
 

 

        
 

   HIPOSSULFITO DE SÓDIO 
 
 

 
 
 
 

     
 
 
 

 
     Descrição 

 O hipossulfito de sódio é um agente utilizado como antifúngico devido à lenta 

liberação de enxofre, sendo usado topicamente em casos de pitiríase versicolor em solução 

aquosa, assim como em outras dermatoses e na prevenção de infecções. 

Também é usado em forma de solução isotônica no tratamento da extravasação de 

antineoplásicos. 

Finalmente, é usado como antídoto nos envenenamentos por cianetos (sendo utilizado por 

via intravenosa, isolado ou mais habitualmente em combinação com o nitrito de sódio) e 

por bromatos. 

Antifúngico, utilizado no tratamento da extravasação de 
antineoplásicos, antídoto 

 
 



 

 

 

     Indicações 

 • Atua como antídoto, estando indicado para o tratamento de casos de 

envenenamento por cianeto. O Tiossulfato, devido à lenta liberação de enxofre, promove a 

conversão de cianeto em tiocianato, que é facilmente eliminado através da urina. Esta 

catalisação é produzida pela enzima rodanase. 

 • Tiossulfato de Sódio  também é administrado durante sessões de quimioterapia, já 

que inibe a destruição e alquilação de tecidos, proporcionando um substrato para os agentes 

alquilantes que entrarem no tecido subcutâneo. 

 • Além disso ele é utilizado para proteger e prevenir contra micose, como antifúngico 

tópico para tinea versicolor, na medição do volume do fluido orgânico extracelular e na taxa 

de filtração glomerular renal. 

 
 

     Concentração Recomendada 

 -Por via tópica a 20 – 40 % na pitiríase versicolor, aplicando-se 1 ou 2 vezes por dia e 

prolongando-se o tratamento durante semanas ou meses, ou a 10 % para prevenção de 

infecções.  

-No tratamento da extravasação de antineoplásicos: a 4 %. 

-No envenenamento por cianetos: normalmente para adultos administra-se 

primeiramente o nitrito de sódio em doses de 300 mg (10 ml de solução a 3%) durante 3 – 5 

min, seguidas de 12,5 g de tiossulfato de sódio (50 ml de solução a 25%, ou 25 ml de solução 

a 50%) durante 10 min. Se os sintomas persistirem, pode-se repetir a terapia decorrida meia 

hora com metade da dose. 

 
 

     Incompatibilidades 

 Sais de metais pesados (chumbo, mercúrio, prata, etc.), agentes oxidantes, ácidos e 

iodo. 



 

 

 Decompõe-se lentamente quando é aquecido em solução aquosa, assim como se a 

solução contiver dióxido de carbono ou oxigénio. Quando se tritura com cloratos, nitratos ou 

permanganatos pode ocorrer explosão. 

 Obs.: Facilmente oxidável. Tende a compactar-se. 

 

 

     Referências Bibliográficas 

 Martindale, Guía completa de consulta farmacoterapéutica, 1ª ed. (2003). 

The Merck Index, 13ª ed. (2001). 

Formulación magistral de medicamentos, COF da Biscaia, 5ª ed. (2004). 

Monografías Farmacéuticas, C.O.F. de Alicante (1998). 

Formulario básico de medicamentos magistrales, Mª. José Llopis Clavijo e Vicent 

Baixauli Comes (2007). 

Formulario Magistral del C.O.F. de Múrcia (1997). 

Formulario médico farmacéutico, PharmaBooks, 2010. 


