
VARENICLINE PFIZER
(var-ren-ee-cline fi-zer) 

Tartarato de vareniclina

O que tem neste folheto Embora não seja recomendado que você 
fume após a data para parar de fumar, a 
Vareniclina Pfizer reduzirá seu prazer com 
os cigarros se você fumar durante o 
tratamento.

Decidindo parar
fumar

Este folheto responde a algumas 
perguntas comuns sobre a Vareniclina 
Pfizer. Não contém todas as 
informações disponíveis. Não substitui 
a conversa com o seu médico ou 
farmacêutico.

Vareniclina Pfizer ajuda você a parar de 

fumar. Outras coisas que você precisa 

incluem:
Como Vareniclina Pfizer
funciona • força de vontade

• um plano de desistência

Todos os medicamentos têm riscos e 
benefícios. O seu médico avaliou os 
riscos de tomar Vareniclina Pfizer em 
relação aos benefícios esperados 
para si.

Vareniclina Pfizer contém o ingrediente ativo 

vareniclina e funciona bloqueando os efeitos 

da nicotina em seu corpo. Existem receptores 

para a nicotina no cérebro. Quando a fumaça 

do cigarro é inalada, a nicotina se liga a esses 

receptores. Isso envia uma mensagem para 

uma parte diferente do cérebro para liberar 

uma substância química chamada dopamina. 

A dopamina dá uma sensação de prazer que 

dura apenas um curto período de tempo. O 

corpo quer repetir esse sentimento 

reforçando a necessidade de manter

fumar. Acredita-se que a 
Vareniclina Pfizer funciona 
ativando esses receptores e 
bloqueando a nicotina de se ligar 
a eles. Vareniclina Pfizer não 
contém nicotina e não é viciante.

• apoio de sua família e 
amigos

• aconselhamento, aconselhamento ou apoio 

adicional

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

• alterações no seu comportamento, 
para evitar situações em que é 
provável que fume.

Conserve este folheto com o medicamento. 

Você pode precisar de o ler novamente.

A maioria das pessoas não consegue 
parar de fumar sem apoio. O seu médico 
e farmacêutico podem dar-lhe 
conselhos, apoio e fontes de informação 
para o ajudar a parar
fumar. Você também pode obter 

aconselhamento e suporte gratuitos da 

Quitline ligando para 0800 778 778 ou 

online em www.quit.org.nz.

O que Varencilina
Pfizer é usado para

A Vareniclina Pfizer é um medicamento para 

ajudar os adultos a deixar de fumar. Pode 

ajudar a reduzir o desejo e os sintomas de 

abstinência que podem ocorrer enquanto você 

para de fumar.
Pergunte ao seu médico se tiver alguma 

dúvida sobre o motivo pelo qual este 

medicamento foi prescrito para você.

Antes de você tomar
Varencilina Pfizer

As pessoas que param de fumar são 

frequentemente afetadas pela abstinência 

da nicotina. Os sintomas de abstinência de 

nicotina podem incluir desejo por tabaco, 

irritabilidade, frustração, raiva, problemas de 

sono, humor deprimido, ansiedade, 

dificuldade

concentração, inquietação, diminuição da 

frequência cardíaca, aumento do apetite ou 

ganho de peso. Nem todo mundo é afetado 

por sintomas de abstinência de nicotina.

Seu médico pode tê-lo prescrito 
por outro motivo. Quando você não deve tomá-lo

Vareniclina Pfizer só está 
disponível com receita médica.

Não tome Vareniclina Pfizer 
se tiver alergia a:

• qualquer medicamento contendo 

tartarato de vareniclinaUso em crianças

A informação disponível não suporta a 
utilização deste medicamento em 
crianças com idade inferior a 18 anos.

• qualquer um dos ingredientes listados no 

final deste folheto.

Alguns dos sintomas de uma reação 
alérgica podem incluir:
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• falta de ar, chiado ou 
dificuldade em respirar

• condições de saúde mental, como 
depressão, pensamentos de
suicídio ou automutilação

terapias de cessação não é 
recomendada.

• inchaço da face, lábios, língua ou 
outras partes do corpo

A segurança e os benefícios de tomar 

Vareniclina Pfizer em combinação com outros 

medicamentos para parar de fumar não 

foram estudados.

• problemas renais

• erupção cutânea, comichão ou urticária na pele. • ataques repetidos ou convulsões 

(epilepsia)Não tome Vareniclina Pfizer após o prazo de 

validade impresso na embalagem ou se a 

embalagem estiver rasgada ou apresentar 

sinais de adulteração.

Algumas pessoas relataram 

convulsões ou ataques enquanto 

tomavam Vareniclina Pfizer.

Informe o seu médico ou farmacêutico 

se estiver a tomar algum dos

Segue:

Se estiver vencido ou danificado, devolva-o 
ao seu farmacêutico para descarte.

• problemas cardíacos e dos vasos sanguíneos, 

como ataque cardíaco, dor no peito ou acidente 

vascular cerebral.

• insulina

• teofilina, um medicamento usado para 

tratar a asmaFale com o seu médico se não tiver a 
certeza se deve tomar este 
medicamento.

Informe o seu médico se estiver 
grávida, engravidar ou estiver a 
amamentar.

• varfarina, um medicamento usado para diluir o 

sangue.

Os efeitos das alterações no seu corpo 
resultantes de deixar de fumar, com ou 
sem Vareniclina Pfizer, podem alterar a 
forma como estes medicamentos 
funcionam. Em alguns casos, pode ser 
necessário um ajuste da dose.

Antes de começar a tomá-lo • não é recomendado que tome 
Vareniclina Pfizer enquanto 
estiver grávida ou a amamentar.

Informe o seu médico se tem ou teve 
sentimentos de mau humor, ansiedade, 
perturbações do pensamento, reações 
emocionais ou comportamento que 
interferiu ou interferiu na sua vida 
quotidiana.

• se você planeja engravidar, seu 
tratamento deve ser cronometrado 
para que você tenha completado o
curso antes de engravidar.

O seu médico e farmacêutico têm mais informações 

sobre medicamentos com os quais deve ter cuidado 

ou evitar enquanto estiver a tomar este 

medicamento.

Para algumas pessoas, parar de fumar, 
com ou sem tratamento, tem sido 
associado a mudanças na
comportamento, pensamento ou humor que 

não são típicos para eles, por exemplo, 

desenvolver pensamentos ou ações suicidas, 

ansiedade, pânico, agressão, raiva, mania, 

sensações anormais, alucinações, paranóia 

ou confusão.

Se não informou o seu médico sobre 

qualquer uma das situações acima, 

informe-o antes de começar a tomar 

Vareniclina Pfizer.

Informe o seu médico se tiver alergia a 

quaisquer outros medicamentos, 

alimentos, conservantes ou corantes.

Como pegar
Varencilina Pfizer

Tomar outros medicamentos Siga cuidadosamente todas as 

instruções dadas pelo seu médico ou 

farmacêutico.
Algumas pessoas tiveram estes sintomas 

quando começaram a tomar Vareniclina 

Pfizer, e outras desenvolveram-nos após 

várias semanas de tratamento ou após a 

interrupção da Vareniclina Pfizer.

Informe o seu médico ou farmacêutico se 

estiver a tomar qualquer outro

medicamentos, incluindo:
Podem diferir das informações 

contidas neste folheto.
• todos os medicamentos prescritos Se não compreender as instruções 

da embalagem, peça ajuda ao seu 
médico ou farmacêutico.

Sua família e amigos devem ser solicitados a 

monitorar quaisquer mudanças em seu 

comportamento, pensamento ou humor que não 

sejam típicos para você, por exemplo, se você

desenvolver pensamentos ou ações 
suicidas, ansiedade, pânico, agressão, 
raiva, mania, sensações anormais,
alucinações, paranóia ou confusão.

• todos os medicamentos, vitaminas, 

suplementos de ervas ou terapias naturais 

que você compra sem receita médica em 

uma farmácia, supermercado, naturopata 

ou loja de produtos naturais.

Como começar

Existem 3 maneiras de parar de fumar 
com Vareniclina Pfizer:Isso inclui outros medicamentos para 

ajudá-lo a parar de fumar, como:
1. Escolha uma data para 

parar de fumar.• terapia de reposição de nicotina 
(NRT), que inclui adesivos, gomas, 
pastilhas, comprimidos sublinguais 
e inaladores (como Nicorette, 
Nicabate, QuitX)

Discuta com seu médico os benefícios 
e riscos de tomar Vareniclina Pfizer 
para decidir se é adequado para você.

• Anote esta data. Você pode 
escrever esta data no
embalagem do Pacote de Iniciação 

como lembrete.
Informe o seu médico se você tem 
ou teve alguma das seguintes 
condições médicas:

• bupropiona (por exemplo, Zyban).
• Comece a tomar Vareniclina Pfizer 

1 a 2 semanas (7 a 14 dias)
antes de sua data de saída.

Tomar Vareniclina Pfizer em 
combinação com outros fumadores
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• Você pode continuar fumando durante 

esse período.

• Semanas 5 - 12: Tome um 
comprimido azul claro de 1 mg de 
manhã e um à noite.

Se você esquecer de tomar

Se faltarem menos de 6 horas para a 
próxima dose, pule a dose que você 
esqueceu e tome a próxima dose 
quando deveria.

• Certifique-se de tentar parar de 
fumar em sua data de parar. Se 
você escorregar e fumar, tente
novamente.

• Semanas 13 - 24: Tome um 
comprimido azul claro de 1 mg 
de manhã e um à noite.

Caso contrário, tome-o assim que se 
lembrar e depois volte a tomar o 
medicamento como faria 
normalmente.

2. Comece a tomar Vareniclina Pfizer.
Como tomá-lo

• Escolha uma data para parar 
de fumar entre os dias 8 e 35 
do início da Vareniclina Pfizer.

Engula os comprimidos inteiros com um 

copo cheio de água. Não tome uma dose dupla para 
compensar a dose que você esqueceu.

Quando tomá-lo• Anote esta data. Você pode 
escrever esta data no
embalagem do Pacote de Iniciação 

como lembrete.

Se você não tiver certeza do que fazer, pergunte 

ao seu médico ou farmacêutico.Tome o seu medicamento aproximadamente à 

mesma hora todos os dias.
Se tiver dificuldade em lembrar-se de 
tomar o medicamento, peça algumas 
dicas ao seu farmacêutico.

Isso terá o melhor efeito e ajudará 
você a lembrar quando tomá-lo.• Certifique-se de tentar parar de 

fumar em sua data de parar. Se 
você escorregar e fumar, tente
novamente.

Não importa se você toma Vareniclina 
Pfizer antes ou depois das refeições. Se você tomar muito 

(overdose)
3. Comece a tomar Vareniclina Pfizer. Algumas pessoas acham útil tomar 

Vareniclina Pfizer com alimentos.
Telefone imediatamente para o seu médico 

ou contacte o Centro de Informação 

Antivenenos para aconselhamento 

(telefone 0800 POISON ou 0800 764 766), ou 

dirija-se a Acidentes e Emergências no 

hospital mais próximo se achar que você 

ou qualquer outra pessoa pode ter tomado 

vareniclina Pfizer em excesso. Faça isso 

mesmo que não haja sinais de desconforto 

ou envenenamento.

• Reduza o número de cigarros 
que fuma por dia durante as 
primeiras 12 semanas de uso de 
Vareniclina Pfizer.

Quanto tempo tomar

Se as opções 1 ou 2 forem a forma 

selecionada de parar de fumar, tome 

Vareniclina Pfizer por 12 semanas.

• Pare de fumar no último dia do 

período de tratamento de 12 semanas. 

Esta é a sua data de saída.
O seu médico pode aconselhá-lo a tomar 
Vareniclina Pfizer durante mais 12 
semanas após o primeiro tratamento. Isso 
pode aumentar suas chances de
parando a longo prazo.

• Continue a tomar Vareniclina Pfizer 1 

mg comprimidos durante mais 12 

semanas. Você pode precisar de atenção médica 

urgente.

Quanto levar
Se a opção 3 for a forma selecionada de 

parar de fumar, tome Vareniclina 

Pfizer por 12 semanas.

Leve os seus comprimidos consigo para o 

hospital.Comece com o comprimido branco de 0,5 

mg e depois aumente a dose até o 

comprimido azul claro de 1 mg. Você deve então tomar Vareniclina 
Pfizer por mais 12 semanas (24 
semanas no total).

Começar com uma dose baixa ajuda seu corpo 

a se acostumar com a Vareniclina Pfizer.
Enquanto estiver a 
tomar Varencilina Pfizer

Se você tem doença renal grave, seu 
médico pode prescrever uma dose 
diferente.

Se não parar de fumar durante as 
primeiras 12 semanas de tratamento 
ou se voltar a fumar após o 
tratamento, pode fazer outra 
tentativa de parar de fumar.

Certifique-se de tentar parar de fumar em 

sua data de parar.

As instruções de dosagem usuais estão 

listadas abaixo.
Se você escorregar e fumar, tente novamente.

• Dias 1 - 3: Tome um comprimido 

branco de 0,5 mg uma vez por dia.

No entanto, antes de fazer outra tentativa, 
você deve tentar entender as razões pelas 
quais sua tentativa de parar de fumar 
falhou, para que sua próxima tentativa 
tenha mais chances de
sucesso.

Coisas que você deve fazer

Pare de tomar Vareniclina Pfizer e informe 

o seu médico imediatamente se você ou a 

sua família/amigos notarem agitação, 

hostilidade, depressão ou alterações no 

comportamento, pensamento ou humor 

que não são típicos para si, ou se 

desenvolver pensamentos ou ações 

suicidas, ansiedade, pânico, agressão,

• Dias 4 - 7: Tome um comprimido 
branco de 0,5 mg de manhã e 
outro à noite.

• Semanas 2 - 4: Tome um 
comprimido azul claro de 1 mg 
de manhã e um à noite.
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raiva, mania, sensações anormais, 
alucinações, paranóia ou
confusão.

Coisas para ter cuidado Pare de tomar Vareniclina 
Pfizer se...Tenha cuidado ao dirigir ou 

operar máquinas até saber como 
a Vareniclina Pfizer o afeta.

Pare de tomar Vareniclina Pfizer e informe 

o seu médico imediatamente se você ou a 

sua família/amigos notarem agitação, 

hostilidade, depressão ou alterações no 

comportamento, pensamento ou humor 

que não são típicos para si, ou se 

desenvolver pensamentos ou ações 

suicidas, ansiedade, pânico, agressão, 

raiva, mania, sensações anormais, 

alucinações, paranóia ou

confusão.

Todas as menções de suicídio ou violência 

devem ser levadas a sério. Estes são 

efeitos colaterais muito graves. Você pode 

precisar de cuidados médicos urgentes ou 

hospitalização.

Vareniclina Pfizer pode causar tonturas 
e sonolência em algumas pessoas. Se 
tiver algum destes sintomas, não 
conduza, opere máquinas ou faça 
qualquer outra coisa que possa ser 
perigosa.

Não se sabe se estas alterações estão 

relacionadas com a Vareniclina Pfizer, pois 

sabe-se que as alterações de humor também 

podem ser devidas aos efeitos de deixar de 

fumar.

Tenha cuidado se beber álcool enquanto 

estiver a tomar este medicamento.

Houve relatos de aumento da sensação 
de estar embriagado enquanto tomava 
Vareniclina Pfizer. Beber álcool enquanto 
estiver a tomar Vareniclina Pfizer também 
pode aumentar o risco de
experimentar alterações no seu 

comportamento, pensamento ou humor que 

não são típicas para si, por exemplo, 

desenvolver pensamentos ou ações suicidas, 

ansiedade, pânico, agressividade, raiva, 

mania, sensações anormais, alucinações, 

paranóia ou confusão.

Se tiver problemas cardíacos ou nos vasos 

sanguíneos, informe o seu médico o mais 

rapidamente possível se notar quaisquer 

alterações nos sintomas enquanto estiver a 

tomar Vareniclina Pfizer.

Algumas pessoas tiveram alterações de 
comportamento, pensamento ou humor 
que não são típicas quando começaram a 
tomar Vareniclina Pfizer. Estes podem 
incluir pensamentos ou ações suicidas, 
ansiedade, pânico, agressão, raiva, mania, 
sensações anormais,
alucinações, paranóia ou confusão.

O seu médico pode verificar periodicamente a 

sua pressão arterial e os níveis de glicose no 

sangue para se certificar de que não 

desenvolveu quaisquer efeitos secundários 

indesejados.

Esses sintomas ocorreram em pessoas 
com problemas de saúde mental 
anteriores, bem como naquelas sem 
histórico anterior.

É importante manter todas as 
consultas com seu médico para que 
seu progresso possa ser verificado.

Informe o seu médico se...
Se estiver prestes a iniciar qualquer 
medicamento novo, lembre ao seu 
médico e farmacêutico que está a 
tomar Vareniclina Pfizer.

Efeitos colaterais Informe o seu médico ou farmacêutico 

se tiver náuseas (enjoo) enquanto 

estiver a tomar Vareniclina Pfizer e isso 

o preocupar.

Informe o seu médico ou farmacêutico o 

mais rapidamente possível se não se 

sentir bem enquanto estiver a tomar 

Vareniclina Pfizer.

Informe quaisquer outros médicos, 

dentistas e farmacêuticos que o tratam 

que está a tomar este medicamento.

Cerca de 3 em cada 10 pessoas experimentam 

náuseas, geralmente começando na primeira 

semana. A maioria das pessoas que tem náusea 

consegue continuar tomando o medicamento. 

Algumas pessoas acham útil tomar Vareniclina 

Pfizer com alimentos.

Parar de fumar com ou sem 
tratamento pode causar várias
sintomas. Estes podem incluir alterações de 

humor, insônia, dificuldade de concentração, 

diminuição da frequência cardíaca, aumento do 

apetite ou ganho de peso. Este medicamento 

ajuda muitas pessoas a deixar de fumar, mas 

pode ter efeitos colaterais indesejados em 

algumas pessoas. Todos os medicamentos 

podem ter efeitos colaterais. Você pode precisar 

de atenção médica se tiver alguns dos efeitos 

colaterais.

Se vai ser submetido a uma cirurgia, 

informe o cirurgião ou anestesista que está 

a tomar este medicamento.

Pode afetar outros medicamentos usados   

durante a cirurgia.
Aconselhe-se com o seu médico ou 

farmacêutico se notar alguma das 

seguintes situações e isso o preocupar:Se engravidar enquanto estiver a 

tomar este medicamento, informe o 

seu médico imediatamente.
• problemas estomacais ou intestinais

− constipação

− diarréia

− sentindo inchado

− indigestão

− vento

− náusea, vômito

− desconforto estomacal

• boca seca, dor de dente

• dor de cabeça

Coisas que você não deve fazer

Não tome Vareniclina Pfizer para tratar 

quaisquer outras queixas, a menos que o 

seu médico lhe diga para o fazer.
Não se assuste com as seguintes listas 
de efeitos colaterais.

Não dê o seu medicamento a outras 

pessoas, mesmo que também estejam a 

tentar deixar de fumar.

Você pode não experimentar nenhum deles.

Peça ao seu médico ou farmacêutico para 

responder a quaisquer perguntas que possa ter.
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• tontura

• problemas de sono

− Dificuldade em dormir

− sonolência

− sonhos anormais

• sensação de cansaço, fadiga

• sinais e sintomas de um resfriado

• mudança no apetite, ganho de peso

• mudanças no sabor

• dores musculares ou articulares.

músculos e geralmente se 
sentindo mal

Não guarde Vareniclina Pfizer ou 
qualquer outro medicamento no
banheiro ou perto de uma pia.• problemas respiratórios

− chiado

− dificuldade para respirar

− falta de ar

Não o deixe no peitoril da janela ou 
no carro.

Calor e umidade podem destruir alguns 

medicamentos.
• inchaço da face, lábios, boca, 

língua, garganta, mãos ou pés
Mantenha-o onde as crianças não possam 

alcançá-lo.

Algumas pessoas relataram inchaço 
de partes do rosto e do corpo após 
tomar Vareniclina Pfizer.

Um armário trancado a pelo menos um 

metro e meio acima do solo é um bom lugar 

para guardar medicamentos.
Estes são os efeitos colaterais mais 
comuns da Vareniclina Pfizer. 
Geralmente são leves.

• dor no peito, que pode se espalhar 
para o pescoço e ombros, dormência 
ou fraqueza dos braços ou pernas, dor 
de cabeça, tontura e
confusão, distúrbios visuais, 
dificuldade em engolir, fala 
arrastada ou perda de fala, colapso

Disposição

Devolva seus medicamentos indesejados à 

sua farmácia para descarte seguro.Informe o seu médico o mais rápido 
possível se... O seu médico pode dizer-lhe para parar de 

tomar este medicamento ou o prazo de 

validade pode ter passado.Informe o seu médico o mais rápido 
possível se notar algum dos seguintes:

• batimento cardíaco anormal ou rápido

• sangue no vômito.
• tremores, ataques ou convulsões

• problemas com sua visão ou dor 
nos olhos Esta lista inclui efeitos colaterais muito 

graves. Você pode precisar de cuidados 

médicos urgentes ou hospitalização. Efeitos 

colaterais muito graves são raros.

Descrição do produto
• sangue vermelho nas fezes

• dor de estômago
O que isso parece

• sede excessiva, ter a boca e a 
pele secas, urinar em grande 
quantidade.

Vareniclina Pfizer está disponível em 2 
dosagens:

Informe o seu médico ou farmacêutico se 

notar qualquer outra coisa que esteja 

fazendo você se sentir mal. • Os comprimidos de Vareniclina Pfizer 0,5 mg 

são comprimidos brancos, revestidos por 

película, em forma de cápsula modificada, 

marcados com “Pfizer” numa das faces e “CHX 

0,5” na outra.

Esta lista inclui efeitos colaterais graves 
que podem exigir atenção médica.

Outros efeitos colaterais não listados acima 

podem ocorrer em algumas pessoas. Alguns 

desses efeitos colaterais (por exemplo, 

alterações na pressão arterial ou nos níveis de 

açúcar no sangue) só podem ser detectados 

quando seu médico faz exames para verificar seu 

progresso.

Vá para o hospital se...
• Os comprimidos de Vareniclina Pfizer 1 mg são 

azuis claros, revestidos por película,

comprimidos capsulares modificados, 
marcados com "Pfizer" de um lado e 
"CHX 1.0" do outro.

Informe o seu médico imediatamente 
ou dirija-se a Acidentes e Emergências 
no hospital mais próximo e pare de 
tomar Vareniclina Pfizer se sentir algum 
dos seguintes:

• automutilação ou pensamentos de 

automutilação
Depois de tomar
Varencilina Pfizer

Pacotes disponíveis

Os seguintes pacotes estão disponíveis:
• alterações no comportamento, pensamento ou 

humor que não são típicos para você, por exemplo, 

se você desenvolver tendências suicidas

pensamentos ou ações, ansiedade, 
pânico, agressão, raiva, mania, 
sensações anormais,
alucinações, paranóia ou 
confusão

• Embalagem de início para iniciar o tratamento, 

contém 11 comprimidos de 0,5 mg e 42 

comprimidos de 1 mg

Armazenar

Mantenha os comprimidos na embalagem 

até a hora de tomá-los. • Embalagem de continuação contendo 56 

comprimidos de 1 mg para continuar

tratamento.
Se você retirar os comprimidos da embalagem, eles 

podem não se manter bem.

Mantenha os comprimidos em local fresco e 

seco, onde a temperatura permaneça abaixo 

de 30°C.

• erupção cutânea ou inchaços súbitos e 

graves com coceira na pele

Ingredientes

Ingredientes ativos

• bolhas vermelhas dolorosas graves 
na pele com calafrios, febre, dor
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Os comprimidos de vareniclina Pfizer 0,5 

mg contêm o equivalente a 0,5 mg de 

vareniclina.

Vareniclina Pfizer 1 mg comprimidos 
contém o equivalente a 1 mg de 
vareniclina.

Ingredientes inativos

Cada comprimido de Vareniclina 
Pfizer contém os seguintes 
ingredientes inativos:

• Celulose - microcristalina

• Hidrogenofosfato de cálcio

• Croscarmelose de sódio

• Sílica coloidal anidra

• Estearato de magnesio

• Opadry Blue (comprimido de 1 mg), Opadry 

White (comprimido de 0,5 mg) e Opadry 

Clear.

Vareniclina Pfizer não contém glúten.

Fornecedor

Caixa Postal Limitada Pfizer Nova 

Zelândia 3998

Auckland, Nova Zelândia.

Número gratuito: 0800 736 363.

Este folheto foi elaborado em outubro de 

2018.

© Pfizer Austrália Pty Ltd 2018.
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