injetado uma vez por dia durante 5 dias seguidos. Este 

tratamento pode ser repetido a cada 3 semanas. A duração do tratamento depende de quão bem o seu corpo responde ao 

tratamento com ifosfamida.

O seu médico pode ter de adiar o seu tratamento se sentir alguns efeitos secundários. É importante que 
diga ao seu médico como se sente durante o tratamento com ifosfamida.

outros usos para este medicamento

A ifosfamida também é usada às vezes para tratar câncer de bexiga, câncer de pulmão, câncer de ovário (câncer que 

começa nos órgãos reprodutivos femininos onde os óvulos são formados), câncer do colo do útero e certos tipos de 

sarcomas de tecidos moles ou ósseos (câncer que se forma nos músculos e ossos). Converse com seu médico sobre os 

riscos de usar este medicamento para sua condição.

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 ifosfamida,

informe o seu médico e farmacêutico se você é alérgico a ifosfamida, ciclofosfamida (Cytoxan), qualquer outro 
medicamento ou qualquer um dos ingredientes da injeção de ifosfamida. Peça ao seu farmacêutico uma lista dos 
ingredientes.

informe o seu médico e farmacêutico que outros medicamentos prescritos e não prescritos, vitaminas 
e suplementos nutricionais que você está recebendo ou planeja tomar. Certifique-se de mencionar o 
medicamento listado na seção ADVERTÊNCIA IMPORTANTE e qualquer um dos seguintes: aprepitant 
(Emend); certos antifúngicos como fluconazol (Diflucan), itraconazol (Sporanox) e cetoconazol 
(Nizoral); certos medicamentos para convulsões, como carbamazepina (Tegretrol), fenobarbital 
(Luminal) e fenitoína (Dilantin); medicamentos para alergias ou febre do feno; medicamentos para 
náuseas; medicamentos opióides (narcóticos) para dor; rifampina (Rifadin, Rimactane); sedativos; 
pílulas para dormir; ou sorafenibe (Nexavar). Seu médico pode precisar alterar as doses de seus 
medicamentos ou monitorá-lo cuidadosamente quanto a efeitos colaterais. Outros medicamentos 
também podem interagir com a ifosfamida,

informe ao seu médico quais produtos fitoterápicos você está recebendo, especialmente a erva de São João.

informe o seu médico se você já recebeu tratamento com outros medicamentos quimioterápicos ou se 
você recebeu radioterapia anteriormente. Informe também o seu médico se tem ou já teve doença 
cardíaca, renal ou hepática.
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você deve saber que a ifosfamida pode retardar a cicatrização de feridas.

deve saber que a ifosfamida pode interferir com o ciclo menstrual normal (período) nas mulheres e pode 
interromper a produção de esperma nos homens. A ifosfamida pode causar infertilidade permanente 
(dificuldade em engravidar); no entanto, você não deve presumir que não pode engravidar ou que não pode 
engravidar outra pessoa. Mulheres grávidas ou amamentando devem informar seus médicos antes de 
começarem a receber este medicamento. Você não deve engravidar ou amamentar enquanto estiver recebendo 
ifosfamida. Use um método confiável de controle de natalidade para evitar a gravidez enquanto estiver 
recebendo ifosfamida e por 6 meses após os tratamentos. Se você é homem, você e sua parceira devem 
continuar a usar anticoncepcionais por 6 meses após parar de receber a injeção de ifosfamida. Se engravidar 
enquanto estiver a receber ifsofamida, contacte o seu médico imediatamente.

Que instruções dietéticas especiais devo seguir?

Não coma grandes quantidades de toranja ou beba sumo de toranja enquanto estiver a receber este medicamento.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

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

náusea

vômito

perda de apetite

diarréia

feridas na boca e garganta

perda de cabelo

sensação geral de dor e cansaço

Alguns efeitos secundários podem ser graves. Se sentir algum destes sintomas ou os listados na 
secção ADVERTÊNCIA IMPORTANTE, contacte o seu médico imediatamente:

inchaço, vermelhidão e dor no local onde o medicamento foi injetado

irritação na pele

coceira

dificuldade em respirar ou engolir

falta de ar

chiado

arritmia cardíaca

dor no peito

rouquidão

amarelecimento da pele ou olhos
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A ifosfamida pode aumentar o risco de desenvolver outros tipos de câncer. Converse com seu médico sobre os riscos de 

receber injeção de ifosfamida.

A ifosfamida pode causar outros efeitos colaterais. Ligue para o seu médico se tiver algum problema incomum ao 

receber 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:

visão embaçada

ver coisas ou ouvir vozes que não existem (alucinar)

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

sangramento ou hematomas incomuns

fezes pretas e alcatroadas

sangue vermelho nas fezes

vômito sangrento

material vomitado que parece borra de café

diminuição da micção

inchaço da face, garganta, língua, lábios, olhos, mãos, pés, tornozelos ou pernas

feridas na boca e garganta

convulsões

confusão

coma (perda de consciência por um período de tempo)

Quais outras informações devo saber?

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
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Ifex®

outros nomes

Isofosfamida

Última revisão - 15/03/2013

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/a695023.html 5/5

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

