
SÍMBIAX®

(SIM-ser-ax)
(olanzapina e cloridrato de fluoxetina)

Cápsula
Leia o Guia de Medicação que acompanha o SYMBYAX®antes de começar a tomá-lo e cada vez que você 
recebe um refil. Pode haver novas informações. Este Guia de Medicação não substitui a conversa com seu 
médico sobre sua condição médica ou tratamento. Converse com seu médico ou farmacêutico se houver algo 
que você não entenda ou se quiser saber mais sobre SYMBYAX.

Quais são as informações mais importantes que devo saber sobre o SYMBYAX?

SYMBYAX pode causar efeitos colaterais graves, incluindo:

1. Pensamentos ou ações suicidas.

2. Aumento do risco de morte em idosos confusos, com perda de memória e perda de contato 
com a realidade (psicose relacionada à demência).

3. Açúcar elevado no sangue (hiperglicemia).

4. Níveis elevados de gordura no sangue (colesterol e triglicérides aumentados), especialmente em 
crianças e adolescentes de 10 a 17 anos.

5. Ganho de peso, especialmente em crianças e adolescentes de 10 a 17 anos.

Esses efeitos colaterais graves são descritos abaixo. º. 
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Medicamentos antidepressivos, depressão e outras doenças mentais graves e suicídio

Fale com o seu médico ou com o seu familiar sobre:

• todos os riscos e benefícios do tratamento com medicamentos antidepressivos.

• todas as opções de tratamento para depressão ou outra doença mental grave.

• Os medicamentos antidepressivos podem aumentar os pensamentos ou ações suicidas em algumas 
crianças, adolescentes e adultos jovens nos primeiros meses de tratamento.

• Depressão e outras doenças mentais graves são as causas mais importantes de pensamentos e ações 
suicidas. Algumas pessoas podem ter um risco particularmente alto de ter pensamentos ou ações 
suicidas.Estes incluem pessoas que têm (ou têm histórico familiar de) doença bipolar (também chamada de 
doença maníaco-depressiva) ou pensamentos ou ações suicidas.

• Como posso observar e tentar evitar pensamentos e ações suicidas em mim ou em um membro da 
família?

• Preste muita atenção a quaisquer mudanças, especialmente mudanças repentinas, de humor, comportamentos, pensamentos 
ou sentimentos. Isso é muito importante quando um medicamento antidepressivo é iniciado ou quando a dose é alterada.
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• Ligue imediatamente para o profissional de saúde para relatar mudanças novas ou repentinas de humor, comportamento, 

pensamentos ou sentimentos.

• Mantenha todas as consultas de acompanhamento com o profissional de saúde conforme agendado. Ligue para o 
médico entre as visitas, conforme necessário, especialmente se tiver dúvidas sobre os sintomas.

Ligue para um profissional de saúde imediatamente se você ou seu familiar tiver algum dos seguintes 
sintomas, especialmente se forem novos, piores ou se preocuparem:

• pensamentos sobre suicídio ou morte

• tentativas de suicídio
• depressão nova ou pior
• ansiedade nova ou pior
• sentir-se muito agitado ou inquieto

• ataques de pânico

• problemas para dormir (insônia)

• irritabilidade nova ou pior

• agir de forma agressiva, zangada ou violenta

• agindo em impulsos perigosos
• um aumento extremo na atividade e na fala (mania)
• ou outras mudanças incomuns de comportamento ou humor.

O que mais eu preciso saber sobre medicamentos antidepressivos?

• Nunca interrompa um medicamento antidepressivo sem primeiro falar com um profissional de 
saúde. Parar um medicamento antidepressivo de repente pode causar outros sintomas.

• Os antidepressivos são medicamentos usados   para tratar a depressão e outras doenças.É importante 
discutir todos os riscos de tratar a depressão e também os riscos de não tratá-la. Os pacientes e suas famílias 
ou outros cuidadores devem discutir todas as opções de tratamento com o profissional de saúde, não apenas 
o uso de antidepressivos.

• medicamentos antidepressivos têm outros efeitos colaterais.Converse com o médico sobre os 
efeitos colaterais do medicamento prescrito para você ou seu familiar.

• Medicamentos antidepressivos podem interagir com outros medicamentos.Conheça todos os medicamentos 
que você ou seu familiar toma. Mantenha uma lista de todos os medicamentos para mostrar ao profissional de 
saúde. Não inicie novos medicamentos sem primeiro consultar seu médico.

• Nem todos os medicamentos antidepressivos prescritos para crianças são aprovados pela FDA para uso em 
crianças.Fale com o profissional de saúde do seu filho para obter mais informações.

2. Aumento do risco de morte em idosos confusos, com perda de memória e perda de contato com 
a realidade (psicose relacionada à demência).SYMBYAX não está aprovado para o tratamento de 
psicose em idosos com demência.

3. Açúcar elevado no sangue (hiperglicemia):Açúcar elevado no sangue pode acontecer se você já tem 
diabetes ou se nunca teve diabetes. Açúcar elevado no sangue pode levar a:

• acumulação de ácido no sangue devido a cetonas (cetoacidose)

• coma
• morte

O seu médico deve fazer testes para verificar o seu nível de açúcar no sangue antes de começar a tomar SYMBYAX e durante 
o tratamento. Em pessoas que não têm diabetes, às vezes o açúcar elevado no sangue desaparece quando

ID de referência: 3595972



3
SYMBYAX está parado. Pessoas com diabetes e algumas pessoas que não tinham diabetes antes de tomar SYMBYAX 
precisam tomar remédios para açúcar elevado no sangue mesmo depois de parar de tomar SYMBYAX.

Se você tem diabetes, siga as instruções do seu médico sobre a frequência de verificação de açúcar no sangue enquanto estiver 
tomando SYMBYAX.

Ligue para o seu médicose tiver algum destes sintomas de açúcar elevado no sangue (hiperglicemia) enquanto estiver 
a tomar SYMBYAX:

• sentir muita sede
• necessidade de urinar mais do que o habitual

• sentir muita fome
• sentir-se fraco ou cansado

• sentir-se mal do estômago
• sente-se confuso, ou o seu hálito cheira a fruta.

4. Níveis elevados de gordura no sangue (aumento do colesterol e dos triglicéridos).Níveis elevados de gordura 
podem ocorrer em pessoas tratadas com SYMBYAX, especialmente em crianças e adolescentes (10 a 17 anos). Você pode 
não ter nenhum sintoma, portanto, seu médico deve fazer exames de sangue para verificar seus níveis de colesterol e 
triglicerídeos antes de começar a tomar SYMBYAX e durante o tratamento.

5. Aumento de peso (ganho de peso):O ganho de peso é comum em pessoas que tomam SYMBYAX. Crianças e 
adolescentes (10 a 17 anos) que receberam SYMBYAX tiveram maior probabilidade de ganhar peso e ganhar mais 
peso do que os adultos. Algumas pessoas podem ganhar muito peso enquanto tomam SYMBYAX, então você e seu 
médico devem verificar seu peso regularmente. Converse com seu médico sobre maneiras de controlar o ganho de 
peso, como comer uma dieta saudável e equilibrada e se exercitar

O que é SYMBIAX?
SYMBYAX é um medicamento de prescrição utilizado para:

• tratamento a curto prazo de episódios de depressão que ocorrem com Transtorno Bipolar I em pessoas com 10 anos 
ou mais.

• tratamento a curto prazo de episódios de depressão que não respondem a 2 outros medicamentos, também 
designados por depressão resistente ao tratamento, em adultos.

SYMBYAX contém dois medicamentos, olanzapina e cloridrato de fluoxetina.

Não se sabe se SYMBYAX é seguro e eficaz em crianças menores de 10 anos.

Os sintomas do Transtorno Bipolar I incluem períodos alternados de depressão e humor elevado ou irritável, aumento 
da atividade e inquietação, pensamentos acelerados, fala rápida, comportamento impulsivo e diminuição da necessidade 
de sono. Com o tratamento, alguns dos seus sintomas de Transtorno Bipolar I podem melhorar.

Os sintomas da depressão resistente ao tratamento incluem diminuição do humor, diminuição do interesse, aumento 
dos sentimentos de culpa, diminuição da energia, diminuição da concentração, alterações no apetite e pensamentos ou 
comportamentos suicidas. Com o tratamento, alguns dos seus sintomas de depressão resistente ao tratamento podem 
melhorar.

Se você acha que não está melhorando, ligue para o seu médico.

Quem não deve tomar SYMBYAX?
• Não tome SYMBYAX se estiver a tomar um Inibidor da Monoamino Oxidase (IMAO). Pergunte ao seu médico 

ou farmacêutico se não tiver certeza se está tomando um IMAO, incluindo o antibiótico linezolida.
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• Não tome um IMAOdentro de 5 semanas após a interrupção de SYMBYAXa menos que instruído a fazê-lo pelo seu 
médico.

• Não inicie SYMBYAX se você parou de tomar um IMAO nas últimas 2 semanas, a menos que seja orientado 
pelo seu médico.

As pessoas que tomam SYMBYAX perto do tempo de um IMAO podem ter efeitos colaterais graves e com 
risco de vida, com sintomas que incluem:

• febre alta
• espasmos musculares contínuos que você não pode controlar

• músculos rígidos

• alterações na frequência cardíaca e pressão arterial que ocorrem rapidamente

• confusão
• inconsciência.

• Não tome SYMBYAX se estiver a tomar Mellaril®(tioridazina). Não tome Mellaril®dentro de 5 semanas após a 
interrupção de SYMBYAX. Mellaril pode causar sérios problemas de ritmo cardíaco e você pode morrer 
repentinamente.

• Não tome SYMBYAX se estiver a tomar o medicamento antipsicótico pimozida (Orap®). Não tome pimozida 
(Orap®)dentro de 5 semanas após a interrupção de SYMBYAX.

O que devo dizer ao meu médico antes de tomar SYMBYAX?

SYMBYAX pode não ser adequado para você. Antes de iniciar SYMBYAX, informe o seu médico sobre todas as suas 
condições médicas, incluindo se você tem ou teve algum dos seguintes:

• Problemas cardíacos

• convulsões (convulsões)
• diabetes ou níveis elevados de açúcar no sangue (hiperglicemia)

• níveis elevados de colesterol ou triglicéridos no sangue

• problemas no fígado

• pressão arterial baixa ou alta
• derrames ou “mini-derrames” também chamados de ataques isquêmicos transitórios (TIAs)

• problemas de sangramento

• Doença de Alzheimer
• glaucoma de ângulo fechado

• próstata aumentada em homens

• obstrução intestinal
• câncer de mama

• está grávida ou planeja engravidar. Não se sabe se SYMBYAX prejudicará o feto.

• está a amamentar ou planeia amamentar. A olanzapina e a fluoxetina podem passar para o leite materno e podem 
prejudicar o seu bebé. Você não deve amamentar enquanto estiver tomando SYMBYAX. Fale com o seu médico sobre a 
melhor forma de alimentar o seu bebé se estiver a tomar SYMBYAX.

Antes de iniciar o SYMBYAX,informe o seu médico sobre todos os medicamentos que toma,Incluindo

• Medicamentos prescritos e não prescritos
• Vitaminas e suplementos de ervas
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• Triptanos usados   para tratar enxaqueca
• Medicamentos usados   para tratar distúrbios do humor, ansiedade, psicóticos ou do pensamento, incluindo tricíclicos, 

lítio, buspirona, ISRSs, ISRNs, IMAOs ou antipsicóticos

• Tramadol e fentanil
• Suplementos de venda livre, como triptofano ou erva de São João
• Terapia eletroconvulsiva (ECT)
SYMBYAX e alguns medicamentos podem interagir entre si e podem não funcionar tão bem, ou causar possíveis 
efeitos colaterais graves. O seu médico pode dizer-lhe se é seguro tomar SYMBYAX com outros medicamentos. Não 
inicie ou pare qualquer medicamento enquanto estiver a tomar SYMBYAX sem falar primeiro com o seu médico.

Se você tomar SYMBYAX, não deve tomar outros medicamentos que contenham:

• olanzapina (o ingrediente ativo do Zyprexa®e Zyprexa®Zydis®) ou
• cloridrato de fluoxetina (o ingrediente ativo do Prozac®, Prozac®Weekly™ e Sarafem®).
Você pode tomar muito remédio (overdose).

Como devo tomar SYMBYAX?
• Tome SYMBYAX exatamente como prescrito. Seu médico pode precisar alterar (ajustar) a dose de SYMBYAX até 

que seja adequada para você.

• Se você esquecer de uma dose de SYMBYAX, tome a dose esquecida assim que se lembrar. Se estiver quase na 
hora da próxima dose, pule a dose esquecida e tome a próxima dose no horário regular. Não tome duas 
doses de SYMBYAX ao mesmo tempo.

• Para evitar efeitos colaterais graves, não pare de tomar SYMBYAX repentinamente. Se você precisar parar de tomar 
SYMBYAX, seu médico pode lhe dizer como parar de tomá-lo com segurança.

• Se você tomar muito SYMBYAX, ligue para o seu médico ou centro de controle de intoxicações imediatamente ou obtenha 
tratamento de emergência.

• SYMBYAX pode ser tomado com ou sem alimentos.

• SYMBYAX é geralmente tomado uma vez por dia, à noite.
• Se você achar que não está melhorando ou se tiver dúvidas sobre sua condição enquanto estiver tomando 

SYMBYAX, ligue para o seu médico.

O que devo evitar ao tomar SYMBYAX?
• SYMBYAX pode causar sonolência e afetar sua capacidade de tomar decisões, pensar com clareza ou 

reagir rapidamente. Você não deve dirigir, operar máquinas pesadas ou realizar outras atividades 
perigosas até saber como SYMBYAX o afeta.

• Evite beber álcool enquanto estiver tomando SYMBYAX. Beber álcool enquanto você toma SYMBYAX pode deixá-lo 
mais sonolento do que se você tomasse SYMBYAX sozinho.

Quais são os possíveis efeitos colaterais do SYMBYAX?

Outros possíveis riscos graves:

• Aumento do risco de morte e aumento da incidência de acidente vascular cerebral ou "mini-derrames" 
chamados ataques isquêmicos transitórios (AITs) em idosos com psicose relacionada à demência(um distúrbio 
cerebral que diminui a capacidade de lembrar, pensar e raciocinar). SYMBYAX não está aprovado para esses 
pacientes.
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• Reações alérgicas graves:Informe o seu médico imediatamente se tiver vergões vermelhos com comichão (urticária) ou erupção 

cutânea isolada ou com febre e dor nas articulações, enquanto estiver a tomar SYMBYAX. Ligue para o seu médico imediatamente se 
ficar gravemente doente e tiver alguns ou todos estes sintomas:

• inchaço do rosto, olhos ou boca
• Problemas respiratórios

• Síndrome neuroléptica maligna (SNM):A SNM é uma condição rara, mas muito grave, que pode ocorrer em 
pessoas que tomam medicamentos antipsicóticos, incluindo SYMBYAX. NMS pode causar a morte e deve ser 
tratado em um hospital. Ligue para o seu médico imediatamente se ficar gravemente doente e tiver alguns ou 
todos estes sintomas:

• febre alta
• suor excessivo
• músculos rígidos

• confusão
• alterações na respiração, batimentos cardíacos e pressão arterial

• Discinesia tardia:Essa condição causa movimentos corporais que continuam acontecendo e que você não pode 
controlar. Esses movimentos geralmente afetam a face e a língua. A discinesia tardia pode não desaparecer, 
mesmo se você parar de tomar SYMBYAX. Também pode começar depois que você parar de tomar SYMBYAX.
Informe o seu médico se tiver quaisquer movimentos corporais que não possa controlar.

• Síndrome da serotonina:Esta é uma condição que pode ser fatal. Ligue para o seu médico imediatamente se 
ficar gravemente doente e tiver alguns ou todos estes sintomas:

• agitação, alucinações, coma ou outras alterações no estado mental
• problemas de coordenação ou espasmos musculares (reflexos hiperativos)

• batimentos cardíacos acelerados, pressão arterial alta ou baixa

• sudorese ou febre
• náuseas, vômitos e diarreia
• rigidez muscular

• tontura
• rubor
• tremor
• convulsões

• Problemas visuais:

• dor nos olhos

• mudanças na visão
• inchaço ou vermelhidão dentro ou ao redor do olho

Apenas algumas pessoas estão em risco para esses problemas. Você pode querer se submeter a um exame 
oftalmológico para ver se está em risco e receber tratamento preventivo, se estiver.

• Sangramento anormal:Informe o seu médico se notar hematomas ou sangramentos aumentados ou incomuns enquanto 
estiver tomando SYMBYAX, especialmente se estiver tomando um destes medicamentos:

• o anticoagulante varfarina (Coumadin, Jantoven)
• um medicamento anti-inflamatório não esteroidal (AINE)

• aspirina
• Níveis baixos de sal (sódio) no sangue (hiponatremia):Ligue para o seu médico imediatamente se 

ficar gravemente doente e tiver alguns ou todos estes sintomas:
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• dor de cabeça

• sentir-se fraco

• confusão
• problemas de concentração

• problemas de memória

• sentir-se instável

• Alterações na atividade elétrica do seu coração (prolongamento do intervalo QT e arritmia 
ventricular, incluindo Torsade de Pointes).Esta condição pode ser fatal. Os sintomas podem incluir:

• batimentos cardíacos rápidos, lentos ou irregulares

• falta de ar
• tonturas ou desmaios

• Diminuição da pressão arterial quando você muda de posição, com sintomas de tontura, batimentos cardíacos 
rápidos ou lentos ou desmaios

• Dificuldade em engolir

• Convulsões

• Problemas com o controle da temperatura corporal:Você pode ficar muito quente, por exemplo, quando se 
exercita muito ou fica em uma área muito quente. É importante que você beba água para evitar a desidratação. 
Ligue para o seu médico imediatamente se ficar gravemente doente e tiver alguns ou todos estes sintomas de 
desidratação:

• suando muito ou nada
• boca seca
• sentindo muito calor

• sensação de sede

• incapaz de produzir urina

Os possíveis efeitos colaterais comuns de SYMBYAX incluem:boca seca, cansaço, sono 
prolongado, aumento do apetite, inchaço das mãos e pés, sonolência, tremores ou visão turva.

Informe o seu médico sobre qualquer efeito colateral que o incomode ou que não desapareça.

Estes não são todos os efeitos colaterais possíveis com SYMBYAX. Para mais informações, consulte seu médico ou 
farmacêutico.

Ligue para o seu médico para aconselhamento médico sobre os efeitos colaterais. Você pode relatar efeitos colaterais ao FDA em 1-800 
FDA-1088.

Como devo armazenar SYMBYAX?

• Armazene SYMBYAX em temperatura ambiente, entre 15°C e 30°C (59°F a 86°F).
• Mantenha SYMBYAX longe da luz.
• Mantenha SYMBYAX seco e longe da umidade. Mantenha o frasco bem fechado.

Mantenha SYMBYAX e todos os medicamentos fora do alcance das crianças.
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Informações gerais sobre SYMBYAX

Os medicamentos às vezes são prescritos para outros fins que não os listados em um Guia de 
Medicamentos. Não use SYMBYAX para uma condição para a qual não foi prescrito. Não dê SYMBYAX a 
outras pessoas, mesmo que tenham a mesma condição. Pode prejudicá-los.

Este Guia de Medicação resume as informações mais importantes sobre SYMBYAX. Se você quiser mais 
informações, converse com seu médico. Você pode pedir ao seu médico ou farmacêutico informações sobre 
SYMBYAX que foram escritas para profissionais de saúde. Para obter mais informações sobre o SYMBYAX, ligue 
para 1-800-Lilly-Rx (1-800-545-5979).

Quais são os ingredientes de SYMBYAX?

Ingredientes ativos:cloridrato de olanzapina e fluoxetina

Ingredientes inativos:amido pré-gelatinizado, gelatina, dimeticona, dióxido de titânio, lauril sulfato de sódio, tinta preta 
comestível, óxido de ferro vermelho, óxido de ferro amarelo e/ou óxido de ferro preto.

Este Guia de Medicação foi aprovado pela Food and Drug Administration dos EUA.

Guia de Medicação revisado mês dd, aaaa

Comercializado por: Lilly USA, 
LLC Indianapolis, IN 46285, USA

Copyright © 2009, aaaa, Eli Lilly and Company. Todos os direitos reservados.
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