
Ezetimiba/Sinvastatina
Informações sobre medicina do consumidor

VYTORIN ® Esse estreitamento pode retardar ou bloquear o fluxo 

sanguíneo para órgãos vitais, como o coração e o 

cérebro. Este bloqueio do fluxo sanguíneo pode resultar 

em um ataque cardíaco ou acidente vascular cerebral.

Uso em crianças e 
adolescentes

O que tem neste folheto VYTORIN é usado em crianças e 
adolescentes (10 a 17 anos de 
idade) para tratar
hipercolesterolemia, um tipo de 
colesterol alto que é hereditário (ou 
seja, transmitido pelas famílias).

Este folheto responde a algumas 
perguntas comuns sobre VYTORIN. 
Não contém todos os disponíveis
em formação. Não substitui a 
conversa com o seu médico ou 
farmacêutico.

O colesterol HDL é frequentemente 
chamado de colesterol 'bom' porque 
ajuda a impedir que o colesterol ruim 
se acumule nas artérias e protege 
contra doenças cardíacas. VYTORIN não é recomendado para uso 

em crianças com menos de 10 anos de 
idade, pois não há estudos de seus 
efeitos nessa faixa etária.

Todos os medicamentos têm riscos e 
benefícios. Seu médico pesou
os riscos de você tomar VYTORIN contra 

os benefícios que eles esperam que ele 

tenha para você.

Triglicerídeos

Os triglicerídeos são outra forma de 
gordura no sangue que pode aumentar 
o risco de doença cardíaca.

O seu médico irá avaliar se 
VYTORIN é adequado para o seu 
filho. Dependendo do 
desenvolvimento puberal do seu 
filho, VYTORIN pode não ser 
adequado para ele.

Se tiver dúvidas sobre a toma deste 
medicamento, fale com o seu 
médico ou farmacêutico.

Como VYTORIN funciona

VYTORIN reduz o colesterol total 
elevado, colesterol LDL (ruim) e 
triglicerídeos e aumenta o 
colesterol HDL (bom).

Conserve este folheto com o 

medicamento.

Você pode precisar de o ler novamente.

O que é VYTORIN
usado para

VYTORIN funciona diminuindo a 
absorção de colesterol no intestino 
delgado e reduzindo a quantidade 
de colesterol produzida no fígado. 
VYTORIN não ajuda a perder peso.

Antes de você tomar
VYTORIN

VYTORIN ajuda a reduzir os níveis de 
colesterol e triglicérides. É usado em 
pessoas cujos
os níveis de colesterol são muito altos e quando a 

dieta por si só não consegue baixar esses níveis 

adequadamente.

Quando você não deve tomá-lo

Não tome VYTORIN se:
• você tem alergia a VYTORIN ou a 

qualquer um dos ingredientes 
listados no final deste folheto.

Os sintomas de uma reação 
alérgica podem incluir erupção 
cutânea, comichão, falta de ar, 
inchaço da face, lábios, boca, 
língua ou garganta.

Se você tem doença cardíaca e 

histórico de ataque cardíaco ou

hospitalização por angina instável (dor no 

peito), VYTORIN reduz o risco de ataque 

cardíaco, acidente vascular cerebral, cirurgia 

para aumentar o fluxo sanguíneo cardíaco ou 

hospitalização por dor no peito.

Colesterol
O colesterol é uma das várias substâncias 

gordurosas encontradas no

corrente sanguínea. Seu colesterol total 
é composto principalmente de 
colesterol LDL e HDL.

Seu médico pode ter prescrito VYTORIN 
por outro motivo. Pergunte ao seu 
médico se você tem algum
perguntas sobre por que VYTORIN 
foi prescrito para você.

• você está grávida ou 
amamentando.
VYTORIN é contraindicado (isto é, 
não deve ser usado) durante a 
gravidez e amamentação. Se tomar 
este medicamento durante a 
gravidez e amamentação, o seu 
bebé pode absorver este 
medicamento e pode afetar o seu

O colesterol LDL é frequentemente 

chamado de colesterol 'ruim' porque pode 

se acumular nas paredes das artérias 

formando placas. Eventualmente, esse 

acúmulo de placas pode levar a um 

estreitamento das artérias.

VYTORIN não é viciante.
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desenvolvimento normal do bebê 

causando malformações fetais 

(defeitos congênitos) ou danos 

irreversíveis.

4. você é asiático. • cetoconazol, itraconazol, 
posaconazol e voriconazol 
usados   para tratar certas 
infecções fúngicas

5. está a tomar niacina ou um 

produto que contenha niacina.

6. você tem, ou teve, quaisquer condições 

médicas, incluindo doença hepática 

ou problemas hepáticos.

• você tem doença hepática ativa ou 

exames de sangue repetidos

indicando possíveis problemas 

hepáticos.

Se você estiver tomando algum dos itens 

acima, seu médico pode sugerir que você 

pare VYTORIN temporariamente ou

permanentemente.
Seu médico fará um exame de sangue 

para garantir que você não tenha 

problemas com o fígado.• você teve dor muscular, 
sensibilidade ou fraqueza de 
outros medicamentos usados   
para tratar colesterol alto ou
triglicerídeos.

Alguns medicamentos e 
VYTORIN podem interferir entre 
si. Esses incluem:

7. você tem doença renal, diabetes ou 
qualquer outro problema médico.

• Certos agentes antivirais da 
hepatite C, como elbasvir ou 
grazoprevir

8. você bebe álcool regularmente.• Você está tomando certos 
medicamentos, como gemfibrozil, 
ciclosporina, danazol, ácido 
fusídico e inibidores fortes do 
CYP3A4, como itraconazol e 
cetoconazol. Consulte a seção 
"Tomar outros medicamentos" 
neste CMI para obter mais 
informações.

9. você tem alguma alergia a qualquer 

outro medicamento ou qualquer 

outra substância, como alimentos,

conservantes ou corantes.

• sequestrantes de ácidos biliares, como a 

colestiramina, usados   para reduzir os 

níveis de colesterol.

• outros medicamentos para baixar os 

níveis de colesterol, por exemplo, outros 

fibratos, ácido nicotínico (também 

conhecido como niacina).

Se você não informou seu médico sobre 

qualquer um dos itens acima, informe-os 

antes de tomar qualquer VYTORIN.

Tomar outros medicamentos • Varfarina, fluindiona ou outros medicamentos 

usados   para prevenir coágulos sanguíneos
• a embalagem está rasgada ou 

apresenta sinais de adulteração. Informe o seu médico se estiver a 
tomar outros medicamentos, 
incluindo medicamentos que compra 
sem receita médica do seu
farmácia, supermercado ou loja de 

alimentos saudáveis.

• a data de validade da 

embalagem já passou.

Se você tomar este medicamento 

após o prazo de validade, ele pode 

não funcionar.

• colchicina, usada para gota

• verapamil, usado para tratar 
pressão alta e angina

• diltiazem, usado para tratar a angina
Alguns medicamentos não devem 
ser tomados com VYTORIN. Esses 
incluem:

Se você não tem certeza se deve 
começar a tomar VYTORIN, fale 
com seu médico.

• amiodarona, usada para tratar 

batimentos cardíacos irregulares

• amlodipina, utilizada para tratar a 

pressão arterial elevada e angina• nefazodona, usado para tratar a 

depressãoAntes de começar a tomá-lo • digoxina, usada para tratar insuficiência 

cardíaca
• medicamentos contendo cobicistate, um 

medicamento usado no tratamento da 

infecção pelo HIV.

Informe o seu médico se:

1. está grávida ou pretende 
engravidar.

• lomitapida (um medicamento usado para tratar 

uma doença genética grave e rara

condição de colesterol)• inibidores da protease, incluindo 

indinavir, nelfinavir, ritonavir, 

saquinavir, usados   para tratar a 

infecção pelo HIV

VYTORIN não deve ser utilizado 
durante a gravidez. • daptomicina, um medicamento usado 

para tratar pele e pele complicadas

infecções estruturais e 
bacteremia

2. está a amamentar.
VYTORIN não deve ser utilizado 
durante a amamentação.

• certos inibidores da protease do vírus 
da hepatite C (como boceprevir ou 
telaprevir)

Esses medicamentos podem ser afetados por 

VYTORIN, podem afetar o seu funcionamento 

ou podem aumentar o risco de efeitos 

colaterais com VYTORIN. Você pode precisar de 

quantidades diferentes de seu medicamento, 

ou pode precisar tomar medicamentos 

diferentes ou tomar seus medicamentos em 

horários diferentes.

3. você tem dor muscular inexplicável, 

sensibilidade ou fraqueza não 

causada pelo exercício. Isso ocorre 

porque em raras ocasiões, 

problemas musculares podem ser

graves, incluindo ruptura muscular 
resultando em danos nos rins que 
podem levar à morte.

• gemfibrozil, usado para tratar níveis 

elevados de colesterol

• ciclosporina, usada para suprimir o 

sistema imunológico

• danazol

• eritromicina, claritromicina, 
telitromicina e ácido fusídico, 
antibióticos usados   para tratar
infecções

O seu médico ou farmacêutico tem mais 

informações sobre medicamentos com os quais 

deve ter cuidado ou evitar enquanto estiver a 

tomar VYTORIN.

O seu médico pode fazer um exame de 

sangue para verificar certos problemas 

musculares.
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Você também deve informar a qualquer médico 

que esteja prescrevendo um novo medicamento 

para você que está tomando VYTORIN.

No entanto, não importa se você o 
toma antes ou depois das refeições.

Se você tomar muito 
(overdose)

Telefone imediatamente para o seu médico 

ou para o Centro de Informação sobre 

Intoxicações (telefone 13 11 26), ou vá para o 

hospital mais próximo de acidentes e 

emergências, se achar que você ou qualquer 

outra pessoa pode ter tomado VYTORIN em 

excesso. Faça isso mesmo que não haja 

sinais de desconforto ou envenenamento.

No entanto, tome VYTORIN aproximadamente 

à mesma hora todos os dias.

Tomar VYTORIN à mesma hora todos os 
dias terá o melhor efeito. Também o 
ajudará a lembrar-se de quando deve 
tomar a sua dose.

Como tomar VYTORIN

Quanto levar
Tome VYTORIN apenas quando 
prescrito pelo seu médico.

Seu médico pode pedir que você tome 

VYTORIN com outros agentes redutores 

de colesterol, como sequestrantes de 

ácidos biliares.
A dose recomendada em adultos 
(18 anos ou mais) é de um
VYTORIN 10/10, 10/20, 10/40 ou 10/80 
comprimido uma vez ao dia, à noite. O 
seu médico irá ajustar a sua dose de 
VYTORIN dependendo da sua resposta.

Se estiver a tomar um sequestrante 

de ácidos biliares, como

colestiramina, tome VYTORIN pelo 
menos duas horas antes ou quatro 
horas depois de tomar o 
sequestrante de ácidos biliares.

Enquanto você estiver 
usando VYTORIN

Coisas que você deve fazer

Se engravidar enquanto estiver a 
tomar VYTORIN, pare de tomá-lo e 
informe o seu médico imediatamente.

A dose recomendada em adolescentes 
(10 a 17 anos de idade) com 
hipercolesterolemia familiar é um 
comprimido de VYTORIN 10/10, 10/20 
ou 10/40 uma vez ao dia, à noite. O 
máximo
a dose recomendada em adolescentes é de 

10/40 mg.

Quanto tempo tomar

VYTORIN ajuda a reduzir o 
colesterol. Não cura sua 
condição.

Verifique suas gorduras no sangue quando o 

seu médico disser, para se certificar de que 

VYTORIN está funcionando.

Mesmo se estiver a tomar medicamentos 
para tratar o colesterol elevado, é 
importante medir regularmente o seu 
colesterol. Você também deve conhecer 
seus níveis e objetivos de colesterol.

Portanto, você deve continuar a 
tomá-lo conforme indicado pelo seu 
médico se espera diminuir o 
colesterol e mantê-lo baixo.Devido ao risco aumentado de problemas 

musculares, o comprimido de VYTORIN 

10/80 destina-se apenas a pacientes com 

alto risco de problemas cardíacos que 

ainda não atingiram sua meta de 

colesterol com doses mais baixas.

Você pode ter que tomar remédios para 

baixar o colesterol pelo resto de sua vida. 

Se você parar de tomar VYTORIN, seus 

níveis de colesterol podem subir 

novamente.

Se estiver prestes a iniciar qualquer 
novo medicamento, informe o seu 
médico e farmacêutico que está a 
tomar VYTORIN.

Engula VYTORIN com um copo 
de água.

Se você estiver prestes a fazer uma 
cirurgia eletiva, informe ao seu médico 
que está tomando VYTORIN.

Se você esquecer de tomar
Siga cuidadosamente todas as 
instruções dadas pelo seu médico e 
farmacêutico.

Se estiver quase na hora da 
próxima dose, pule a dose que 
você esqueceu e tome a próxima 
dose quando for necessário. Caso 
contrário, tome-o assim que se 
lembrar e volte a tomar o 
comprimido normalmente.

O seu médico pode sugerir a interrupção dos 

comprimidos alguns dias antes da cirurgia.

Podem diferir das informações 
contidas neste folheto.
Se você não entender as 
instruções, peça ajuda ao seu 
médico ou farmacêutico.

Coisas que você não deve fazer

Não dê VYTORIN a outras pessoas, 
mesmo que tenham a mesma 
condição que você.

Se não tiver a certeza se deve saltar a 
dose, fale com o seu médico ou 
farmacêutico.Quando tomá-lo

VYTORIN deve ser tomado uma 
vez ao dia, à noite.

Coisas para ter cuidado
Não tome uma dose dupla para 
compensar a dose que você 
esqueceu.

Evite beber grandes quantidades de 
álcool.O fígado produz sua maior quantidade 

de colesterol quando o corpo está em 
repouso e quando não há ingestão 
alimentar. Para a maioria das pessoas, 
isso é à noite, quando dorme. Portanto, 
VYTORIN é mais eficaz quando tomado à 
noite. Um bom tempo
seria depois de sua refeição da noite.

Se tiver dificuldade em lembrar-se de 
tomar o comprimido, peça algumas 
dicas ao seu farmacêutico.

Beber grandes quantidades de álcool 
pode aumentar sua chance de VYTORIN 
causar problemas no fígado.

O sumo de toranja deve ser evitado 

enquanto estiver a tomar VYTORIN.

O sumo de toranja contém um ou
mais componentes que alteram o
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metabolismo de alguns 
medicamentos, incluindo VYTORIN.

atendimento médico ou hospitalização. 

Efeitos colaterais graves são raros.

O risco de ruptura muscular também é 

maior para pacientes mais velhos (65 anos 

de idade ou mais), pacientes do sexo 

feminino, pacientes com problemas renais 

e pacientes com problemas de tireóide.

Tenha cuidado ao dirigir ou 
operar máquinas até saber 
como VYTORIN o afeta.

Informe o seu médico imediatamente 
se notar qualquer um dos seguintes:

• erupção cutânea e urticária
Foram relatados efeitos colaterais com 
VYTORIN que podem afetar sua 
capacidade de dirigir ou operar 
máquinas. As respostas individuais ao 
VYTORIN podem variar.

• erupção cutânea vermelha elevada, às vezes com 

lesões em forma de alvo Efeitos colaterais graves são raros.

• erupção cutânea que ocorre na pele ou 

feridas na boca (erupção cutânea 

liquenóide)

Outros efeitos colaterais não listados acima 

também podem ocorrer em alguns pacientes. 

Informe o seu médico se notar quaisquer outros 

efeitos.
O colesterol alto pode ser tratado 

de duas maneiras principais:

• urina de cor escura

• movimentos intestinais de cor clara

• dor nas articulações

Informe o seu médico se notar algum 
dos seguintes:

Mudancas de estilo de vida -

isso inclui uma redução do colesterol
dieta, aumentando a atividade física,
e controle de peso. Consulte o 
seu médico antes de aumentar a 
atividade física.

• Dor de cabeça

• Náusea

• Dores musculares

• Tontura
• Sentindo-se cansado

• Tosse
• Irritação do estômago

• Diarréia
• Diminuição do apetite

• Afrontamento

• Hipertensão
• Dor

• sangramento ou hematomas mais facilmente

do que o normal

• dor abdominal constante 
com náuseas e vômitos.

Estes podem ser efeitos colaterais graves. 

Você pode precisar de atenção médica 

urgente. Efeitos colaterais graves são raros.
Medicamentos -

medicamentos para baixar o colesterol são usados   

em conjunto com mudanças no estilo de vida para 

ajudar a diminuir o colesterol. Problemas hepáticos também podem ocorrer e 

podem ser graves. O seu médico pode fazer 

análises ao sangue para verificar o seu fígado

Informe o seu médico imediatamente 
se notar algum dos seguintes 
sintomas de problemas no fígado:

Efeitos colaterais
Estes são os efeitos colaterais 
mais comuns de VYTORIN ou de 
ezetimiba ou sinvastatina.

Informe o seu médico ou farmacêutico o 

mais rapidamente possível se não se sentir 

bem enquanto estiver a tomar

VYTORIN.

• sente-se cansado ou fraco

• perda de apetite

• dor de barriga superior

• urina escura

Informe o seu médico se notar algum 
dos seguintes:

VYTORIN ajuda a maioria das pessoas com 

colesterol alto, mas pode ter efeitos 

colaterais indesejados em algumas pessoas. 

Todos os medicamentos podem ter efeitos 

colaterais. Às vezes eles são sérios, na 

maioria das vezes não são. Você pode 

precisar de tratamento médico se tiver 

alguns dos efeitos colaterais.

• Depressão
• amarelecimento da pele ou do 

branco dos olhos.
• Formigamento ou dormência das 

mãos ou pés
Informe o seu médico 
imediatamente se notar o seguinte:

• Problemas para dormir

• Memória fraca

• Confusão
• Disfunção erétil

• dores musculares inexplicáveis, 

sensibilidade ou fraqueza, não causadas 

por exercício (em casos muito raros, isso 

pode não desaparecer após a interrupção 

de VYTORIN).

Peça ao seu médico ou farmacêutico para 

responder a quaisquer perguntas que possa ter.

• Problemas respiratórios, incluindo 
tosse persistente e/ou
falta de ar, que também pode 
ocorrer com fadiga, perda de peso 
inexplicável ou febre

Isso pode ser um efeito colateral grave. 

Isso ocorre porque, em raras ocasiões, os 

problemas musculares podem ser graves, 

incluindo a ruptura muscular, resultando 

em danos nos rins que podem levar à 

morte. Você pode precisar de atenção 

médica urgente.

Informe o seu médico imediatamente 
ou dirija-se a um acidente e 
emergência no hospital mais próximo, 
se notar algum dos seguintes:

Estes são efeitos colaterais raros 

de ezetimiba ou sinvastatina.

• inchaço da face, lábios, boca, 
garganta ou língua que pode
causar dificuldade em engolir ou 
respirar

Em pacientes adolescentes (10 a 17 anos 
de idade) não houve estudos com mais 
de 1 ano sobre o efeito de tomar 
VYTORIN no desenvolvimento ósseo, 
crescimento, desenvolvimento social e 
emocional ou fertilidade.

O risco de ruptura muscular é 
maior em doses mais altas de
VYTORIN, particularmente a dose de 
10/80 mg.

Estes são efeitos colaterais sérios. Se 
você os tiver, você pode ter tido uma 
reação alérgica grave a
VYTORIN. Você pode precisar urgente
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Não se assuste com essas listas de 

possíveis efeitos colaterais. Você pode não 

experimentar nenhum deles.

Comprimido comprimido biconvexo, 

branco a esbranquiçado, em forma de 

cápsula, marcado com "313".

www.msdinfo.com.au/vytorincmi ou 

pergunte ao seu farmacêutico.

Número de registro australiano: 

VYTORIN 10/10 - AUST R 98100 

VYTORIN 10/20 - AUST R 98111 

VYTORIN 10/40 - AUST R 98115 

VYTORIN 10/80 - AUST R 98117

• VYTORIN 10/80 - 10mg Ezetimiba/ 

80mg Sinvastatina: Comprimido 

comprimido biconvexo, branco a 

esbranquiçado, em forma de 

cápsula, marcado com "315".

Depois de usar VYTORIN

Armazenar Uma embalagem inicial de VYTORIN contém 

5 ou 10 comprimidos. Um pacote comercial 

contém 30 comprimidos.
Mantenha os comprimidos na embalagem 

blister até a hora de tomá-los.

Se você retirar os comprimidos do blister, 
eles podem não se manter bem. Ingredientes

Mantenha VYTORIN em local fresco e seco, 

onde a temperatura permanece abaixo de 

25°C. Não o armazene ou qualquer outro 

medicamento no banheiro ou perto de 

uma pia.

Ingrediente ativo:

VYTORIN 10/10 -
10mg ezetimiba/10mg sinvastatina por 

comprimido

Não o deixe no carro ou no 
peitoril da janela.

VYTORIN 20/10 -
10mg ezetimiba/20mg sinvastatina por 

comprimidoCalor e umidade podem destruir 

alguns medicamentos. VYTORIN 10/40 -
10mg ezetimiba/40mg sinvastatina por 

comprimido
Mantenha-o onde as crianças não possam 

alcançá-lo.

Um armário trancado a pelo menos um 

metro e meio acima do solo é um bom lugar 

para guardar medicamentos.

VYTORIN 10/80 -
10mg ezetimiba/ 80mg sinvastatina por 

comprimido

Ingredientes inativos:
Disposição

• hidroxianisol butilado
• ácido cítrico monohidratado

• croscarmelose de sódio

• hipromelose
• lactose monohidratada

• estearato de magnesio

• celulose microcristalina
• propil galato

Se o seu médico lhe disser para parar

tomar VYTORIN ou os comprimidos 
tiverem expirado, pergunte ao seu 
farmacêutico o que fazer com os 
que sobrarem.

Descrição do produto
VYTORIN não contém glúten, sacarose, 
tartrazina ou qualquer outro corante 
azo.

O que isso parece

VYTORIN vem em quatro tipos de 

comprimidos: Fornecedor

• VYTORIN 10/10 - 10mg Ezetimiba/

10mg Sinvastatina: Comprimido 

comprimido biconvexo, branco a 

esbranquiçado, em forma de 

cápsula, marcado com "311".

VYTORIN é fornecido na Austrália 
por:

Organon Pharma Pty Limited 
Building A, 26 Talavera Road 
MACQUARIE PARK NSW 2113• VYTORIN 10/20 - 10mg Ezetimiba/ 

20mg Sinvastatina: Comprimido 

comprimido biconvexo, branco a 

esbranquiçado, em forma de 

cápsula, marcado com "312".

Este folheto foi elaborado em março de 

2022.

Este folheto CMI estava atualizado no 

momento da impressão. Para verificar se 

ele foi atualizado, consulte nosso

local na rede Internet,

• VYTORIN 10/40 - 10mg
Ezetimiba/ 40mg Sinvastatina:
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