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Valganciclovir
pronunciado como (val gan sye' kloh veer)

AVISO IMPORTANTE:

Valganciclovir pode diminuir o número de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas em seu corpo, causando problemas graves e com risco de vida. Informe o seu 

médico se você tem ou já teve um número menor de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos ou plaquetas; ou outros problemas de sangue ou sangramento. Informe o seu 

médico se você já desenvolveu problemas de sangue como efeito colateral de um medicamento semelhante ao valganciclovir, como o ganciclovir (Cytovene). Além disso, 

informe o seu médico e farmacêutico se estiver tomando ou tiver tomado algum dos seguintes medicamentos: medicamentos quimioterápicos, como doxorrubicina (Doxil), 

vinblastina e vincristina; dapsona; flucitosina (Ancobon); hidroxiureia (Droxia, Siklos); imunossupressores como ciclosporina (Gengraf, Neoral, Sandimmune) e tacrolimus 

(Prograf); medicamentos para tratar o vírus da imunodeficiência humana (HIV) e a síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), incluindo didanosina (Videx) ou zidovudina 

(Retrovir, AZT); pentamidina (NebuPent, Pentam); trimetoprima/sulfametoxazol (Bactrim, Septra); ou se você recebeu ou está recebendo terapia de radiação (raios-X). Se sentir 

algum dos seguintes sintomas, contacte imediatamente o seu médico: cansaço excessivo; fraqueza; pele pálida; tontura; confusão; batimento cardíaco acelerado; dificuldade 

em adormecer ou manter o sono; falta de ar; sangramento ou hematomas incomuns; ou dor de garganta, febre, calafrios, tosse ou outros sinais de infecção. ou se você recebeu 

ou está recebendo terapia de radiação (raios-X). Se sentir algum dos seguintes sintomas, contacte o seu médico imediatamente: cansaço excessivo; fraqueza; pele pálida; 

tontura; confusão; batimento cardíaco acelerado; dificuldade em adormecer ou manter o sono; falta de ar; sangramento ou hematomas incomuns; ou dor de garganta, febre, 

calafrios, tosse ou outros sinais de infecção. ou se você recebeu ou está recebendo terapia de radiação (raios-X). Se sentir algum dos seguintes sintomas, contacte 

imediatamente o seu médico: cansaço excessivo; fraqueza; pele pálida; tontura; confusão; batimento cardíaco acelerado; dificuldade em adormecer ou manter o sono; falta de 

ar; sangramento incomum ou hematomas; ou dor de garganta, febre, calafrios, tosse ou outros sinais de infecção.

Valganciclovir pode prejudicar o feto. Não tome valganciclovir se estiver grávida ou planeia engravidar. Se você for do 

sexo feminino, precisará fazer um teste de gravidez antes de iniciar o tratamento e usar métodos contraceptivos 

eficazes durante o tratamento e por 30 dias após a dose final. Se você é homem e sua parceira pode engravidar, você 

deve usar preservativo enquanto estiver tomando este medicamento e por 90 dias após a última dose. Converse com 

seu médico se tiver dúvidas sobre controle de natalidade. Se engravidar enquanto estiver a tomar valganciclovir, 

contacte o seu médico imediatamente.

Valganciclovir pode diminuir temporária ou permanentemente a fertilidade em homens e mulheres. Fale com o seu 

médico sobre os riscos de tomar valganciclovir.

Animais de laboratório que receberam valganciclovir desenvolveram câncer. Não se sabe se o valganciclovir 

aumenta o risco de câncer em humanos.

Mantenha todas as consultas com seu médico, oftalmologista e laboratório. O(s) seu(s) médico(s) pode(m) solicitar exames 

oftalmológicos regulares e alguns testes para verificar a resposta do seu corpo ao valganciclovir.
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Fale com o seu médico sobre os riscos de tomar valganciclovir.

Peça ao seu farmacêutico ou médico uma cópia das informações do fabricante para o paciente e leia-as atentamente antes 

de começar a tomar este medicamento e sempre que receber um reabastecimento.

por que este medicamento é prescrito?

Valganciclovir é usado para tratar a retinite por citomegalovírus (CMV) (infecção ocular que pode causar cegueira) em 

pessoas que adquiriram a síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS). O valganciclovir também é usado para prevenir 

a doença por citomegalovírus (CMV) em pessoas que receberam um transplante de coração, rim ou rim-pâncreas e que 

têm chance de contrair a doença por CMV. Valganciclovir está em uma classe de medicamentos chamados antivirais. 

Funciona impedindo a propagação da doença por CMV ou retardando o crescimento do CMV.

como este medicamento deve ser usado?

Valganciclovir vem como um comprimido e como uma solução oral (líquida) para tomar por via oral. Geralmente é tomado com 

alimentos uma ou duas vezes por dia. Para o ajudar a lembrar-se de tomar valganciclovir, tome-o na(s) mesma(s) hora(s) todos os 

dias. Siga as instruções no rótulo da receita com cuidado e peça ao seu médico ou farmacêutico para explicar qualquer parte que 

você não entenda. Tome valganciclovir exatamente como indicado. Não tome mais ou menos dele ou tome-o com mais 

frequência do que o prescrito pelo seu médico.

As crianças podem tomar os comprimidos ou a solução oral; no entanto, os adultos devemsótome os comprimidos.

A solução oral será preparada pelo seu farmacêutico e também lhe dará um dispositivo para medir a sua 
dose. Use apenas o dispositivo de medição fornecido a você para medir sua solução.

Agite bem a solução oral antes de cada utilização.

Engula os comprimidos inteiros; não os parta, mastigue, quebre ou esmague.

Tenha cuidado ao manusear os comprimidos de valganciclovir ou a solução oral. Não permita que sua pele, olhos, boca 

ou nariz entrem em contato com comprimidos de valganciclovir quebrados ou esmagados ou solução oral. Se ocorrer tal 

contato, lave bem a pele com água e sabão ou enxágue bem os olhos com água pura.

O valganciclovir ajuda a controlar o CMV, mas não o cura. Não pare de tomar valganciclovir sem falar com o seu 
médico. Parar de tomar valganciclovir muito cedo pode fazer com que a quantidade de CMV no sangue aumente ou 
o vírus se torne resistente a este medicamento.

outros usos para este medicamento

Este medicamento pode ser prescrito para outros usos; Pergunte ao seu médico ou farmacêutico para mais informações.

Que precauções especiais devo seguir?

Antes de tomar valganciclovir,
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informe o seu médico e farmacêutico se você é alérgico ao valganciclovir, ganciclovir (Cytovene), a qualquer outro 
medicamento ou a qualquer um dos ingredientes dos comprimidos ou solução oral de valganciclovir. Peça ao seu farmacêutico 
uma lista dos ingredientes.

informe ao seu médico e farmacêutico quais outros medicamentos prescritos e não prescritos, vitaminas, suplementos 
nutricionais e produtos à base de plantas que você está tomando. Certifique-se de mencionar os medicamentos listados 
na seção ADVERTÊNCIA IMPORTANTE e qualquer um dos seguintes: anfotericina B (Abelcet, Ambisome); imipenem-
cilastatina (Primaxin); micofenolato mofetil (CellCept); e probenecida. Seu médico pode precisar alterar as doses de seus 
medicamentos ou monitorá-lo cuidadosamente quanto a efeitos colaterais.

informe o seu médico se você tem ou já teve as condições mencionadas na seção ADVERTÊNCIA IMPORTANTE ou 
qualquer uma das seguintes condições: doença renal ou hepática, ou se estiver sendo tratado com hemodiálise 
(uma máquina especial que remove os resíduos do sangue).

informe o seu médico se estiver a amamentar. Não deve amamentar enquanto estiver a tomar valganciclovir. Converse com seu 

médico sobre quando você pode começar a amamentar com segurança depois de parar de tomar valganciclovir.

se estiver a ser submetido a uma cirurgia, incluindo cirurgia dentária, informe o médico ou dentista que está a tomar 

valganciclovir.

você deve saber que o valganciclovir pode deixá-lo sonolento, tonto, instável, confuso, menos alerta ou causar 
convulsões. Não conduza um carro ou opere máquinas até saber como este medicamento o afeta.

Que instruções dietéticas especiais devo seguir?

Beba muitos líquidos enquanto estiver a tomar valganciclovir.

o que devo fazer se me esquecer de uma dose?

Tome a dose esquecida assim que se lembrar. Em seguida, tome a próxima dose no horário habitual. No entanto, se 

estiver quase na hora da próxima dose, pule a dose esquecida e continue seu esquema posológico regular. Não 

tome uma dose dupla para compensar uma perdida.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

Valganciclovir pode causar efeitos colaterais. Informe o seu médico se algum destes sintomas for 
grave ou não desaparecer:

diarréia

náusea

vômito

dor, sensibilidade ou inchaço do abdômen

dor nos olhos

constipação

dor de cabeça

perda de peso

dor nas costas, articulações ou músculos

úlceras na boca
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depressão

ansiedade

Alguns efeitos secundários podem ser graves. Se sentir algum destes sintomas ou os listados na 
secção ADVERTÊNCIA IMPORTANTE, contacte o seu médico imediatamente:

vendo manchas, flashes de luz ou uma cortina escura sobre tudo

diminuição da micção

sangue na urina

problemas de visão

inchaço das mãos, braços, pés, tornozelos ou pernas

urticária

irritação na pele

coceira

amarelecimento da pele ou dos olhos; perda de apetite; urina escura; e/ou evacuações de cor clara

tremores não intencionais ou movimentos de agitação

dormência, dor, queimação ou formigamento nas mãos ou pés

convulsões

Valganciclovir pode causar outros efeitos colaterais. Ligue para o seu médico se tiver algum problema incomum enquanto estiver 

tomando este medicamento.

Se você sentir um efeito colateral grave, você ou seu médico podem enviar um relatório on-line ao programa 
MedWatch Adverse Event Reporting da Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) ou por telefone (1-800-332-1088).

o que devo saber sobre armazenamento e descarte deste medicamento?

Mantenha este medicamento no recipiente em que veio, bem fechado e fora do alcance das crianças. Armazene 

os comprimidos à temperatura ambiente e longe do excesso de calor e umidade (não no banheiro). Conservar a 

solução oral no frigorífico até 49 dias a 2–8°C; não congele.

É importante manter todos os medicamentos fora da vista e do alcance das crianças, pois muitos recipientes (como guarda-

chuvas semanais e aqueles para colírios, cremes, adesivos e inaladores) não são resistentes a crianças e crianças pequenas 

podem abri-los facilmente. Para proteger as crianças pequenas de envenenamento, sempre feche as tampas de segurança e 

coloque imediatamente o medicamento em um local seguro – um que seja alto e longe e fora de sua vista e alcance.http://

www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Medicamentos desnecessários devem ser descartados de maneira especial para garantir que animais de estimação, crianças e outras 

pessoas não possam consumi-los. No entanto, você não deve jogar este medicamento no vaso sanitário. Em vez disso, a melhor maneira 

de descartar seus medicamentos é por meio de um programa de devolução de medicamentos. Fale com o seu farmacêutico
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ou entre em contato com o departamento de lixo/reciclagem local para saber mais sobre os programas de devolução 

em sua comunidade. Consulte o site de Descarte Seguro de Medicamentos da FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://

goo.gl/c4Rm4p]) para obter mais informações se você não tiver acesso a um programa de devolução.

n caso de emergência/sobredosagem

Em caso de overdose, ligue para a linha de ajuda de controle de envenenamento em 1-800-222-1222. As informações também estão 

disponíveis on-line emhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Se a vítima tiver desmaiado, tiver uma 

convulsão, tiver dificuldade para respirar ou não puder ser acordada, ligue imediatamente para os serviços de emergência no 911.

Os sintomas de sobredosagem podem incluir o seguinte:

dor de estômago

vômito

dor de estômago

diarréia

apertando as mãos que você não pode controlar

convulsões

diminuição da micção

urina sangrenta

dor de garganta, febre, calafrios, tosse ou outros sinais de infecção

cansaço excessivo

pele pálida

amarelecimento da pele ou dos olhos

tontura

batimento cardíaco rápido

fraqueza

sangramento ou hematomas incomuns

Quais outras informações devo saber?

Não deixe mais ninguém tomar sua medicação. Não deixe seu suprimento de valganciclovir acabar. Pergunte ao seu 

farmacêutico qualquer dúvida que tenha sobre o reabastecimento de sua receita.

É importante que você mantenha uma lista escrita de todos os medicamentos prescritos e não prescritos (sem 
receita) que você está tomando, bem como quaisquer produtos como vitaminas, minerais ou outros suplementos 
alimentares. Você deve trazer esta lista sempre que for ao médico ou se for internado em um hospital. Também é 
uma informação importante para levar com você em caso de emergência.

nomes de rands
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