
Informações sobre medicamentos

Pronunciar:Lamivudina / Fumarato de Tenofovir Disoproxil

Marca:Cimduo

Outros nomes:3TC/TDF, Temixys

Classe de drogas:Medicamentos combinados

Inibidor Nucleosídeo da Transcriptase Reversa (lamivudina, tenofovir DF)

Imagens de medicamentos: (Clique para ampliar)

Quais são as coisas mais importantes a saber sobre o 
Cimduo?

Cimduo pode causar efeitos colaterais graves e com risco de vida. Estes incluem um acúmulo deácido 

lático No Sangue (acidose láctica),fígadoproblemas renais novos ou agravados, incluindo insuficiência 

renal.

Contacte o seu médico imediatamente se tiver algum dos seguintes sintomas que possam 
ser sinais de acidose láctica:

Fraqueza ou cansaço

Dores musculares incomuns

Falta de ar ou respiração rápida

Dor de estômago com náuseas e vômitos

Mãos e pés frios ou azuis
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Tonturas ou tonturas

Batimento cardíaco rápido ou anormal

Entre em contato com seu médico imediatamente se tiver algum dos seguintes sintomas que possam ser 

sinais de problemas no fígado:

Amarelecimento da pele ou do branco dos olhos (icterícia)

Urina de cor escura

Movimentos intestinais de cor clara

Perda de apetite por vários dias ou mais

Náusea ou vômito

Dor, dor ou sensibilidade no lado direito da área do estômago

Coceira

Se você tem HIV einfecção pelo vírus da hepatite B(HBV) e tome Cimduo, seu HBV 
infecçãopode piorar (surto) se parar de tomar Cimduo. Não pare de tomar Cimduo 
sem primeiro falar com seu médico.

O agravamento da doença hepática (às vezes resultando em morte) ocorreu em pessoas com 
HIV einfecção pelo vírus da hepatite C(HCV) que estavam tomando medicamentos para o HIV e
interferonalfa com ou semribavirina. Se estiver a tomar Cimduo e interferão alfa com ou sem 
ribavirina e tiver quaisquer novos sintomas, informe o seu médico.

Contacte o seu médico imediatamente se tiver algum dos seguintes sintomas que possam ser sinais de 
um problema renal agravado (chamadoSíndrome de Fanconi), que pode estar relacionado a 
medicamentos contendo tenofovir:

Dor óssea que não desaparece ou piora

Dor nos braços, mãos, pernas ou pés

Ossos quebrados

Dor ou fraqueza muscular

Enquanto estiver a tomar Cimduo, é importante manter todas as suas consultas com o seu 
médico.

O que é o Cimduo?

Cimduo é um medicamento de prescrição aprovado pelos EUAAdministração de Alimentos e Medicamentos(FDA) para o 

tratamento da infecção pelo HIV em adultos e crianças pesando pelo menos 77 lb (35 kg). Cimduo é sempre usado em 

combinação com outros medicamentos para o HIV.
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Cimduo contém dois medicamentos diferentes:lamivudinaefumarato de tenofovir desoproxila.

Para obter mais informações sobre o uso de Cimduo em pessoas com HIV, consulte oDiretrizes para o Uso 
de Antirretrovirais em Adultos e Adolescentes Vivendo com HIVe aDiretrizes para o uso de agentes 
antirretrovirais na infecção pediátrica pelo HIV.

Os medicamentos para o HIV não podem curar o HIV/AIDS, mas tomar medicamentos para o HIV todos os dias ajuda as pessoas com HIV a 

viver mais e com mais saúde. Medicamentos para o HIV também reduzem o risco de infecção pelo HIVtransmissão. Se você estiver tomando 

medicamentos para o HIV, não reduza, pule ou pare de tomá-los, a menos que seu médico lhe diga para fazê-lo.

Como a lamivudina e o tenofovir disoproxil fumarato também são eficazes contra a infecção pelo HBV, 
Cimduo pode ser incluído como parte de umTerapia anti-retroviral(ART) para tratar a infecção por HIV e HBV 
em pessoas com HIV/HBVcoinfecção. Para obter informações sobre o uso relacionado ao HBV de lamivudina e 
tenofovir disoproxil fumarato, consulte a seção HBV doDiretrizes para Prevenção e Tratamento de Infecções 
Oportunistas em Adultos e Adolescentes com HIVe aDiretrizes para a prevenção e tratamento de infecções 
oportunistas em crianças expostas e infectadas pelo HIV.

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

Antes de tomar Cimduo, informe o seu médico:

Se você é alérgico a qualquer um dos medicamentos para o HIV em Cimduo (lamivudinaefumarato de tenofovir 

desoproxila) ou quaisquer outros medicamentos.

Se você tiver problemas de fígado, incluindo infecção por HBV ou infecção por HCV.

Se tiver problemas renais, incluindodoença renal em estágio final(ESRD) que requer diálise.

Se você tiver problemas ósseos, incluindo histórico de ossos quebrados.

Se você tiver outras condições médicas.

Se você está grávida ou planeja engravidar. Converse com seu médico sobre os riscos e benefícios de 

tomar Cimduo durante a gravidez. Para obter mais informações sobre o uso de Cimduo durante a 

gravidez, consulte oRecomendações para o uso de medicamentos antirretrovirais em gestantes com 

infecção pelo HIV e intervenções para reduzir a transmissão perinatal do HIV nos Estados Unidos.

Se você está amamentando ou planeja amamentar. Para mulheres com HIV nos Estados Unidos, o 

Diretriznão recomenda a amamentação. Antes de seu bebê nascer, ou se você já estiver amamentando, 

converse com seu médico para discutir opções alternativas para alimentar seu bebê.

Se você estiver usandohormônioanticoncepcional (como pílulas, implantes ou anéis vaginais). Para obter mais informações 

sobre o uso de anticoncepcionais e medicamentos para o HIV ao mesmo tempo, consulte o HIVinfoHIV e controle de 

natalidadeinfográfico.
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Sobre outros medicamentos prescritos e não prescritos, vitaminas, suplementos nutricionais e produtos 

fitoterápicos que você está tomando ou planeja tomar.Cimduo pode afetar a forma como outros medicamentos ou 

produtos funcionam, e outros medicamentos ou produtos podem afetar a forma como Cimduo funciona.Tomar Cimduo 

juntamente com certos medicamentos ou produtos pode causar efeitos colaterais graves.

Como devo tomar Cimduo?

Cimduo vem em forma de tablet. Cada tablete contém:

300 mglamivudina

300 mgfumarato de tenofovir desoproxila

Tome Cimduo de acordo com as instruções do seu médico.

Tome Cimduo por via oral com ou sem alimentos.

Sempre tome Cimduo em combinação com outros medicamentos para o HIV.

Se você tomou muito Cimduo, entre em contato com seu médico ou centro de controle de envenenamento local 

(1-800-222-1222) imediatamente, ou dirija-se ao pronto-socorro do hospital mais próximo.

Para obter mais informações sobre como tomar Cimduo, consulte orótulo do medicamento FDA.

O que devo fazer se me esquecer de uma dose?

Se você perder umdosede Cimduo, tome a dose esquecida assim que se lembrar. Mas se estiver quase na hora da 
próxima dose, pule a dose esquecida e tome a próxima dose no horário regular. Não tome duas doses ao mesmo 
tempo para compensar uma dose esquecida.

Que efeitos colaterais o Cimduo pode causar?

Cimduo pode causar efeitos colaterais. Alguns efeitos colaterais do Cimduo podem ser graves, conforme observado acima. Muitos 

efeitos colaterais dos medicamentos para o HIV, como náusea ou tontura ocasional, são administráveis. Veja a ficha informativa do 

HIVinfo emMedicamentos para HIV e efeitos colateraisPara maiores informações.

Outros possíveis efeitos colaterais do Cimduo incluem:

Inflamação dopâncreas(pancreatite) em algumas crianças.Entre em contato com seu médico 

imediatamente se seu filho desenvolver sinais e sintomas de pancreatite, incluindo dor severa na 

parte superior do estômago, com ou sem náusea e vômito.

Problemas ósseos (dor óssea, soening ou afinamento).

Mudanças em seusistema imunológico(chamadosíndrome inflamatória de reconstituição imuneou ÍRIS). A íris é 

uma condição que às vezes ocorre quando o sistema imunológico começa a se recuperar após
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tratamento com um medicamento anti-HIV. À medida que o sistema imunológico fica mais forte, pode ter uma resposta 

aumentada a uma infecção anteriormente oculta.

Alterações na gordura corporal (síndrome de lipodistrofia).

Informe o seu médico se tiver algum efeito colateral que o incomode ou que não desapareça.

Esses não são todos os possíveis efeitos colaterais do Cimduo. Para saber mais sobre os possíveis efeitos 

colaterais do Cimduo, leia orótulo de medicamentooubulaou fale com o seu médico ou farmacêutico.

Você pode relatar efeitos colaterais ao FDA em 1-800-FDA-1088 (1-800-332-1088) ouconectados.

Como o Cimduo deve ser armazenado?

Armazene o Cimduo à temperatura ambiente, 68°F a 77°F (20°C a 25°C).

Mantenha Cimduo no recipiente em que veio e mantenha o recipiente bem fechado. Se o recipiente tiver um 

pequeno pacote de agente de secagem (chamado de dessecante), não o remova. O dessecante protege o 

medicamento da umidade.

Não use Cimduo se o lacre original sobre a abertura do recipiente estiver quebrado ou ausente.

Jogue fora o Cimduo que não é mais necessário ou expirou (desatualizado). SeguirDiretrizes da FDAsobre como 

descartar com segurança medicamentos não utilizados.

Mantenha Cimduo e todos os medicamentos fora do alcance das crianças.

Onde posso encontrar mais informações sobre o Cimduo?

Para obter mais informações sobre o uso de Cimduo em pessoas com HIV, consulte oDiretrizes para o 

Uso de Antirretrovirais em Adultos e Adolescentes Vivendo com HIVe aDiretrizes para o uso de agentes 

antirretrovirais na infecção pediátrica pelo HIV.

Este resumo do medicamento da versão do paciente é baseado no(s) seguinte(s) rótulo(s) da FDA:Tábua. A seção de 

Informações de Aconselhamento do Paciente do rótulo inclui informações para pessoas que tomam Cimduo.

Estudos de pesquisa relacionados ao Cimduo, deClinicalTrials.gov.

Uma lista deMedicamentos para HIV aprovados pela FDA, do HIVinfo.

Informações do fabricante

Mylan

Número principal: 724-514-1800 

Assistência ao paciente: 800-796-9526
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