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Auranofin
pronunciado como (au rane' oh fin)

por que este medicamento é prescrito?

Auranofin é usado, com repouso e terapia não medicamentosa, para tratar a artrite reumatóide. Melhora os sintomas da 

artrite, incluindo articulações dolorosas ou sensíveis e inchadas e rigidez matinal.

Este medicamento às vezes é prescrito para outros usos; Pergunte ao seu médico ou farmacêutico para mais 

informações.

como este medicamento deve ser usado?

Auranofin vem como uma cápsula para tomar por via oral. Geralmente é tomado uma ou duas vezes por dia. Deve ser 

tomado regularmente, conforme prescrito pelo seu médico, para ser eficaz. O efeito total desta droga geralmente não é 

sentido por 3-4 meses; em algumas pessoas, pode levar até 6 meses. Siga as instruções no rótulo da receita com cuidado e 

peça ao seu médico ou farmacêutico para explicar qualquer parte que você não entenda. Tome auranofina exatamente 

como indicado. Não tome mais ou menos dele ou tome-o com mais frequência do que o prescrito pelo seu médico.

outros usos para este medicamento

Auranofin também é usado às vezes para artrite psoriática. Converse com seu médico sobre os possíveis riscos de usar este 

medicamento para sua condição.

Que precauções especiais devo seguir?

Antes de tomar auranofina,

informe o seu médico e farmacêutico se for alérgico à auranofina ou a qualquer outro medicamento.

informe ao seu médico e farmacêutico quais medicamentos prescritos e não prescritos você está tomando, 
especialmente medicamentos para artrite, fenitoína (Dilantin) e vitaminas.

informe o seu médico se tem ou já teve doença cardíaca, renal ou hepática; diabetes; problemas de sangramento; 
doença inflamatória intestinal; colite; irritação na pele; eczema; LES (lúpus eritematoso sistêmico); ou história de 
depressão da medula óssea.

informe o seu médico se está grávida, planeia engravidar ou está a amamentar. Se engravidar enquanto estiver a 
tomar auranofina, contacte o seu médico. Você não deve tentar engravidar enquanto estiver tomando
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auranofina ou por pelo menos 6 meses após a descontinuação do medicamento, pois permanece no corpo por muito 
tempo.

se estiver a ser submetido a uma cirurgia, incluindo cirurgia dentária, informe o médico ou dentista que está a tomar 
auranofina.

esteja ciente de que você não deve beber álcool enquanto estiver tomando este medicamento.

planeje evitar a exposição desnecessária ou prolongada à luz solar e usar roupas de proteção e 
protetor solar. Auranofin pode tornar a sua pele mais sensível à luz solar.

Que instruções dietéticas especiais devo seguir?

Auranofin pode causar dor de estômago. Tome auranofina após as refeições ou um lanche leve.

o que devo fazer se me esquecer de uma dose?

Tome a dose esquecida assim que se lembrar e tome as doses restantes para esse dia em intervalos 
uniformemente espaçados. Não tome uma dose dupla para compensar uma perdida.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

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

gosto metálico

fezes moles ou diarreia

dor de estômago

dor de estômago

vômito

gás

perda de cabelo

Se sentir algum dos seguintes sintomas, contacte o seu médico imediatamente:

fezes com sangue ou alcatrão

coceira

erupção cutânea

dor de garganta

aftas

febre

arrepios

hematomas ou sangramentos incomuns

sangue na urina
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fadiga

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-o em 

temperatura ambiente e longe do excesso de calor e umidade (não no banheiro).

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]

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

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 e o laboratório. O seu médico irá pedir alguns exames laboratoriais para 

verificar a sua resposta à auranofina.

Se você fizer um teste cutâneo de tuberculina (TB), informe a pessoa que está realizando o teste que você toma auranofina.

Não deixe mais ninguém tomar sua medicação. 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
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