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Injeção de Cidofovir
pronunciado como (si dof 'o veer)

AVISO IMPORTANTE:

A injeção de cidofovir pode causar danos nos rins. Informe o seu médico se tem ou já teve doença renal. 
Informe o seu médico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente outros medicamentos que possam 
causar danos nos rins, alguns dos quais incluem amicacina, anfotericina B (Abelcet, Ambisome), foscarnet 
(Foscavir), gentamicina, pentamidina (Pentam 300), tobramicina, vancomicina (Vancocin) e anti-inflamatórios 
não esteróides (AINEs), como ibuprofeno (Advil, Motrin) e naproxeno (Naprosyn, Aleve). O seu médico 
provavelmente lhe dirá para não usar a injeção de cidofovir se estiver tomando ou usando um ou mais desses 
medicamentos.

Mantenha todas as consultas com o seu médico e o laboratório. O seu médico irá pedir alguns exames laboratoriais 

antes, durante e após o seu tratamento para verificar a sua resposta à injeção de cidofovir.

A injeção de cidofovir causou defeitos congênitos e problemas com a produção de esperma em animais. Este 

medicamento não foi estudado em humanos, mas é possível que também possa causar defeitos congênitos em 

bebês cujas mães receberam injeção de cidofovir durante a gravidez. Você não deve usar a injeção de cidofovir 

enquanto estiver grávida ou planeja engravidar, a menos que seu médico decida que este é o melhor tratamento 

para sua condição.

A injeção de cidofovir causou tumores em animais de laboratório.

Converse com seu médico sobre os possíveis riscos do uso de injeção de cidofovir.

por que este medicamento é prescrito?

A injeção de cidofovir é usada junto com outro medicamento (probenecida) para tratar a retinite citomegaloviral (retinite por 

CMV) em pessoas com síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS). Cidofovir está em uma classe de medicamentos 

chamados antivirais. Funciona retardando o crescimento do CMV.

como este medicamento deve ser usado?
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A injeção de cidofovir vem como uma solução (líquido) a ser injetada por via intravenosa (numa veia) por um médico ou 

enfermeiro em um centro médico. Geralmente é administrado uma vez a cada 2 semanas. A duração do tratamento depende 

da resposta do seu corpo à medicação.

Deve tomar os comprimidos de probenecida por via oral com cada dose de cidofovir. Tome uma dose de probenecida 3 

horas antes de receber a injeção de cidofovir e novamente 2 e 8 horas após a conclusão da infusão. Tome probenecida 

com alimentos para reduzir náuseas e dores de estômago. Pergunte ao seu médico ou farmacêutico se tiver alguma 

dúvida sobre como esses medicamentos devem ser tomados juntos.

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 usar a injeção de cidofovir,

informe o seu médico e farmacêutico se você é alérgico ao cidofovir, probenecid (Probalan, em Col-Probenecid), 
medicamentos contendo sulfa, quaisquer outros medicamentos ou qualquer um dos ingredientes da injeção de 
cidofovir. 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 e qualquer 
um dos seguintes: acetaminofeno; aciclovir (Zovirax); inibidores da enzima conversora de angiotensina 
tais como benazepril (Lotensin, em Lotrel), captopril, enalapril (Vasotec, Vaseretic), fosinopril, lisinopril 
(Qbrelis, em Prinzide, em Zestoretic); aspirina; barbitúricos tais como fenobarbital; benzodiazepinas 
tais como lorazepam (Ativan); bumetanida (Bumex); famotidina (Pepcid); furosemida (Lasix); 
metotrexato (Otrexup, Rasuvo, Trexall); teofilina (Elixofilina, Theo-24); e zidovudina (Retrovir, em 
Combivir).

informe o seu médico se estiver grávida ou planeia engravidar. Se você é uma mulher usando injeção de cidofovir, 
você deve usar controle de natalidade eficaz enquanto estiver recebendo cidofovir e por 1 mês após sua dose final. 
Converse com seu médico sobre métodos contraceptivos que você pode usar durante e após o tratamento. Se você é 
um homem usando cidofovir e sua parceira pode engravidar, você deve usar um método de barreira (preservativo ou 
diafragma com espermicida) enquanto estiver usando a injeção de cidofovir e por 3 meses após a dose final. Se você 
ou seu parceiro engravidar enquanto estiver recebendo cidofovir, ligue para o seu médico imediatamente.

informe o seu médico se estiver a amamentar. Não amamente se estiver infectada pelo vírus da 
imunodeficiência humana (HIV) ou AIDS ou estiver usando cidofovir.

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

vômito

náusea
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diarréia

perda de apetite

dor de cabeça

perda de cabelo

feridas nos lábios, boca ou garganta

Alguns efeitos secundários podem ser graves. Se sentir algum destes sintomas, contacte o seu 
médico imediatamente:

irritação na pele

dor nos olhos ou vermelhidão

alterações na visão, como sensibilidade à luz ou visão turva

febre, calafrios ou tosse

falta de ar

pele pálida

A injeção de cidofovir 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.

Quais outras informações devo saber?

Mantenha todas as consultas com seu oftalmologista. Você deve agendar exames oftalmológicos regularmente durante o 

tratamento com injeção de cidofovir.

Pergunte ao seu farmacêutico qualquer dúvida que tenha sobre a injeção de cidofovir.

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. Deve 

trazer esta lista consigo sempre que visitar um médico ou se for internado num hospital. Também é uma informação 

importante para levar com você em caso de emergência.

nomes de rands
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Vistide®¶

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