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Ciclofosfamida
pronunciado como (sye kloe foss' fa mide)

por que este medicamento é prescrito?

A ciclofosfamida é usada isoladamente ou em combinação com outros medicamentos para tratar o linfoma de Hodgkin (doença de Hodgkin) e o linfoma não-Hodgkin (tipos de câncer que começam em um tipo de glóbulos brancos que 

normalmente combate a infecção); linfoma cutâneo de células T (CTCL, um grupo de cânceres do sistema imunológico que aparecem pela primeira vez como erupções cutâneas); mieloma múltiplo (um tipo de câncer da medula óssea); e certos 

tipos de leucemia (câncer dos glóbulos brancos), incluindo leucemia linfocítica crônica (CLL), leucemia mielóide crônica (CML), leucemia mielóide aguda (AML, ANLL) e leucemia linfoblástica aguda (LLA). Também é usado para tratar retinoblastoma 

(câncer no olho), neuroblastoma (um câncer que começa nas células nervosas e ocorre principalmente em crianças), câncer de ovário (câncer que começa nos órgãos reprodutivos femininos onde os óvulos são formados) e câncer de mama. A 

ciclofosfamida também é usada para tratar a síndrome nefrótica (uma doença causada por danos nos rins) em crianças cuja doença não melhorou, piorou ou voltou após tomar outros medicamentos ou em crianças que experimentaram efeitos 

colaterais intoleráveis   com outros medicamentos. A ciclofosfamida está em uma classe de medicamentos chamados agentes alquilantes. Quando a ciclofosfamida é usada para tratar o câncer, ela funciona retardando ou interrompendo o 

crescimento de células cancerígenas em seu corpo. Quando a ciclofosfamida é usada para tratar a síndrome nefrótica, ela funciona suprimindo o sistema imunológico do seu corpo. A ciclofosfamida também é usada para tratar a síndrome 

nefrótica (uma doença causada por danos nos rins) em crianças cuja doença não melhorou, piorou ou voltou após tomar outros medicamentos ou em crianças que experimentaram efeitos colaterais intoleráveis   com outros medicamentos. A 

ciclofosfamida está em uma classe de medicamentos chamados agentes alquilantes. Quando a ciclofosfamida é usada para tratar o câncer, ela funciona retardando ou interrompendo o crescimento de células cancerígenas em seu corpo. Quando a 

ciclofosfamida é usada para tratar a síndrome nefrótica, ela funciona suprimindo o sistema imunológico do seu corpo. A ciclofosfamida também é usada para tratar a síndrome nefrótica (uma doença causada por danos nos rins) em crianças cuja 

doença não melhorou, piorou ou voltou após tomar outros medicamentos ou em crianças que experimentaram efeitos colaterais intoleráveis   com outros medicamentos. A ciclofosfamida está em uma classe de medicamentos chamados agentes 

alquilantes. Quando a ciclofosfamida é usada para tratar o câncer, ela funciona retardando ou interrompendo o crescimento de células cancerígenas em seu corpo. Quando a ciclofosfamida é usada para tratar a síndrome nefrótica, ela funciona 

suprimindo o sistema imunológico do seu corpo. A ciclofosfamida está em uma classe de medicamentos chamados agentes alquilantes. Quando a ciclofosfamida é usada para tratar o câncer, ela funciona retardando ou interrompendo o 

crescimento de células cancerígenas em seu corpo. Quando a ciclofosfamida é usada para tratar a síndrome nefrótica, ela funciona suprimindo o sistema imunológico do seu corpo. A ciclofosfamida está em uma classe de medicamentos chamados 

agentes alquilantes. Quando a ciclofosfamida é usada para tratar o câncer, ela funciona retardando ou interrompendo o crescimento de células cancerígenas em seu corpo. Quando a ciclofosfamida é usada para tratar a síndrome nefrótica, ela funciona suprimindo o sistema imunológico do seu corpo.

como este medicamento deve ser usado?

A ciclofosfamida vem como um comprimido para tomar por via oral uma vez ao dia. A duração do tratamento depende dos tipos 

de medicamentos que você está tomando, de quão bem seu corpo responde a eles e do tipo de câncer ou condição que você tem. 

Tome ciclofosfamida mais ou menos no mesmo horário todos os dias. 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 ciclofosfamida exatamente como 

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

Engula os comprimidos inteiros; não os parta, mastigue ou esmague.

O seu médico pode precisar adiar o seu tratamento ou ajustar a sua dose de ciclofosfamida dependendo da sua 

resposta ao tratamento e de quaisquer efeitos secundários que sinta. Converse com seu médico sobre como você 

está se sentindo durante o tratamento. Não pare de tomar ciclofosfamida sem falar com seu médico.

outros usos para este medicamento
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A ciclofosfamida também é usada às vezes para tratar um certo tipo de câncer de pulmão (câncer de pulmão de pequenas 

células; SCLC). Também é usado para tratar o rabdomiossarcoma (um tipo de câncer dos músculos) e o sarcoma de Ewing (um 

tipo de câncer ósseo) em crianças. Converse com seu médico sobre os riscos de usar este medicamento para sua condição.

Este medicamento pode ser prescrito para outros usos; Pergunte ao seu médico ou farmacêutico para mais informações.

Que precauções especiais devo seguir?

Antes de tomar a ciclofosfamida,

informe o seu médico e farmacêutico se você é alérgico à ciclofosfamida, outros agentes alquilantes, 
como bendamustina (Treanda®), bussulfano (Myerlan®, Bussulfex®), carmustina (BiCNU®, Gliadel®
Wafer), clorambucil (Leukeran®), ifosfamida (Ifex®), lomustina (CeeNU®), melfalano (Alkeran®), procarbazina 
(Mutalane®), ou temozolomida (Temodar®), quaisquer outros medicamentos ou qualquer um dos ingredientes dos 
comprimidos de ciclofosfamida. 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 qualquer um dos 
seguintes: alopurinol (Zyloprim®), acetato de cortisona, doxorrubicina (Adriamicina®, Doxil®), hidrocortisona (Cortef®), ou 
fenobarbital (Luminal®Sódio). Seu médico pode precisar alterar as doses de seus medicamentos ou monitorá-lo 
cuidadosamente quanto a efeitos colaterais. Muitos outros medicamentos também podem interagir com a ciclofosfamida, 
portanto, informe o seu médico sobre todos os medicamentos que você está tomando, mesmo aqueles que não aparecem 
nesta lista.

informe o seu médico se você já recebeu tratamento com outros medicamentos quimioterápicos ou se você 
fez radiografias recentemente. Informe também o seu médico se tem ou já teve doença renal ou hepática.

você deve saber que a ciclofosfamida pode interferir no ciclo menstrual normal (período) em mulheres e pode 
interromper a produção de esperma em homens. A ciclofosfamida pode causar infertilidade permanente (dificuldade 
em engravidar); no entanto, você não deve presumir que não pode engravidar ou que não pode engravidar outra 
pessoa. Mulheres grávidas ou amamentando devem informar seus médicos antes de começarem a tomar este 
medicamento. Você não deve planejar ter filhos enquanto estiver recebendo quimioterapia ou por um tempo após os 
tratamentos. (Fale com seu médico para mais detalhes.) Use um método confiável de controle de natalidade para 
evitar a gravidez. A ciclofosfamida pode prejudicar o feto.

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

Que instruções dietéticas especiais devo seguir?

Beba bastante líquido enquanto estiver usando este medicamento.

o que devo fazer se me esquecer de uma dose?

Tome a dose esquecida assim que se lembrar. No entanto, se estiver quase na hora da próxima dose, pule a dose 

esquecida e continue seu esquema posológico regular. Não tome uma dose dupla para compensar uma perdida.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?
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A ciclofosfamida pode causar efeitos colaterais. Informe o seu médico se algum destes 
sintomas for grave ou não desaparecer:

náusea

vômito

perda de apetite ou peso

dor abdominal

diarréia

perda de cabelo

feridas na boca ou língua

mudanças na cor da pele

mudanças na cor ou crescimento das unhas dos dedos das mãos ou dos pés

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

dor de garganta, febre, calafrios ou outros sinais de infecção

cicatrização ruim ou lenta de feridas

hematomas ou sangramentos incomuns

fezes pretas e alcatroadas

micção dolorosa ou urina vermelha

irritação na pele

urticária

coceira

dificuldade em respirar ou engolir

falta de ar

tosse

inchaço nas pernas, tornozelos ou pés

dor no peito

amarelecimento da pele ou olhos

A ciclofosfamida pode aumentar o risco de desenvolver outros cânceres. Converse com seu médico sobre os 
riscos de tomar ciclofosfamida.

A ciclofosfamida 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)
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(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.

Os sintomas de sobredosagem podem incluir o seguinte:

fezes pretas e alcatroadas

urina vermelha

hematomas ou sangramentos incomuns

cansaço ou fraqueza incomum

dor de garganta, tosse, febre ou outros sinais de infecção

inchaço nas pernas, tornozelos ou pés

dor no peito

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 ciclofosfamida.

Não deixe mais ninguém tomar sua medicação. Pergunte ao seu farmacêutico qualquer dúvida que tenha sobre o 

reabastecimento de sua receita.
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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.

nomes de rands

Cytoxan®¶

outros nomes

CPM

CTX

CYT

¶ -Este produto de marca não está mais no mercado. Alternativas genéricas podem estar disponíveis.

Última revisão - 15/08/2018

Saiba como citar esta página

Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema de Saúde, Inc. Isenção de responsabilidade

AHFS®Informação de Medicação do Paciente™. © Copyright, 2022. A Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema 

de Saúde®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Todos os direitos reservados. Duplicação

para uso comercial deve ser autorizado pela ASHP.

Biblioteca Nacional de Medicina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA

Instituto Nacional de Saúde

Última atualização da página: 25 de março de 2022

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682080.html 5/5

https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

