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Injeção de Verteporfina
pronunciado como (ver'' te pore' fin)

por que este medicamento é prescrito?

A injeção de verteporfina é usada em combinação com terapia fotodinâmica (PDT; tratamento com luz laser) para tratar o 

crescimento anormal de vasos sanguíneos com vazamento no olho causado por degeneração macular relacionada à idade 

úmida (DMRI; uma doença contínua do olho que causa perda de a capacidade de ver em frente e pode tornar mais difícil 

ler, dirigir ou realizar outras atividades diárias), miopia patológica (uma forma grave de miopia que piora com o tempo) ou 

histoplasmose (uma infecção fúngica) do olho. Verteporfina está em uma classe de medicamentos chamados agentes 

fotossensibilizantes. Quando a verteporfina é ativada pela luz, ela fecha os vasos sanguíneos com vazamento.

como este medicamento deve ser usado?

A injeção de verteporfina vem como um bolo de pó sólido para ser transformado em uma solução a ser injetada por via 

intravenosa (numa veia) por um médico. A verteporfina é geralmente infundida durante 10 minutos. Quinze minutos 

após o início da perfusão de verteporfina, o seu médico administrará uma luz laser especial ao seu olho. Se ambos os 

olhos precisarem de tratamento, o médico administrará a luz do laser no segundo olho imediatamente após o primeiro 

olho. Se você nunca usou verteporfina antes e ambos os olhos precisam de tratamento, o médico tratará apenas um 

olho com a luz do laser em sua primeira consulta. Se não tiver quaisquer problemas graves devido ao tratamento, o 

médico tratará o seu segundo olho 1 semana mais tarde com outra perfusão de verteporfina e tratamento com luz laser.

O seu médico irá examinar os seus olhos 3 meses após o tratamento com verteporfina e PDT para decidir se necessita de 

outro tratamento.

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 injeção de verteporfina,

informe o seu médico e farmacêutico se você é alérgico à verteporfina, a qualquer outro medicamento ou a qualquer um 
dos ingredientes da injeção de verteporfina. Peça ao seu farmacêutico uma lista dos ingredientes.
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informe ao seu médico e farmacêutico quais medicamentos prescritos e não prescritos, vitaminas, suplementos 
nutricionais e produtos à base de plantas que você está tomando ou planeja tomar. Certifique-se de mencionar 
qualquer um dos seguintes: anticoagulantes ('diluentes do sangue'); anti-histamínicos; aspirina ou outros 
medicamentos para a dor; betacaroteno; bloqueadores dos canais de cálcio, como amlodipina (Norvasc), diltiazem 
(Cardizem, Dilacor, Tiazac, outros), felodipina (Plendil), isradipina (DynaCirc), nicardipina (Cardene), nifedipina (Adalat, 
Procardia), nimodipina (Nimotop), nisoldipina ( Sular) e verapamil (Calan, Isoptin, Verelan); diuréticos ('pílulas de água'); 
griseofulvina (Fulvicina-U/F, Grifulvin V, Gris-PEG); medicamentos para diabetes, doenças mentais e náuseas; polimixina 
B; antibióticos sulfa; e antibióticos de tetraciclina, como demeclociclina (Declomicina), doxiciclina (Doryx, Vibramicina), 
minociclina (Dynacin, Minocin) e tetraciclina (Sumycin). Seu médico pode precisar alterar as doses de seus 
medicamentos ou monitorá-lo cuidadosamente quanto a efeitos colaterais.

informe o seu médico se tiver porfiria (uma condição que causa sensibilidade à luz). O seu médico 
provavelmente lhe dirá para não usar injeção de verteporfina.

informe o seu médico se está a ser tratado com radioterapia e se tem ou já teve doença da vesícula 
biliar ou do fígado ou qualquer outra condição médica.

informe o seu médico se está grávida, planeia engravidar ou está a amamentar. Se você engravidar enquanto 
estiver usando injeção de verteporfina, ligue para o seu médico.

se estiver a ser submetido a uma cirurgia, incluindo cirurgia dentária, nos 5 dias seguintes à perfusão de verteporfina, 
informe o médico ou dentista que utilizou verteporfina.

você deve saber que a verteporfina pode causar problemas de visão. Não conduza um carro ou opere máquinas 
até saber como este medicamento o afeta.

você deve saber que a verteporfina tornará sua pele muito sensível à luz solar (provável a queimaduras solares). Use 
uma pulseira para lembrá-lo de evitar a exposição da pele e dos olhos à luz solar direta ou luz interna brilhante (por 
exemplo, salões de bronzeamento, iluminação halógena brilhante e iluminação de alta potência usada em salas de 
cirurgia ou consultórios odontológicos) por 5 dias após a infusão de verteporfina. Se você precisar sair à luz do dia 
durante os primeiros 5 dias após a infusão de verteporfina, proteja todas as partes do seu corpo usando roupas de 
proteção, incluindo um chapéu de abas largas e luvas e óculos escuros. O protetor solar não o protegerá da luz solar 
durante esse período. Não evite totalmente a luz durante este período; você deve expor sua pele à luz interna suave.

converse com seu médico sobre como testar sua visão em casa durante o tratamento. Verifique a sua visão em ambos os 
olhos conforme indicado pelo seu médico e ligue para o seu médico se houver alguma alteração na sua visão.

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

dor, vermelhidão, inchaço ou descoloração no local da injeção

dor nas costas durante a infusão

olho seco

coceira nos olhos

pele seca e com coceira
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constipação

náusea

dor ou fraqueza muscular

diminuição da sensibilidade ao toque

diminuição da audição

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

visão embaçada

diminuição ou alterações na visão

vendo flashes de luz

manchas pretas na visão

vermelhidão e inchaço da pálpebra

olho Rosa

dor no peito

desmaio

sudorese

tontura

irritação na pele

falta de ar

rubor

batimentos cardíacos rápidos ou irregulares

dor de cabeça

falta de energia

urticária e coceira

A injeção de verteporfina pode causar outros efeitos colaterais. Ligue para o seu médico se tiver algum problema incomum 

ao usar este medicamento.

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 o seu médico.
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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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