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Alprostadil Urogenital
pronunciado como (al pros' ta dil)

por que este medicamento é prescrito?

A injeção e os supositórios de alprostadil são usados   para tratar certos tipos de disfunção erétil (impotência; incapacidade de 

obter ou manter uma ereção) em homens. A injeção de alprostadil também é usada às vezes em combinação com outros testes 

para diagnosticar a disfunção erétil. Alprostadil está em uma classe de medicamentos chamados vasodilatadores. Funciona 

relaxando os músculos e vasos sanguíneos do pênis para manter sangue suficiente no pênis para que uma ereção possa ocorrer.

Alprostadil não cura a disfunção erétil nem aumenta o desejo sexual. Alprostadil não previne a gravidez ou a 

propagação de doenças sexualmente transmissíveis, como o vírus da imunodeficiência humana (HIV).

como este medicamento deve ser usado?

Alprostadil vem como um pó para ser misturado com o líquido fornecido na embalagem e injetado no pênis e 
como um supositório uretral (pastilha a ser colocada na abertura urinária do pênis). Alprostadil é usado 
conforme necessário antes da atividade sexual. Uma ereção pode ocorrer dentro de 5 a 20 minutos após o uso 
da injeção e dentro de 5 a 10 minutos após o uso do pellet. A ereção deve durar aproximadamente 30 a 60 
minutos. A injeção de alprostadil não deve ser usada mais de três vezes por semana, com pelo menos 24 horas 
entre os usos. As pastilhas de alprostadil não devem ser usadas mais de duas vezes em um período de 24 
horas. Siga as instruções no rótulo da receita com cuidado e peça ao seu médico ou farmacêutico para explicar 
qualquer parte que você não entenda. Use alprostadil exatamente como indicado.

Seu médico administrará a primeira dose de alprostadil em seu consultório para determinar a dose adequada para 
você. Depois de começar a usar alprostadil em casa, seu médico pode aumentar ou diminuir gradualmente sua 
dose. Informe o seu médico se não tiver ereções satisfatórias ou se as suas ereções durarem muito tempo, mas não 
altere a sua dose sem falar com o seu médico.

Você deve ser treinado pelo seu médico antes de usar alprostadil em casa. Certifique-se de entender exatamente 

como usar alprostadil. Pergunte ao seu médico ou farmacêutico se tiver alguma dúvida sobre como usar sua 

medicação.

Não reutilize agulhas, seringas, cartuchos, frascos, pastilhas ou aplicadores. Descarte as agulhas e seringas usadas em um 

recipiente resistente a perfurações. Pergunte ao seu médico ou farmacêutico como eliminar o recipiente.
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Peça ao seu farmacêutico ou médico uma cópia das informações do fabricante para o paciente.

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 alprostadil,

informe o seu médico e farmacêutico se for alérgico ao alprostadil; outros medicamentos de prostaglandina, 
como misoprostol (Cytotec, em Arthrotec), bimatoprost (Lumigan), latanoprost (Xalatan) e travoprost (Travatan); 
ou qualquer outro medicamento.

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 qualquer um dos 
seguintes: anticoagulantes ('diluentes do sangue'), como heparina e varfarina (Coumadin); inibidores de apetite; 
medicamentos para alergias, resfriados, pressão alta ou problemas de sinusite; e quaisquer outros tratamentos para 
disfunção erétil. Seu médico pode precisar alterar as doses de seus medicamentos ou monitorá-lo cuidadosamente quanto a 
efeitos colaterais.

Informe o seu médico se já foi aconselhado por um profissional de saúde a evitar a atividade sexual por razões 
médicas e se tem ou já teve problemas nas células do sangue, como anemia falciforme (uma doença dos 
glóbulos vermelhos), leucemia (câncer de os glóbulos brancos), mieloma múltiplo (câncer das células 
plasmáticas), trombocitemia (condição na qual são produzidas demasiadas plaquetas) ou policitemia (condição 
na qual são produzidas demasiadas células vermelhas do sangue); condições que afetam a forma do pênis 
(angulação, fibrose cavernosa ou doença de Peyronie); um implante peniano (dispositivo que é colocado 
cirurgicamente dentro do pênis para tratar a disfunção erétil); ou insuficiência cardíaca. Informe também o seu 
médico se você ou algum membro da sua família já teve um coágulo de sangue nas pernas ou pulmões e se foi 
submetido recentemente a uma grande cirurgia.

Se você estiver usando alprostadil, informe o seu médico se você tem ou já teve algum estreitamento, 
cicatriz ou inchaço da abertura urinária do pênis ou da ponta do pênis. Seu médico provavelmente lhe dirá 
para não usar pílulas de alprostadil.

informe o seu médico se tem ou já teve uma doença hemorrágica; uma história de desmaio; ou doença renal, 
hepática ou pulmonar.

informe o seu médico se a sua parceira está grávida ou planeia engravidar. Não use pílulas de alprostadil antes 
da atividade sexual com uma mulher grávida ou uma mulher que possa engravidar sem usar uma barreira de 
preservativo.

você deve saber que o alprostadil pode causar tonturas, vertigens e desmaios. Não conduza um carro ou 
opere máquinas depois de usar alprostadil até saber como este medicamento o afeta.

converse com seu médico sobre o uso de álcool durante o tratamento com alprostadil. O álcool 
pode diminuir a eficácia deste medicamento.

você deve saber que uma pequena quantidade de sangramento pode ocorrer na área onde o medicamento foi administrado. 
Isso pode aumentar o risco de transmissão de doenças transmitidas pelo sangue (condições que se espalham por meio de 
sangue contaminado), como HIV, hepatite B e hepatite C entre você e seu parceiro. Informe o seu médico se você ou seu 
parceiro tem uma doença transmitida pelo sangue.

Que instruções dietéticas especiais devo seguir?

A menos que seu médico lhe diga o contrário, continue sua dieta normal.
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Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

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

sangramento ou hematomas no local onde você administrou a medicação

dor ou dor no pênis, testículos, pernas ou períneo (área entre o pênis e o reto)

sensação de calor ou queimação na abertura urinária do pênis

vermelhidão do pênis

dor de cabeça

dor nas costas

problemas de pele

problemas de visão

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

ereção com duração superior a 4 horas

vermelhidão, inchaço, sensibilidade ou curvatura incomum do pênis ereto

nódulos ou áreas duras no pênis

batimento cardíaco rápido

desmaio

veias inchadas nas pernas

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).

o que devo saber sobre armazenamento e descarte deste medicamento?

Mantenha este medicamento no recipiente em que veio, bem fechado e fora do alcance das crianças. Armazene os frascos 

e cartuchos de alprostadil à temperatura ambiente e longe do excesso de calor e umidade (não no banheiro). Leia as 

instruções do fabricante para obter informações sobre quanto tempo a solução de alprostadil pode ser armazenada após a 

mistura e onde deve ser mantida. Os pellets de alprostadil devem ser armazenados na embalagem original na geladeira, 

mas podem ser mantidos em temperatura ambiente por até 14 dias antes do uso. Não exponha o medicamento a altas 

temperaturas ou coloque-o sob luz solar direta, pois isso o tornará ineficaz.

É importante manter todos os medicamentos fora da vista e do alcance das crianças, pois muitos recipientes (como guarda-

chuvas semanais e aqueles para colírios, cremes, adesivos e inaladores) não são resistentes a crianças e crianças pequenas 

podem abri-los facilmente. Para proteger as crianças pequenas de envenenamento, sempre feche as tampas de segurança e 

coloque imediatamente o medicamento em um local seguro – um que seja alto e longe e fora de sua vista e alcance.http://

www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]
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Ao viajar, não guarde alprostadil na bagagem despachada nem o deixe no carro, onde possa ficar exposto a 

temperaturas extremas. Armazene os pellets de alprostadil em uma bolsa de gelo portátil ou refrigerador.

Medicamentos desnecessários devem ser descartados de maneira especial para garantir que animais de estimação, crianças e outras 

pessoas não possam consumi-los. No entanto, você não deve jogar este medicamento no vaso sanitário. Em vez disso, a melhor maneira 

de descartar seus medicamentos é por meio de um programa de devolução de medicamentos. Converse com seu farmacêutico ou entre 

em contato com o departamento de lixo/reciclagem local para saber mais sobre os programas de devolução em sua comunidade. Consulte 

o site de Descarte Seguro de Medicamentos da FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para obter mais informações se você 

não tiver acesso a um programa de devolução.

n caso de emergência/sobredosagem

Se alguém usar muito alprostadil, ligue para o centro de controle de envenenamento local em 1-800-222-1222. Se a vítima 

desmaiou ou não está respirando, ligue para os serviços de emergência locais no 911.

Os sintomas de sobredosagem podem incluir:

desmaio

tontura

visão embaçada

náusea

dor no pênis que não desaparece

ereção com duração superior a 6 horas

Quais outras informações devo saber?

Mantenha todas as consultas com o seu médico. É importante ter consultas regulares de acompanhamento com seu médico (por 

exemplo, a cada 3 meses).

Não deixe ninguém usar sua medicação, agulhas ou seringas. Pergunte ao seu farmacêutico qualquer dúvida que 

tenha sobre o reabastecimento de sua receita.

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

Caverject®

Impulso Caverject®

Edex®

Musa®
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outros nomes

Prostaglandina E1(PGE1)
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