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a
Leia atentamente este folheeto antes dee tomar estee medicameento.
- Connserve este folheto.
f
Podde ter necessiidade de o reeler.
- Casso ainda tenhha dúvidas, fale com o seu
s médico ou
o farmacêuutico.
- Estee medicameento foi receiitado para sii. Não deve dá-lo a outroos; o medicaamento podee seros mesmos sintomas.
lhes prejudicial
p
m
mesmo
que apresentem
a
- Se algum
a
dos efeitos
e
secunndários se aggravar ou se detectar quaaisquer efeittos secundárrios
não mencionado
m
s neste folheeto, informee o seu médicco ou farmaacêutico.
Nestee folheto:
1.O que
q é Simvaastatina Inphharma e paraa que é utilizzado
2.Anntes de tomarr Simvastatiina Inpharmaa
3.Com
mo tomar Siimvastatina Inpharma
4.Efeeitos secundários possívveis
5.Com
mo conservaar Simvastattina Inpharm
ma
6.Ouutras informaações
p
que é utilizado
u
1. O que é Simvvastatina Inpharma e para
m
o denomina--se simvastaatina. A simvvastatina perrtence
A subbstância actiiva do seu medicamento
a um
m grupo dee medicameentos conheecidos como
o estatinas ou “inibidoores da red
dutase
HMG
GCoA”, quee funcionam através da redução, no
o sangue, daa quantidadee de colesterrol ou
outraas substânciaas gordas chhamadas trigglicéridos.
O colesterol é im
mportante paara o organissmo funcion
nar adequadaamente mas quando os níveis
n
de coolesterol sãoo demasiadoo elevados (hipercoleste
(
erolemia) esste pode fixaar-se nas paaredes
das artérias
a
(aterrosclerose) o que pode originar um
ma obstruçãoo dos vasos sanguíneos. Esta
obstrrução pode conduzir
c
a anngina (dor forte
f
no peito
o) e ataque cardíaco.
c
Níveis elevadoss de colesteerol no sanngue podem
m ser causaados por ddiversos facctores,
incluuindo uma alimentaçãoo rica em colesterol e gordurass, certas ddoenças, do
oenças
heredditárias e fallta de exercício.
O seuu médico poode ter-lhe prescrito Sim
mvastatina In
npharma, em
m adição a m
medidas dietééticas,
porquue:
- Tem
m níveis eleevados de coolesterol (hiipercolestero
olemia) ou de
d triglicériddos (dislipid
demia
mistaa) no sanguee, os quais não diminuíraam através da
d dieta, perrda de peso oou exercício
o, ou
- Tem
m uma doença hereditáária chamadda hipercoleesterolemia familiar hoomozigótica (uma
doença rara que é transmitidda na famíliaa e causa um
m nível elevaado de colessterol no san
ngue),
ou
- Soffre de doença cardíaca coronária ou
o apresentaa risco de desenvolver
d
r doença carrdíaca
coronnária por ter diabetes, ter tido um
m enfarte ou outra doennça dos vasoos sanguíneeos. A
simvastatina podde prolongarr a sua vida ao reduzir o risco de dooença cardíaaca por man
nter as
suas artérias desoobstruídas, mesmo
m
se oss seus níveiss de colesterrol forem noormais.
O seu médico taambém o innformará coomo reduzir os níveis de
d colesterool no seu saangue,
atravvés de uma dieta
d
pobre em
e gorduras, durante o tratamento
t
c
com
Simvasttatina Inpharrma.
2. An
ntes de tomar Simvastaatina Inphaarma
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Não tome Simvaastatina Inp
pharma
- See tem alerggia (hiperseensibilidade)) à simvastatina ou a qualquer componentte de
Simvvastatina Inppharma;
- Se está
e grávidaa ou planeia engravidar;
- Se está
e a amam
mentar;
- Se tem
t problem
mas de fígadoo;
- Se estiver
e
a tom
mar algum dos seguintess medicamen
ntos:
-medicam
mentos antifú
fúngicos com
mo itraconazzol ou cetocoonazol;
- alguns medicamenntos para o tratamento
t
de
d infecções pelo víruss da sida co
omo o
indinnavir, nelfinaavir, ritonavvir ou saquinnavir:
- nefazoddona (um meedicamento antidepressiivo);
- antibiótticos como a eritromicinna, claritrom
micina ou teliitromicina.
me especial cuidado
c
com
m Simvastattina Inpharrma
Tom
A sim
mvastatina pode
p
aumenntar o risco de
d miopatiaa nalguns dooentes, o quue resulta em
m dor,
sensiibilidade e fraqueza musculares.
m
O médico pode
p
efectuuar análises ao sanguee para
verifi
ficar a conddição dos seus
s
múscuulos antes e após ter iniciado o tratamento com
Simvvastatina Inppharma.
Casoo apresente alguma
a
das seguintes
s
coondições falee com o seuu médico AN
NTES de com
meçar
a tom
mar os comprimidos, na medida em que pode ap
presentar um
m maior riscoo de miopatiia:
- Se sentir dores, sensibiliddade ou fraqqueza muscculares inexpplicáveis, ou se algum
ma vez
sofreeu de uma dooença denom
minada mioppatia (doençaa dos múscuulos)
- Se alguma veez teve probblemas mussculares durrante o trattamento com
m medicam
mentos
usadoos para reeduzir o colesterol denominados
d
s estatinas (como a pravastatin
na ou
atorvvastatina) ouu “fibratos” (como
(
o bennzofibrato ou
u o gemfibroozil);
- Se consome
c
graandes quantiidades de álcool ou se teeve uma doeença de fígado. O seu médico
m
pode efectuar allgumas anállises sanguínneas para verificar
v
o estado
e
do seeu fígado an
ntes e
depois de iniciar o tratamentto;
- Se tem
t problem
mas renais ouu da tiróide;
- Se você,
v
ou alggum familiarr próximo, teem uma doeença musculaar hereditáriia;
- Se tem
t mais dee 70 anos.
mar Simvastatina Inphaarma com outros
o
mediicamentos
Tom
Por favor
f
inform
me o seu médico se esttiver a tomaar ou tiver tomado recentemente outros
o
mediicamentos, inncluindo meedicamentoss obtidos sem
m receita méédica.
Há alguns
a
mediccamentos quue não deveem ser tomaados com Simvastatina
S
a Inpharma. Estes
estãoo listados na secção “Nãão tome Simvvastatina Inp
pharma”.
O rissco de probleemas muscuulares pode ser
s maior see Simvastatinna Inpharmaa for tomado
o com
deterrminados meedicamentoss. Deve info
formar o seu
u médico see estiver a ttomar algum
m dos
seguiintes medicaamentos:
- Medicamentos usados paraa suprimir o sistema imu
unitário com
mo a ciclospoorina;
- Niiacina ou ácido
á
nicotíínico em doses
d
iguais ou superriores a 1gg por dia (estes
mediicamentos sãão usados paara reduzir o colesterol);
- Medicamentoss usados para
p
reduziir o colesteerol denom
minados “fibbratos” com
mo o
gemffibrozil, fenoofibrato ou benzofibrato
b
o;
- Am
miodarona, um
m medicamento usado para
p tratar o batimento cardíaco
c
irreegular;
- Meedicamentoss como o verapamil
v
ouu diltiazem,, que são usados
u
para tratar a prressão
arteriial elevada, a dor no peiito associadaa a doença cardíaca
c
ou outras
o
condiições cardíaccas;
2

- Meedicamentoss usados paara tornar o sangue mais
m
fluido prevenindoo a formaçãão de
coáguulos, como a varfarina;
- Dannazol (um medicamento
m
o esteróide usado
u
para tratar
t
a endoometriose e quistos da mama
m
na mulher).
m
mar Simvastatina Inphaarma com alimentos
a
e bebidas
Tom
O suumo de torranja contéém algumass substânciaas que poddem alterar a forma como
Simvvastatina Innpharma funnciona. Deve EVITAR
R beber suumo de tooranja duran
nte o
tratam
mento com Simvastatina
S
a Inpharma.
Gravvidez e Aleitamento
Conssulte o seu médico
m
ou faarmacêutico antes de tom
mar qualquerr medicamennto.
Se esstá grávida, a tentar enngravidar, ouu suspeita de
d uma gravvidez não toome Simvasstatina
Inphaarma. Se engravidou durante o tratamentto com Siimvastatina Inpharma pare
imeddiatamente de
d tomar o medicamento
m
o e consulte o seu médico.
Se esstá a amameentar não tom
me Simvastaatina Inpharm
ma. Se está a amamentaar ou planeiaa vir a
amam
mentar fale com
c
o seu médico
m
antes de tomar Siimvastatina Inpharma.
dução de veeículos e utiilização de máquinas
m
Cond
Este medicamennto pode provocar-lhe tonturas. See isso aconntecer não ddeve conduzzir ou
utilizzar maquinarria até que se sinta melhhor.
mportantes sobre
s
alguns componen
ntes de Simvastatina In
npharma
Inforrmações im
Este medicamennto contém laactose. Se o seu médico
o lhe disse que
q tem intoolerância a alguns
a
açúcaares, contactte-o antes dee tomar Sim
mvastatina In
npharma.
na Inpharm
ma
3. Coomo tomar Simvastatin
Tomee Simvastatina Inpharm
ma sempre de
d acordo co
om as indicaações do méédico. Fale com
c
o
seu médico
m
ou faarmacêutico se tiver dúvvidas.
A doose inicial haabitual é de 10 a 40 mg por dia, adm
ministrada por
p via oral, numa toma única
ao fim
m da tarde ou
o à noite. O seu médicco pode ajusstar a dose até
a um máxim
mo de 80 mg
m por
dia, administraddos numa tooma única à noite. A dose
d
de 80 mg por diaa é recomen
ndada
apenaas em doeentes com hipercolestterolémia grave
g
e em
m riscos dde compliccações
cardiiovascularess.
O seeu médico pode
p
prescreever-lhe doses mais baaixas, especcialmente see estiver a tomar
t
certoos medicameentos listadoos na secção 2, ou se tiveer certas doeenças renais.
Não tome
t
uma dose
d
superiorr nem inferioor à recomen
ndada pelo seu
s médico.
Não se recomenda a utilizaçção de Simvvastatina Inp
pharma em crianças e aadolescentess com
idadee inferior a 18
1 anos.
S
na Inpharm
ma do que deeveria
Se toomar mais Simvastatin
Ou se
s alguém tomar aciddentalmente alguns com
mprimidos, contacte o seu médicco ou
farmaacêutico asssim que posssível ou dirrija-se imed
diatamente ao
a serviço dde urgências mais
próxiimo. Deve leevar consigoo a embalagem com os restantes
r
com
mprimidos.
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Casoo se tenha essquecido dee tomar Sim
mvastatina Inpharma
I
Não se preocupee. Simplesm
mente tome a próxima dose
d
como seria
s
normall. Não tomee uma
dose a dobrar parra compensaar a dose que se esqueceeu de tomar..
Se paarar de tom
mar Simvasttatina Inphrrama
Se parar
p
de tom
mar Simvastatina Inphharma os seus
s
níveis de colesterrol podem subir
novamente.
Tomee o medicam
mento durantte o períodoo de tempo reecomendadoo pelo seu m
médico.
Se aiinda tiver dúvidas
d
sobrre a utilizaçção deste medicamento
m
, fale com o seu médicco ou
farmaacêutico.
4. Effeitos secundários posssíveis
Como todos os medicament
m
tos, Simvasttatina Inpharrma pode caausar efeitoss secundário
os, no
entannto estes nãoo se manifestam em todaas as pessoaas.
Raram
mente, os doentes deesenvolveram
m inflamação ou defiinhamento muscular, muito
m
raram
mente progrredindo parra uma coondição graave potenciialmente faatal (denom
minada
“rabddomiólise”).. Se tiver fraaqueza, senssibilidade ou
u dor muscuular e, especcialmente, se,
s em
simultâneo, senttir mal-estaar ou tiver temperaturaa elevada, pare
p
de tom
mar Simvasstatina
Inphaarma e contaacte o seu médico
m
imediiatamente.
Todoos os mediccamentos podem
p
provvocar reacçõ
ões alérgicaas, embora a ocorrênccia de
reacçções alérgiccas graves seja
s
muito rara. Contaacte imediattamente o sseu médico caso
apressente subitam
mente respiiração ruidosa, dificuldaade em resppirar, inchaçço das pálpeebras,
face ou lábios, erupção ouu prurido (especialmentte se afectarrem todo o corpo), do
or nas
articuulações, infllamação das articulações e dos vaso
os sanguíneoos, nódoas nnegras (contu
usões)
não habituais, erupções cutâneas,
c
innchaços, urtticária, sennsibilidade dda pele ao
o sol,
tempperatura elevvada ou ruboor.
Valores laboratoriais:
Foram
m observadaas elevaçõess de alguns testes
t
sanguííneos laboraatoriais da fuunção hepátiica
(transsaminases) e de uma ennzima muscuular (CK)
Os seeguintes efeiitos secundáários foram descritos
d
rarramente:
(inferrior a 1 em cada
c
1.000 mas
m superiorr a 1 em cad
da 10.000)
- Pertturbações a nível do esttômago (gástricas), tais como, indispposição, obsstipação, diaarreia,
flatullência, indiggestão e dor abdominal
- Fraqueza
- Dorres de cabeçça
- Tonnturas
- Dorrmência ou perda
p
de sennsação nos braços
b
e pern
nas
- Queeda de cabello
- Eruupções cutânneas
- Pruurido
- Doeença do fígaado - com possível
p
apreesentação de olhos e/ouu pele amareelados (icterrícia),
prurido, cor escuura da urina, fezes de coloração pálida
- Mal-estar
- Forrmigueiro ouu sensação de
d picadas (pparestesia)
- Aneemia
- Infllamação no pâncreas
p
(paancreatite)
4

- Fossfatase alcaliina
Se allgum dos effeitos secunndários se aggravar ou see detectar quaisquer
q
effeitos secund
dários
não mencionado
m
s neste folheeto, informee o seu médicco ou farmaacêutico.
harma
5. Coomo conservvar Simvasstatina Inph
Consservar em local seco e a temperaturaa inferior a 25ºC.
2
Mantter fora do alcance
a
e da vista das criianças.
Não utilize Simvvastatina Innpharma apóós o prazo de
d validade impresso nna embalageem. O
prazoo de validade correspondde ao últimoo dia do mêss indicado.
Os medicamento
m
os não devem
m ser eliminnados na can
nalização ouu no lixo dom
méstico. Perrgunte
ao seeu farmacêuttico como elliminar os medicamento
m
os de que já não necessiita. Estas meedidas
irão ajudar
a
a protteger o ambiente.
utras inform
mações
6. Ou
Quall a composição de Simvvastatina In
npharma
A subbstância actiiva é a simvvastatina. Caada comprim
mido contém 20 mg de siimvastatina..
Os outros
o
compponentes do núcleo do comprimid
do são: lactoose monohiidratada, cellulose
microocristalina, amido de milho,
m
ácidoo ascórbico, butilhidroxxianisol, talcco, sílica coloidal
anidrra, estearatoo de magnéésio, amidooglicolato de
d sódio, hipromelose, propilenog
glicol,
dióxiido de titânioo.
Os coorantes usaddos são óxido de ferro veermelho e óxido de ferro amarelo.
d Simvastaatina Inphaarma e contteúdo da em
mbalagem
Quall o aspecto de
Este medicamentto apresentaa-se sob a forma de com
mprimidos reddondos, de ccor castanho
oclara. Os comprimidos de Siimvastatina Inpharma
I
sãão acondicioonados em bblisters de 10
0
unidaades. Cada embalagem
e
c
contém
30 comprimidos
c
s.
do
Titullar da Autoorização de Introduçãoo no Mercad
Labooratórios Inppharma
Indústria farmaccêutica, S.A
A.
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