
Casa →Drogas, Ervas e Suplementos → Injeção de Amifostina

URL desta página: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a696014.html

Injeção de Amifostina
pronunciado como (am'' i fos' teen)

por que este medicamento é prescrito?

Amifostina é usada para proteger os rins dos efeitos nocivos da droga quimioterápica cisplatina em pacientes que recebem 

este medicamento para o tratamento de câncer de ovário. A amifostina também é usada para diminuir a secura da boca 

causada pelo tratamento com radiação após cirurgia para câncer de cabeça e pescoço. A amifostina está em uma classe de 

medicamentos chamados citoprotetores. Funciona protegendo contra os efeitos nocivos dos medicamentos 

quimioterápicos e do tratamento com radiação.

como este medicamento deve ser usado?

A amifostina 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. Quando a amifostina é usada para proteger os rins contra os efeitos nocivos da cisplatina, 

geralmente é administrada durante 15 minutos, começando 30 minutos antes de receber o tratamento de quimioterapia. 

Quando a amifostina é usada para reduzir a boca seca grave causada pelo tratamento com radiação, geralmente é 

administrada durante 3 minutos, começando 15 a 30 minutos antes do tratamento com radiação.

Peça ao seu farmacêutico ou médico uma cópia das informações do fabricante para o paciente.

outros usos para este medicamento

A amifostina também é usada às vezes para prevenir e diminuir os efeitos colaterais associados a certos medicamentos 

quimioterápicos ou tratamento com radiação e no tratamento de alguns tipos de doenças das células sanguíneas.

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 amifostina,

informe o seu médico e farmacêutico se você é alérgico à amifostina, a qualquer outro medicamento ou a qualquer um dos 
ingredientes da injeção de amifostina. 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 medicamentos para pressão alta. O seu médico irá dizer-lhe para parar de medir a sua pressão arterial
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medicamento 24 horas antes de receber a injeção de amifostina. Muitos outros medicamentos também podem interagir com 
a amifostina, portanto, informe o seu médico sobre todos os medicamentos que você está tomando.

informe o seu médico se você tem ou já teve doença cardíaca, batimentos cardíacos irregulares, insuficiência cardíaca ou acidente vascular 

cerebral ou ministroke.

informe o seu médico se estiver grávida ou planeia engravidar, ou se estiver a amamentar. Se engravidar 
enquanto estiver a receber amifostina, contacte o seu médico. Não deve amamentar durante o tratamento com 
amifostina.

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

náusea

vômito

rubor ou sensação de calor

calafrios ou sensação de frio

sensação geral de cansaço

febre

sonolência

espirrando

soluços

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

falta de ar

tontura

visão embaçada

desmaio

convulsões

aperto no peito

dor no peito

irritação na pele

urticária

coceira

dificuldade em respirar ou engolir
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pele descamação ou bolhas

batimentos cardíacos rápidos, lentos ou acelerados

A amifostina 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 o seguinte:

tontura

tontura

desmaio

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 amifostina.

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

Etiol®

outros nomes

Etiofos
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