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Injeção de Clofarabina
pronunciado como (kloe far' a been)

por que este medicamento é prescrito?

A clofarabina é usada para tratar a leucemia linfoblástica aguda (LLA; um tipo de câncer dos glóbulos brancos) em crianças e 

adultos jovens de 1 a 21 anos que já receberam pelo menos dois outros tratamentos. A clofarabina está em uma classe de 

medicamentos chamados antimetabólitos de nucleosídeos de purina. Funciona matando as células cancerígenas existentes e 

limitando o desenvolvimento de novas células cancerígenas.

como este medicamento deve ser usado?

A clofarabina vem como uma solução para ser injetada na veia. A clofarabina é administrada por um médico ou enfermeiro. 

Geralmente é administrado uma vez por dia durante 5 dias seguidos. Este ciclo de dosagem pode ser repetido uma vez a cada 2 a 

6 semanas, dependendo da sua resposta à medicação.

Levará pelo menos 2 horas para você receber cada dose de clofarabina. Informe o seu médico ou outro profissional 

de saúde imediatamente se você se sentir ansioso ou inquieto enquanto estiver recebendo a medicação.

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 a clofarabina,

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

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 medicamentos para pressão 
alta e doenças cardíacas. Seu médico pode precisar alterar as doses de seus medicamentos ou monitorá-lo cuidadosamente 
quanto a efeitos colaterais.

informe o seu médico se tem ou já teve doença renal ou hepática.

informe o seu médico se estiver grávida ou planeia engravidar. A clofarabina pode prejudicar o feto. Você deve usar controle 
de natalidade para evitar a gravidez durante o tratamento com clofarabina. Converse com seu médico sobre os tipos de 
controle de natalidade que funcionarão para você. Se você engravidar enquanto estiver usando clofarabina, ligue para o seu 
médico.
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informe o seu médico se estiver a amamentar. Não deve amamentar durante o tratamento com 
clofarabina.

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

você deve saber que a clofarabina pode causar uma condição de pele chamada síndrome mão-pé. Se você desenvolver 
essa condição, poderá sentir formigamento nas mãos e nos pés e, em seguida, vermelhidão, secura e descamação da 
pele das mãos e dos pés. Se isso acontecer, peça ao seu médico para recomendar uma loção que você possa aplicar 
nessas áreas. Você precisará aplicar a loção levemente e evitar esfregar as áreas com força. Seu médico também pode 
prescrever medicamentos para aliviar esses sintomas.

Que instruções dietéticas especiais devo seguir?

Beba muitos líquidos todos os dias durante o tratamento com clofarabina, especialmente se vomitar ou tiver 

diarreia.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

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

náusea

vômito

dor de estômago

diarréia

constipação

perda de apetite

perda de peso

inchaço do interior da boca e nariz

manchas brancas dolorosas na boca

dor de cabeça

ansiedade

depressão

irritabilidade

dor nas costas, articulações, braços ou pernas

sonolência

pele seca, com coceira ou irritada

rubor

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

batimento cardíaco rápido
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respiração rápida

falta de ar

tontura

tontura

desmaio

diminuição da micção

dor de garganta, tosse, febre, calafrios e outros sinais de infecção

pele pálida

cansaço excessivo

fraqueza

confusão

hematomas ou sangramentos incomuns

sangramento nasal

sangramento nas gengivas

sangue na urina

pequenas manchas vermelhas ou roxas sob a pele

amarelecimento da pele ou olhos

coceira

pele vermelha, quente, inchada e sensível

agitação incontrolável de uma parte do corpo

A clofarabina pode causar outros efeitos colaterais. Ligue para o seu médico se tiver algum problema incomum ao usar este 

medicamento.

o que devo saber sobre armazenamento e descarte deste medicamento?

Este medicamento será armazenado no hospital.

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:

amarelecimento da pele ou olhos

vômito

irritação na pele
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Quais outras informações devo saber?

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

verificar a resposta do seu corpo à clofarabina.

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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Clolar®
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