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Injeção de Tiotepa
pronunciado como (thye'' oh tep' a)

por que este medicamento é prescrito?

Tiotepa é usado para tratar certos tipos de câncer de ovário (câncer que começa nos órgãos reprodutivos femininos onde os 

óvulos são formados), câncer de mama e bexiga. Também é usado para tratar derrames malignos (uma condição em que o líquido 

se acumula nos pulmões ou ao redor do coração) causados     por tumores cancerígenos. Thiotepa 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?

Thiotepa vem como um pó para ser misturado com líquido a ser injetado por via intravenosa (numa veia) por um médico 

ou enfermeiro em um centro médico. Também pode ser injetado intraperitonealmente (na cavidade abdominal), 

intrapleuralmente (na cavidade torácica) ou intrapericárdico (no revestimento do coração). O cronograma do seu 

tratamento depende da sua condição e de como você responde à tiotepa.

Quando usado para câncer de bexiga, a tiotepa é infundida (injetada lentamente) na bexiga através de um tubo ou 

cateter uma vez por semana durante 4 semanas. Evite beber líquidos por 8 a 12 horas antes do tratamento. Você 

deve manter a medicação na bexiga por 2 horas. Se você não conseguir manter a medicação na bexiga por 2 horas 

inteiras, informe o seu médico.

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 tiotepa,

informe o seu médico e farmacêutico se for alérgico à tiotepa, a qualquer outro medicamento ou a qualquer um 
dos ingredientes da injeção de tiotepa. 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.

informe o seu médico se tem ou já teve doença renal ou hepática. O seu médico pode não querer que você 
não receba tiotepa.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682821.html 1/4

TITLE - THIOTEPA / TEPADINA THIOPLEX MEDICATION 
PATIENT INFORMATION IN PORTUGUESE

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-thiotepa-tepadina-thioplex-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682821.html


14/04/22, 14h02 Injeção de Tiotepa: Informações sobre o Medicamento MedlinePlus

informe o seu médico se você já recebeu ou irá receber terapia de radiação (raios-x) ou outra 
quimioterapia e se você tem ou já teve alguma condição médica.

deve saber que a tiotepa pode interferir com o ciclo menstrual normal (período) nas mulheres, pode interromper a 
produção de esperma nos homens e pode causar infertilidade (dificuldade em engravidar). As mulheres grávidas 
devem informar seus médicos antes de começarem a receber este medicamento. Você ou seu parceiro não devem 
engravidar enquanto estiverem recebendo tiotepa. Você deve usar contraceptivos para prevenir a gravidez em você ou 
em seu parceiro durante o tratamento com injeção de tiotepa.

informe o seu médico se estiver a amamentar. Você não deve amamentar enquanto estiver recebendo 
tiotepa.

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?

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

náusea

vômito

perda de apetite

dor de estômago

cansaço ou fraqueza incomum

tontura

dor de cabeça

visão embaçada

olhos doloridos ou vermelhos

perda de cabelo

dor no local onde o medicamento foi injetado

Alguns efeitos secundários podem ser graves. Se sentir algum destes sintomas, contacte o seu 
médico imediatamente ou obtenha tratamento médico de emergência:

urticária

irritação na pele

coceira

dificuldade em respirar ou engolir

micção frequente, urgente ou dolorosa

sangue na urina

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

sangramento nasal

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

receber injeção de tiotepa.

Tiotepa 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:

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

Quais outras informações devo saber?

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

verificar a resposta do seu corpo à tiotepa.

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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Tepadina®

Tioplex®¶

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