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Injeção de Vincristina
pronunciado como (vin kris' teen)

AVISO IMPORTANTE:

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

medicamentos quimioterápicos.

por que este medicamento é prescrito?

A vincristina é usada em combinação com outros medicamentos quimioterápicos para tratar certos tipos de leucemia 

(câncer dos glóbulos brancos), incluindo leucemia mieloide aguda (LMA, ANLL) e leucemia linfoblástica aguda (LLA), linfoma 

de Hodgkin (doença de Hodgkin) e não -Linfoma de Hodgkin (tipos de câncer que começam em um tipo de glóbulos 

brancos que normalmente combate a infecção). A vincristina também é usada em combinação com outros medicamentos 

quimioterápicos para tratar o tumor de Wilms (um tipo de câncer renal que ocorre em crianças), neuroblastoma (um câncer 

que começa nas células nervosas e ocorre principalmente em crianças) e rabdomiossarcoma (câncer que se forma nos 

músculos). em crianças). A vincristina está em uma classe de medicamentos chamados alcalóides da vinca. Funciona 

retardando ou interrompendo o crescimento de células cancerígenas em seu corpo.

como este medicamento deve ser usado?

A vincristina vem como uma solução (líquida) a ser injetada por via intravenosa (numa veia) por um médico ou enfermeiro em 

um centro médico. Geralmente é administrado uma vez por semana. A duração do tratamento depende dos tipos de 

medicamentos que você está tomando, de quão bem seu corpo responde a eles e do tipo de câncer que você tem.

O seu médico poderá ter de adiar o seu tratamento ou alterar a sua dose se sentir alguns efeitos 
secundários. É importante que diga ao seu médico como se sente durante o tratamento com a injeção 
de vincristina.
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O seu médico pode dizer-lhe para tomar um amaciador de fezes ou laxante para ajudar a prevenir a constipação durante o 

tratamento com injeção de vincristina.

outros usos para este medicamento

A vincristina também é usada às vezes para tratar certos tipos de tumores cerebrais, certos tipos de câncer de pulmão, 

mieloma múltiplo (um tipo de câncer da medula óssea), leucemia linfocítica crônica (LLC; um tipo de câncer dos glóbulos 

brancos), doença de Kaposi sarcoma (um tipo de câncer que causa o crescimento de tecido anormal em diferentes partes 

do corpo) relacionado à síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), sarcoma de Ewing (um tipo de câncer nos ossos 

ou músculos) e tumores trofoblásticos gestacionais (um tipo de tumor que se forma dentro do útero da mulher durante a 

gravidez). Às vezes, a vincristina também é usada para tratar a púrpura trombocitopênica trombótica (TPP; um distúrbio 

do sangue que causa a formação de coágulos sanguíneos em pequenos vasos sanguíneos do corpo). 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 vincristina,

informe o seu médico e farmacêutico se você é alérgico à vincristina, a qualquer outro medicamento ou a qualquer um dos 
ingredientes da injeção de vincristina. Peça ao seu farmacêutico uma lista dos ingredientes.

informe ao seu médico e farmacêutico quais outros medicamentos prescritos e não prescritos, vitaminas e 
suplementos nutricionais que você está tomando ou planeja tomar. Certifique-se de mencionar qualquer um dos 
seguintes: aprepitant (Emend); carbamazepina (Tegretol); certos antifúngicos como itraconazol (Sporanox), 
cetoconazol (Nizoral), voriconazol (Vfend) e posaconazol (Noxafil); claritromicina (Biaxin, em Prevpac); 
darifenacina (Enablex); dexametasona (Decadron); fesoterodina (Toviaz); inibidores da protease do HIV, incluindo 
atazanavir (Reyataz), indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir, em Kaletra) e saquinavir (Invirase); 
nefazodona; oxibutinina (Ditropan, Ditropan XL, Oxitrol); fenobarbital; fenitoína (Dilantin); rifabutina (Micobutina); 
rifampina (Rifadin, Rimactane); rifapentina (Priftin); solifenacina (Vsicare); telitromicina (Ketek); tróspio (Sanctura); 
ou tolterodina (Detrol, Detrol LA). Seu médico pode precisar alterar as doses de seus medicamentos ou monitorá-
lo cuidadosamente quanto a efeitos colaterais.

informe ao seu médico quais produtos à base de plantas você está tomando, especialmente a erva de São João.

informe o seu médico se você tem ou já teve um distúrbio que afeta seus nervos. Seu médico pode não querer 
que você receba injeção de vincristina.

Informe o seu médico se está a fazer ou já fez radioterapia (raios-x), se tem uma infecção ou se 
tem ou já teve doença pulmonar ou hepática.

deve saber que a vincristina pode interferir com o ciclo menstrual normal (período) nas mulheres e pode 
interromper temporária ou permanentemente a produção de esperma nos homens. Informe o seu médico se 
estiver grávida, planeia engravidar ou está a amamentar. Você não deve engravidar ou amamentar enquanto 
estiver recebendo injeção de vincristina. Se você engravidar enquanto estiver recebendo injeção de vincristina, 
ligue para o seu médico. A vincristina pode prejudicar o feto.

Que instruções dietéticas especiais devo seguir?
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A menos que seu médico lhe diga o contrário, continue sua dieta normal.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

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

náusea

vômito

feridas na boca e garganta

perda de apetite ou peso

dor de estômago

diarréia

dor de cabeça

perda de cabelo

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

urticária

irritação na pele

coceira

dificuldade em respirar ou engolir

constipação

aumento ou diminuição da micção

inchaço do rosto, braços, mãos, pés, tornozelos ou pernas

sangramento ou hematomas incomuns

cansaço ou fraqueza incomum

dor, dormência, queimação ou formigamento nas mãos ou pés

dificuldade em andar ou andar instável

dores musculares ou articulares

mudanças repentinas na visão, incluindo perda de visão

Perda de audição

tontura

perda da capacidade de mover os músculos e sentir uma parte do corpo

rouquidão ou perda da capacidade de falar alto
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convulsões

dor na mandíbula

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

A vincristina pode aumentar o risco de desenvolver outros tipos de câncer. Converse com seu médico sobre os riscos de 

receber injeção de vincristina.

A vincristina 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:

convulsões

constipação grave

dor de estômago

sangramento ou hematomas incomuns

Quais outras informações devo saber?

Mantenha todas as consultas com o seu médico e o laboratório. Seu médico solicitará alguns exames de laboratório para 

verificar a resposta do seu corpo à vincristina.

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

Oncovin®¶

Vincasar®PFS
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Vincrex®¶

outros nomes

Sulfato de Leurocristina

LCR

VCR

¶ -Este produto de marca não está mais no mercado. Alternativas genéricas podem estar disponíveis.
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