
INFORMAÇÕES DE PRESCRIÇÃO Lamivudina, 
Estavudina e Nevirapina Comprimidos

(Lamivudina 150 mg, Estavudina 30 mg e Nevirapina 200 mg) 
(Lamivudina 150 mg, Estavudina 40 mg e Nevirapina 200 mg)

Apenas Rx

AVISOS

HEPATOTOXICIDADE GRAVE, AMEAÇA À VIDA E, EM ALGUNS CASOS, HEPATOTOXICIDADE 
FATAL, PARTICULARMENTE NAS PRIMEIRAS 18 SEMANAS, FOI RELATADA EM PACIENTES 
TRATADOS COM NEVIRAPINA. EM ALGUNS CASOS, OS PACIENTES APRESENTARAM SINAIS OU 
SINTOMAS PRODROMAIS NÃO ESPECÍFICOS DE HEPATITE E PROGREDIRAM PARA 
INSUFICIÊNCIA HEPÁTICA. ESTES EVENTOS SÃO FREQUENTEMENTE ASSOCIADOS À ERUPÇÃO. 
GÊNERO FEMININO E CONTAGENS MAIORES DE CÉLULAS CD4+ NO INICIO DA TERAPIA 
COLOCAM PACIENTES COM RISCO AUMENTADO; MULHERES COM CONTAGEM DE CÉLULAS 
CD4+ > 250 CÉLULAS/MM3, INCLUINDO GESTANTES QUE RECEBEM NEVIRAPINA EM 
COMBINAÇÃO COM OUTROS ANTI-RETROVIRAIS PARA O TRATAMENTO DA INFECÇÃO POR 
HIV-1, ESTÃO EM MAIOR RISCO. NO ENTANTO, A HEPATOTOXICIDADE ASSOCIADA AO USO DE 
NEVIRAPINA PODE OCORRER EM AMBOS OS GÊNEROS, TODAS AS CONTAGENS DE CÉLULAS 
CD4+ E A QUALQUER MOMENTO DURANTE O TRATAMENTO. PACIENTES COM SINAIS OU 
SINTOMAS DE HEPATITE, OU AUMENTO DE TRANSAMINASES COMBINADO COM ERUPÇÃO OU 
OUTROS SINTOMAS SISTÊMICOS, DEVEM INTERROMPER A NEVIRAPINA E PROCURAR 
AVALIAÇÃO MÉDICA IMEDIATAMENTE (VER ADVERTÊNCIAS).

REAÇÕES DE PELE GRAVES, COM AMEAÇA À VIDA, INCLUINDO CASOS FATAIS, OCORRRAM 
EM PACIENTES TRATADOS COM NEVIRAPINA. ESTES INCLUÍRAM CASOS DE SÍNDROME DE 
STEVENS-JOHNSON, NECRÓLISE EPIDERMICA TÓXICA E REAÇÕES DE HIPERSENSIBILIDADE 
CARACTERIZADAS POR ERUPÇÃO, ACHADOS CONSTITUCIONAIS E DISFUNÇÃO DE 
ÓRGÃOS. PACIENTES QUE DESENVOLVEREM SINAIS OU SINTOMAS DE REAÇÕES PELE 
GRAVES OU REAÇÕES DE HIPERSENSIBILIDADE DEVEM INTERROMPER NEVIRAPINA O 
MAIS RAPIDO POSSÍVEL E PROCURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA (VER ADVERTÊNCIAS E 
PRECAUÇÕES).

É ESSENCIAL QUE OS PACIENTES SEJAM INTENSIVAMENTE MONITORADOS DURANTE AS 
PRIMEIRAS 18 SEMANAS DE TERAPIA COM NEVIRAPINA PARA DETECTAR 
HEPATOTOXICIDADE POTENCIALMENTE AMEAÇA À VIDA OU REAÇÕES DA PELE. 
GARANTIA EXTRA VIGILÂNCIA DURANTE AS 6 PRIMEIRAS SEMANAS DE TERAPIA, QUE É O 
PERÍODO DE MAIOR RISCO DESTES EVENTOS. NÃO REINICIAR NEVIRAPINA APÓS 
REAÇÕES HEPÁTICAS GRAVES, PELE OU DE HIPERSENSIBILIDADE. EM ALGUNS CASOS, A 
LESÃO HEPÁTICA PROGRESSOU APESAR DA DESCONTINUAÇÃO DO TRATAMENTO. ALÉM 
DISSO, O PERÍODO DE 14 DIAS COM A DOSAGEM DIÁRIA DE NEVIRAPINA 200 MG DEVE 
SER RIGOROSAMENTE SEGUIDO (VER ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES).

ACIDOSE LÁTICA E HEPATOMEGALIA GRAVE COM ESTEATOSE, INCLUINDO CASOS FATAIS, 
FORAM RELATADOS COM O USO DE ANÁLOGOS DE NUCLEOSÍDIOS SOZINHOS OU EM 
COMBINAÇÃO, INCLUINDO LAMIVUDINA, ESTAVUDINA E OUTROS ANTI-RETROVIRAIS 
(VER ADVERTÊNCIAS)

TITLE - LAMIVUDINE + STAVUDINE + NEVIRAPINE / TRIOMUNE MEDICATION PATIENT 
INFORMATION IN PORTUGUESE

Source : USFDA
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EXACERBAÇÕES AGUDAS GRAVES DA HEPATITE B FORAM RELATADAS EM PACIENTES CO-
INFECTADOS COM VÍRUS DA HEPATITE B (HBV) E HIV-1 E DESCONTINUAM A 
LAMIVUDINA. A FUNÇÃO HEPÁTICA DEVE SER MONITORADA DE PERTO COM 
ACOMPANHAMENTO CLÍNICO E LABORATORIAL POR PELO MENOS VÁRIOS MESES EM 
PACIENTES QUE INTERROMPARAM A LAMIVUDINA E ESTÃO CO-INFECTADOS COM HIV-1 E 
HBV. SE APROPRIADO, PODE SER GARANTIDO O INICIO DA TERAPIA ANTI-HEPATITE B 
(VER ADVERTÊNCIAS).

DESCRIÇÃO

Os comprimidos de Lamivudina, Estavudina e Nevirapina contêm uma combinação de dose fixa de 
lamivudina, estavudina e nevirapina. Tanto a estavudina quanto a lamivudina pertencem à classe de 
análogos de nucleosídeos sintéticos de medicamentos antirretrovirais. Ambas as drogas atuam 
interrompendo o crescimento da cadeia de DNA e inibindo a transcriptase reversa do HIV. A 
nevirapina é um inibidor da transcriptase reversa não nucleosídeo específico para a transcriptase 
reversa do HIV-1.

Os comprimidos de Lamivudina, Estavudina e Nevirapina são para administração oral. Os 
comprimidos de dose fixa contêm os ingredientes ativos lamivudina 150 mg, estavudina 30 
mg/40 mg e nevirapina 200 mg. Os ingredientes inativos são celulose microcristalina, sílica 
coloidal anidra, croscarmelose sódica, cor óxido de ferro amarelo, povidona, sílica coloidal 
anidra, lactose, talco e estearato de magnésio.

Lamivudina-O nome químico da lamivudina é (2R-cis)-4-amino-1-[2-(hidroximetil)-1,3-
oxantiolan-5-il]-,pirimidinona. A lamivudina é o (-)enantiômero de um análogo didesoxi 
da citidina. A lamivudina também tem sido referida como (-)2',3'didesoxi, 3'-tiacitidina. 
Tem fórmula molecular C8H11N3O3S e um peso molecular de 229,3. A lamivudina é um 
sólido cristalino branco a esbranquiçado com uma solubilidade de aproximadamente 
70 mg/mL em água a 20°C. Tem a seguinte fórmula estrutural:

Estavudina-O nome químico da estavudina é,2',3'-didehidro-3'-desoxitimidina. A 
fórmula molecular da estavudina é C10H12N2O4e seu peso molecular é 224,2. A 
estavudina é um sólido cristalino branco a esbranquiçado e sua solubilidade a 23°C é de 
aproximadamente 83 mg/mL em água e 30 mg/mL em propilenoglicol. O coeficiente de 
partição noctanol/água da estavudina a 23°C é 0,144. Tem a seguinte fórmula 
estrutural:
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Nevirapina-O nome químico da nevirapina é 11-ciclopropil-5,11-di-hidro-4-
metil-6H-dipirido[3,2-b:2',3-e][1,4]diazepin-6-ona. fórmula é C15H14N4O e o peso 
molecular é 266,30. A nevirapina é um sólido cristalino branco a esbranquiçado com 
uma solubilidade de aproximadamente 0,05 mg/mL em água a 25oC. Nevirapina 
tem a seguinte fórmula estrutural:

MICROBIOLOGIA
Mecanismo de ação:
Lamivudina-A lamivudina é um análogo de nucleosídeo sintético. Intracelularmente, a 
lamivudina é fosforilada em seu metabólito ativo 5'-trifosfato, trifosfato de lamivudina (3TC-
TP). O principal modo de ação do 3TC-TP é a inibição da transcriptase reversa (RT) do HIV-1 
através da terminação da cadeia de DNA após a incorporação do análogo de nucleosídeo no 
DNA viral. O 3TC-TP é um inibidor fraco das polimerases de DNA de mamíferos α, β e γ.

Estavudina-A estavudina, um análogo de nucleosídeo da timidina, é fosforilada por 
quinases celulares no metabólito ativo trifosfato de estavudina. O trifosfato de estavudina 
inibe a atividade da transcriptase reversa (RT) do HIV-1 ao competir com o substrato natural 
trifosfato de timidina (Keu=0,0083 a 0,032μM) e causando a terminação da cadeia de DNA 
após sua incorporação no DNA viral. O trifosfato de estavudina inibe as polimerases de DNA 
celular β e γ e reduz marcadamente a síntese de DNA mitocondrial.

Nevirapina-A nevirapina é um inibidor não nucleosídeo da transcriptase reversa (NNRTI) do 
HIV-1. A nevirapina liga-se diretamente à transcriptase reversa (RT) e bloqueia as atividades de 
DNA polimerase dependentes de RNA e DNA-dependentes, causando uma ruptura do
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sítio catalítico da enzima. A atividade da nevirapina não compete com o molde ou trifosfatos 
de nucleosídeos. A RT do HIV-2 e as DNA polimerases eucarióticas (como as DNA 
polimerases humanas α, ß, γ ou δ) não são inibidas pela nevirapina.

Atividade antiviral:
Lamivudina-A atividade antiviral da lamivudina contra o HIV-1 foi avaliada em várias 
linhagens celulares (incluindo monócitos e linfócitos de sangue periférico humano 
fresco) usando ensaios de suscetibilidade padrão. CE50os valores (concentração efetiva 
de 50%) estavam na faixa de 0,003 a 15 μM (1 μM = 0,23 mcg/mL). A CE50

os valores de lamivudina contra diferentes clados de HIV-1 (AG) variaram de 0,001 a 0,120 μM, e 
contra isolados de HIV-2 de 0,003 a 0,120 μM. A ribavirina (50 μM) diminuiu a atividade anti-HIV-1 
da lamivudina em 3,5 vezes. Em células MT-4 infectadas pelo HIV-1, a lamivudina em combinação 
com zidovudina em várias proporções exibiu atividade antirretroviral sinérgica. Consulte o 
folheto informativo do EPIVIR-HBV para obter informações sobre a atividade inibitória da 
lamivudina contra o HBV.

Estavudina-A atividade antiviral da estavudina foi medida em células mononucleares do sangue 
periférico, células monocíticas e linhagens de células linfoblastóides. A concentração da droga 
necessária para inibir a replicação do HIV-1 em 50% (EC50) variou de 0,009 a 4 μM contra isolados 
laboratoriais e clínicos de HIV-1. Em cultura de células, a estavudina exibiu atividade anti-HIV-1 
aditiva à antagonista em combinação com a zidovudina. A estavudina em combinação com 
abacavir, didanosina, tenofovir ou zalcitabina exibiu atividade aditiva na atividade sinérgica. A 
ribavirina, nas concentrações de 9-45 μM testadas, reduziu a atividade anti-HIV-1 da estavudina 
em 2,5 a 5 vezes.

Nevirapina-A atividade antiviral da nevirapina foi medida em células mononucleares do sangue 
periférico, macrófagos derivados de monócitos e linhagens de células linfoblastóides. CE50

os valores (concentração efetiva de 50%) variaram de 10 a 100 nM contra isolados 
laboratoriais e clínicos de HIV-1. Em cultura de células, a nevirapina demonstrou atividade 
aditiva à sinérgica contra o HIV-1 em regimes de combinação de drogas com os inibidores 
nucleosídeos da transcriptase reversa (NRTIs) didanosina (ddI), lamivudina (3TC), estavudina 
(d4T) e zidovudina (ZDV), e a protease inibidores indinavir e saquinavir.

Resistência:
Lamivudina-Variantes do HIV-1 resistentes à lamivudina foram selecionadas em cultura de 
células. A análise genotípica mostrou que a resistência era devida a uma substituição específica 
de aminoácidos na transcriptase reversa do HIV-1 no códon 184, alterando o resíduo de 
metionina para isoleucina ou valina.

As cepas de HIV-1 resistentes tanto à lamivudina quanto à zidovudina foram isoladas de pacientes. A 
suscetibilidade de isolados clínicos à lamivudina e zidovudina foi monitorada em ensaios clínicos 
controlados. Em pacientes recebendo monoterapia com lamivudina ou terapia combinada com 
lamivudina mais zidovudina, os isolados de HIV-1 da maioria dos pacientes tornaram-se 
fenotipicamente e genotipicamente resistentes à lamivudina em 12 semanas. Em alguns pacientes 
portadores de vírus resistentes à zidovudina no início do estudo, a sensibilidade fenotípica à 
zidovudina foi restaurada após 12 semanas de tratamento com lamivudina e zidovudina.
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A terapia combinada com lamivudina mais zidovudina retardou o surgimento de mutações 
que conferem resistência à zidovudina.

Mutações no motivo YMDD da polimerase do HBV foram associadas à redução da suscetibilidade 
do HBV à lamivudina em cultura de células. Em estudos de pacientes não infectados pelo HIV 
com hepatite B crônica, isolados de HBV com mutações YMDD foram detectados em alguns 
pacientes que receberam lamivudina diariamente por 6 meses ou mais, e foram associados a 
evidências de diminuição da resposta ao tratamento; mutantes de HBV semelhantes foram 
relatados em pacientes infectados pelo HIV que receberam esquemas antirretrovirais contendo 
lamivudina na presença de infecção concomitante com o vírus da hepatite B (ver PRECAUÇÕES e 
bula de EPIVIR-HBV).

Estavudina-Os isolados de HIV-1 com suscetibilidade reduzida à estavudina foram selecionados 
em cultura de células (específico da cepa) e também foram obtidos de pacientes tratados com 
estavudina. A análise fenotípica de isolados de HIV-1 de 61 pacientes que receberam 
monoterapia com estavudina prolongada (6 a 29 meses) mostrou que isolados pós-terapia de 
quatro pacientes exibiram EC50valores mais de 4 vezes (intervalo de 7 a 16 vezes) superiores à 
suscetibilidade média pré-tratamento dos isolados de linha de base. Destes, os isolados de HIV-1 
de um paciente continham as mutações associadas à resistência à zidovudina T215Y e K219E, e 
os isolados de outro paciente continham a mutação Q151M associada à resistência a múltiplos 
nucleosídeos. Mutações no gene RT de isolados de HIV-1 dos outros dois pacientes não foram 
detectadas.

Nevirapina-Isolados de HIV-1 com suscetibilidade reduzida (100 a 250 vezes) à nevirapina foram 
selecionados em cultura de células. A análise genotípica mostrou mutações no gene RT HIV-1 
Y181C e/ou V106A dependendo da cepa do vírus e da linha celular empregada. O tempo de 
aparecimento da resistência à nevirapina em cultura de células não foi alterado quando a 
seleção incluiu nevirapina em combinação com vários outros NNRTIs.
A análise genotípica de isolados de pacientes com falha virológica virgens de antirretrovirais 
(n=71) recebendo nevirapina uma vez ao dia (n=25) ou duas vezes ao dia (n=46) em 
combinação com lamivudina e estavudina (estudo 2NN) por 48 semanas mostrou que 
isolados de 8 /25 e 23/46 pacientes, respectivamente, continham um ou mais dos seguintes 
NNRTIs associados à resistênciasubstituições: Y181C, K101E, G190A/S, K103N, V106A/M, 
V108I, Y188C/L, A98G, F227L e M230L.

Alterações fenotípicas e genotípicas em isolados de HIV-1 de pacientes virgens de tratamento 
recebendo nevirapina (n=24) ou nevirapina e ZDV (n=14) foram monitoradas em estudos de Fase I/II 
durante 1 a ≥12 semanas. Após 1 semana de monoterapia com nevirapina, isolados de 3/3 pacientes 
apresentaram diminuição da suscetibilidade à nevirapina em cultura de células. Uma ou mais das 
mutações de RT resultando em substituições de aminoácidos K103N, V106A, V108I, Y181C, Y188C e 
G190A foram detectadas em isolados de HIV-1 de alguns pacientes tão cedo quanto 2 semanas após o 
início da terapia. Na oitava semana de monoterapia com nevirapina, 100% dos pacientes testados 
(n=24) tinham isolados de HIV-1 com uma diminuição >100 vezes na suscetibilidade à nevirapina em 
cultura de células em comparação com a linha de base, e tinham um ou mais dos nevirapina 
associados Mutações de resistência à RT. Dezenove desses pacientes (80%) tinham isolados com 
mutações Y181C, independentemente da dose. Análise genotípica de isolados de antirretrovirais
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pacientes virgens de falência virológica (n=71) recebendo nevirapina uma vez ao dia (n=25) ou 
duas vezes ao dia (n=46) em combinação com lamivudina e estavudina (estudo 2NN) por 48 
semanas mostraram que os isolados de 25/8 e 23/46 pacientes, respectivamente, continham um 
ou mais dos seguintes NNRTIs associados à resistênciasubstituições: Y181C, K101E, G190A/S, 
K103N, V106A/M, V108I, Y188C/L, A98G, F227L e M230L.

Resistência cruzada:
Lamivudina-Foi observada resistência cruzada entre inibidores da transcriptase reversa 
análogos de nucleosídeos do HIV-1 (NRTIs). Mutantes de HIV-1 resistentes à lamivudina 
foram resistentes a didanosina (ddI) e zalcitabina (ddC). Em alguns pacientes tratados com 
zidovudina mais didanosina ou zalcitabina, surgiram isolados resistentes a múltiplos 
inibidores da transcriptase reversa, incluindo lamivudina.

Em um estudo clínico comparando um regime antirretroviral contendo lamivudina uma vez ao dia 
com um regime contendo lamivudina duas vezes ao dia, 53/554 (10%) pacientes foram identificados 
como falhas virológicas (nível plasmático de RNA HIV-1 ≥ 400 cópias/mL) na Semana 48. Das 53 falhas, 
28 foram randomizados para lamivudina uma vez ao dia e 25 para lamivudina duas vezes ao dia. A 
análise genotípica de isolados em terapia de 22 pacientes no grupo de tratamento com lamivudina 
duas vezes ao dia mostrou:

• isolados de 1/22 pacientes continham substituições associadas à resistência à zidovudina 
emergentes do tratamento (M41L, D67N, K70R, L210W, T215Y/F ou K219Q/E) isolados de 
7/22 continham substituições associadas à resistência ao efavirenz emergentes do 
tratamento (L100I, K101E, K103N, V108I ou Y181C)
isolados de 5/22 continham substituições associadas à resistência à lamivudina 

emergentes do tratamento (M184I ou M184V)

•

•

A análise fenotípica de isolados de HIV-1 em terapia pareados na linha de base de 13 pacientes 
recebendo lamivudina duas vezes ao dia mostrou:
• isolados de todos os 13 pacientes foram suscetíveis à zidovudina
• isolados de 3/13 pacientes exibiram uma diminuição de 21 a 342 vezes na suscetibilidade ao 

efavirenz
isolados de 4/13 pacientes exibiram uma diminuição de 29 a 159 vezes na suscetibilidade à 
lamivudina

•

Estavudina-Vários estudos demonstraram que o tratamento prolongado com estavudina pode 
selecionar e/ou manter mutações associadas à resistência à zidovudina. Isolados de HIV-1 com 
uma ou mais resistência à zidovudinasubstituições(M41L, D67N, K70R, L210W, T215Y/F, K219Q/
E) exibiram suscetibilidade reduzida à estavudina em cultura de células.

Nevirapina-Foi observada resistência cruzada entre inibidores da transcriptase reversa não 
análogos de nucleosídeos do HIV-1 (NNRTIs). A emergência rápida de cepas de HIV-1 que são 
resistentes a NNRTIs foi observada em cultura de células. Os isolados de HIV-1 resistentes à 
nevirapina apresentaram resistência cruzada aos NNRTIs delavirdina e efavirenz. No entanto,
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os isolados resistentes à nevirapina foram susceptíveis aos NRTI's ddI e ZDV. Da mesma forma, os isolados 
resistentes ao ZDV foram suscetíveis à nevirapina em cultura de células.

FARMACOLOGIA CLÍNICA
Farmacocinética em Adultos:
A taxa e extensão da absorção de Lamivudina, Estavudina e Nevirapina dos comprimidos 
combinados foi semelhante à do Epivir®comprimidos, Zerit®cápsulas e Viramune®

comprimidos respectivamente, quando administrados a voluntários saudáveis   em jejum.

Lamivudina-Absorção e Biodisponibilidade:A lamivudina foi rapidamente absorvida após 
administração oral em pacientes infectados pelo HIV. A biodisponibilidade absoluta em 12 pacientes 
adultos foi de 86% ± 16% (média ± DP) para o comprimido de 150 mg. Após administração oral de 2 
mg/kg duas vezes ao dia a 9 adultos com HIV, a concentração sérica máxima de lamivudina (Cmáximo) 
foi de 1,5 ± 0,5 mcg/mL (média ± SD). A área sob a curva de concentração plasmática versus tempo 
(AUC) e Cmáximoaumentou proporcionalmente à dose oral na faixa de 0,25 a 10 mg/kg.

Distribuição:O volume aparente de distribuição após a administração IV de lamivudina a 20 
pacientes foi de 1,3 ± 0,4 L/kg, sugerindo que a lamivudina se distribui nos espaços 
extravasculares. O volume de distribuição foi independente da dose e não se correlacionou 
com o peso corporal. A ligação da lamivudina às proteínas plasmáticas humanas é baixa 
(<36%).
Metabolismo:O metabolismo da lamivudina é uma via de eliminação menor. No homem, o único 
metabólito conhecido da lamivudina é o metabólito trans-sulfóxido. Dentro de 12 horas após 
uma dose oral única de lamivudina em 6 adultos infectados pelo HIV, 5,2% ± 1,4% (média ± DP) 
da dose foi excretada como metabólito trans-sulfóxido na urina. As concentrações séricas deste 
metabólito não foram determinadas.
Eliminação:A maior parte da lamivudina é eliminada inalterada na urina. Em 9 indivíduos saudáveis   que 
receberam uma dose oral única de 300 mg de lamivudina, a depuração renal foi de 199,7 ± 56,9 mL/min 
(média ± DP). Na maioria dos estudos de dose única em pacientes infectados pelo HIV, pacientes infectados 
pelo HBV ou indivíduos saudáveis   com amostragem de soro por 24 horas após a dosagem, a meia-vida de 
eliminação média observada (t1/2) variou de 5 a 7 horas. Em pacientes infectados pelo HIV, a depuração total 
foi de 398,5 ± 69,1 mL/min (média ± DP).

Estavudina -Absorção e Biodisponibilidade:Após administração oral, a estavudina é rapidamente 
absorvida, com picos de concentração plasmática ocorrendo dentro de 1 hora após a administração. A 
biodisponibilidade oral da estavudina é de 86,4 ± 18,2%. A exposição sistêmica à estavudina é a 
mesma após a administração de cápsulas ou solução.
Distribuição:A ligação da estavudina às proteínas séricas foi insignificante na faixa de 
concentração de 0,01 a 11,4 µg/mL. A estavudina distribui-se igualmente entre os glóbulos 
vermelhos e o plasma. O volume de distribuição oral aparente é de 66 ± 22 L. Metabolismo:O 
destino metabólico da estavudina não foi elucidado em humanos. Eliminação:A eliminação renal 
foi responsável por cerca de 40% da depuração global, independentemente da via de 
administração. A depuração renal média foi cerca de duas vezes a

Strides Arcolab Limited 2007 Página 11 de 56



depuração média de creatinina endógena, indicando secreção tubular ativa além da 
filtração glomerular. Meia-vida de eliminação para dose oral 1,44 ± 0,30 horas.

Nevirapina -Absorção e Biodisponibilidade:A nevirapina é prontamente absorvida (>90%) após 
administração oral em voluntários saudáveis   e em adultos com infecção por HIV-1. A 
biodisponibilidade absoluta em 12 adultos saudáveis   após administração de dose única foi de 93 ± 
9% (média ± DP) para um comprimido de 50 mg e 91 ± 8% para uma solução oral. As concentrações 
plasmáticas máximas de nevirapina de 2 ± 0,4 µg/mL (7,5 µM) foram atingidas em 4 horas após uma 
dose única de 200 mg. Após doses múltiplas, as concentrações máximas de nevirapina parecem 
aumentar linearmente no intervalo de dose de 200 a 400 mg/dia. A nevirapina pode ser administrada 
com ou sem antiácido ou didanosina.
Distribuição: A nevirapina é altamente lipofílica e é essencialmente não ionizada em
pH fisiológico. Após administração intravenosa a adultos saudáveis, o volume aparente de 
distribuição (Vdss) da nevirapina foi de 1,21 ± 0,09 L/kg, sugerindo que a nevirapina é 
amplamente distribuída em humanos. A nevirapina atravessa facilmente a placenta e também é 
encontrada no leite materno. A nevirapina liga-se cerca de 60% às proteínas plasmáticas no 
intervalo de concentração plasmática de 1 a 10 mcg/ml. As concentrações de nevirapina no 
líquido cefalorraquidiano humano (n=6) foram 45% (± 5%) das concentrações plasmáticas; esta 
proporção é aproximadamente igual à fração não ligada à proteína plasmática.
Metabolismo/Eliminação: In vivoestudos em humanos eem vitroestudos com microssomas hepáticos 
humanos demonstraram que a nevirapina é extensivamente biotransformada através do metabolismo 
do citocromo P450 (oxidativo) em vários metabolitos hidroxilados.Em vitroestudos com microssomas 
hepáticos humanos sugerem que o metabolismo oxidativo da nevirapina é mediado principalmente 
pelas isoenzimas do citocromo P450 (CYP) das famílias CYP3A4 e CYP2B6, embora outras isoenzimas 
possam ter um papel secundário. O metabolismo do citocromo P450, a conjugação de glicuronídeos e 
a excreção urinária de metabólitos glicuronidados representam a principal via de biotransformação e 
eliminação da nevirapina em humanos.
A nevirapina é um indutor das enzimas metabólicas hepáticas do citocromo P450 (CYP) 3A4 e 
2B6. A autoindução do metabolismo mediado por CYP3A4 e CYP2B6 leva a um aumento de 
aproximadamente 1,5 a 2 vezes na depuração oral aparente da nevirapina à medida que o 
tratamento continua de uma dose única para duas a quatro semanas de dosagem com 200 a 400 
mg/dia. A autoindução também resulta em uma diminuição correspondente na meia-vida da fase 
terminal da nevirapina no plasma, de aproximadamente 45 horas (dose única) para 
aproximadamente 25 a 30 horas após administração múltipla de 200 a 400 mg/dia.

Efeito dos Alimentos na Absorção de Lamivudina/Estavudina/Nevirapina. O efeito 
dos alimentos na taxa e extensão dos comprimidos combinados Lamivudina/
Estavudina/Nevirapina não foi avaliado em um estudo clínico. Portanto, os comprimidos 
combinados de Lamivudina/Estavudina/Nevirapina devem ser tomados em jejum.

absorção do

Populações Especiais:
Função renal prejudicada:
Lamivudina/Estavudina/Nevirapina Comprimidos não são recomendados para 
pacientes com insuficiência renal (ver POSOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO: PRECAUÇÕES)
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Função hepática prejudicada:
Lamivudina/Estavudina/Nevirapina Comprimidos não são recomendados para pacientes 
com insuficiência hepática.

Gravidez:Veja PRECAUÇÕES: Gravidez Lamivudina/Estavudina/
Nevirapina Comprimidos: Não há dados disponíveis.

Mães que amamentam:Veja PRECAUÇÕES: Mães que amamentam
Lamivudina:Amostras de leite materno obtidas de 20 mães recebendo monoterapia com 

lamivudina (300 mg duas vezes ao dia) ou terapia combinada (150 mg de lamivudina duas vezes ao dia 
e 300 mg de zidovudina duas vezes ao dia) apresentaram concentrações mensuráveis   de lamivudina.

Estavudina:Não há dados disponíveis sobre a farmacocinética da estavudina em lactantes. 
Não se sabe se a estavudina é excretada no leite materno.

Nevirapina:Não há dados disponíveis sobre a farmacocinética da nevirapina em lactantes. A 
nevirapina é excretada no leite humano.

Pacientes Pediátricos:
Lamivudina, Estavudina e Nevirapina Comprimidos são recomendados em pacientes pediátricos
> 12 anos e peso ≥ 50kg.

Pacientes Geriátricos:
A farmacocinética da lamivudina e da estavudina não foi estudada em pacientes com mais de 65 anos 
de idade.

Nevirapina:A farmacocinética da nevirapina em adultos infectados pelo HIV-1 não parece 
mudar com a idade (intervalo de 18 a 68 anos); no entanto, a nevirapina não foi extensivamente 
avaliada em doentes com idade superior a 55 anos.

Gênero:
Lamivudina:Não existem diferenças significativas entre os sexos na farmacocinética 

da lamivudina.

Estavudina:Uma análise farmacocinética populacional dos dados coletados durante um estudo 
clínico controlado em pacientes infectados pelo HIV não mostrou diferenças clinicamente importantes 
entre homens (n=291) e mulheres (n=27).

Nevirapina:Em um estudo de Fase I em voluntários saudáveis   (15 mulheres, 15 homens), o 
volume de distribuição aparente ajustado ao peso (Vdss/F) de nevirapina foi maior nas mulheres 
(1,54 L/kg) em comparação com os homens (1,38 L /kg), sugerindo que a nevirapina foi 
distribuída mais extensivamente nas mulheres. No entanto, esta diferença foi compensada por 
uma meia-vida de fase terminal ligeiramente mais curta nas mulheres, resultando em nenhuma 
diferença significativa de gênero na depuração oral da nevirapina (24,6±7,7 mL/kg/h em
mulheres vs. 19,9±3,9 mL/kg/h em homens após dose única) ou concentrações plasmáticas 
após administração(ões) de dose única ou múltipla.

Corrida:
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Lamivudina:Não existem diferenças raciais significativas na farmacocinética 
da lamivudina.

Estavudina:Uma análise farmacocinética populacional dos dados coletados durante um estudo 
clínico controlado em pacientes infectados pelo HIV não mostrou diferenças clinicamente importantes 
entre as raças (n=233 caucasianos, 39 afro-americanos, 41 hispânicos, 1 asiático e 4 outros).

Nevirapina:Uma avaliação das concentrações plasmáticas de nevirapina (dados agrupados de 
vários ensaios clínicos) de pacientes infectados pelo HIV-1 (27 negros, 24 hispânicos, 189 
caucasianos) não revelou diferença acentuada nas concentrações mínimas de nevirapina no 
estado de equilíbrio (mediana de estado de equilíbrio Cmin= 4,7 mcg/mL Negro, 3,8 mcg/mL 
Hispânico, 4,3 mcg/mL Caucasiano) com tratamento prolongado com nevirapina a 400 mg/dia. 
No entanto, a farmacocinética da nevirapina não foi avaliada especificamente quanto aos efeitos 
da etnia.

Interações medicamentosas:

Sem interação medicamentosa
Comprimidos de Lamivudina/Estavudina/Nevirapina.

estudos tenho estive conduzido com a

Lamivudina:Lamivudina e trimetoprima/sulfametoxazol (TMP/SMX) foram 
coadministrados a 14 pacientes HIV-positivos em um estudo cruzado, aberto, randomizado, 
de centro único. Cada paciente recebeu tratamento com uma dose única de 300 mg de 
lamivudina e TMP 160 mg/SMX 800 mg uma vez ao dia por 5 dias com administração 
concomitante de lamivudina 300 mg com a quinta dose em um desenho cruzado. A 
coadministração de TMP/SMX com lamivudina resultou em um aumento de 44% ± 23% 
(média ± SD) na AUC da lamivudina∞,uma diminuição de 29% ± 13% na depuração oral da 
lamivudina e uma diminuição de 30% ± 36% na depuração renal da lamivudina. As 
propriedades farmacocinéticas de TMP e SMX não foram alteradas pela coadministração 
com lamivudina.
A lamivudina e a zalcitabina podem inibir a fosforilação intracelular uma da outra. Portanto, o 
uso de lamivudina em combinação com zalcitabina não é recomendado. Não houve interação 
farmacocinética significativa entre lamivudina e interferon alfa em um estudo com 19 indivíduos 
saudáveis   do sexo masculino.

Estavudina:A zidovudina inibe competitivamente a fosforilação intracelular da 
estavudina. Portanto, o uso de zidovudina em combinação com estavudina deve ser 
evitado.
Em vitroos dados indicam que a fosforilação da estavudina é inibida em concentrações 
relevantes pela doxorrubicina e ribavirina.
A estavudina não inibe as principais isoformas do citocromo P450 CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, 
CYP2D6 e CYP3A; portanto, é improvável que ocorram interações medicamentosas clinicamente 
significativas com medicamentos metabolizados por essas vias.
Como a estavudina não se liga às proteínas, não se espera que afete a farmacocinética dos medicamentos 
ligados às proteínas.
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As Tabelas 1 e 2 resumem os efeitos na AUC e Cmáximo, com intervalo de confiança de 95% 
(IC) quando disponível, após coadministração de estavudina com didanosina, lamivudina e 
nelfinavir. Não foram observadas interações farmacocinéticas clinicamente significativas.

Tabela 1: Resultados dos Estudos de Interação Medicamentosa com Estavudina: 
Efeitos do Medicamento Coadministrado na AUC e C do Plasma de Estavudina
máximoValores

Medicamento Estavudina
Dosagem

numa AUC de
Estavudina
(IC 95%)

Cmáximodo

Estavudina
(IC 95%)

Didanosina,
100 mg a cada 12h

por 4 dias

40 mg a cada 12h

por 4 dias
10 ↔ ↑17%

Lamivudina,
150mg único
dose

40 mg
Dose única

18 ↔ ↑12%
(100,3-

126,1%)(92,7-00,6%)

Nelfinavir,
750 mg a cada 8 horas

por 56 dias

30-40 mg
q12h para 56

dias

8 ↔ ↔

↑indica aumento.

↔ indica nenhuma mudança, ou aumento ou diminuição média de <10%.

umaPacientes infectados pelo HIV.

Tabela 2: Resultados dos Estudos de Interação Medicamentosa com Estavudina: 
Efeitos da Estavudina na AUC e C do Plasma de Medicamento Coadministrado
máximoValores

Medicamento Estavudina
Dosagem

numaAUC de Co-
administrado
Droga (95%
CI)

Cmáximode Co-
administrado
Droga (95%
CI)

Didanosina, 100
mg q12h por 4
dias

40 mg a cada 12h para

4 dias
10 ↔ ↔

Lamivudina, 150
mg dose única

40mg único
dose

18 ↔ ↔

(90,5-
107,6%)

(87.1-
110,6%)

Nelfinavir, 750
mg a cada 8h por 56
dias

30-40 mg a cada 12h
por 56 dias

8 ↔ ↔
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↔ indica nenhuma mudança, ou aumento ou diminuição média de <10%.

umaPacientes infectados pelo HIV.

Nevirapina:A nevirapina induz as isoenzimas metabólicas 3A4 e 2B6 do citocromo P450 hepático. A 
coadministração de nevirapina e medicamentos metabolizados principalmente pelo CYP3A4 ou 
CYP2B6 pode resultar na diminuição das concentrações plasmáticas desses medicamentos e atenuar 
seus efeitos terapêuticos.
Embora seja principalmente um indutor das enzimas 3A4 e 2B6 do citocromo 
P450, a nevirapina também pode inibir este sistema. Entre os citocromos 
hepáticos humanos P450, a nevirapina foi capazem vitrode inibir a 10-
hidroxilação da (R)-varfarina (CYP3A4). O Ki estimado para a inibição do CYP3A4 
foi de 270 mcmol, uma concentração que é improvável de ser alcançada em 
pacientes, pois a faixa terapêutica é <25 mcmol. Portanto, a nevirapina pode ter 
um efeito inibitório mínimo sobre outros substratos do CYP3A4. A nevirapina 
não parece afetar as concentrações plasmáticas de medicamentos que são 
substratos de outros sistemas enzimáticos CYP450, como 1A2, 2D6, 2A6, 2E1, 
2C9 ou 2C19. A Tabela 3 (ver abaixo) contém os resultados dos estudos de 
interação medicamentosa realizados com nevirapina e outros medicamentos 
que provavelmente serão coadministrados. Os efeitos da nevirapina na AUC, 
Cmax e Cmin de medicamentos coadministrados são resumidos. Para medir o 
efeito potencial completo da interação farmacocinética após a indução,

Tabela 3: Interações Medicamentosas: Alterações nos Parâmetros Farmacocinéticos para o Medicamento 
Coadministrado na Presença de nevirapina (Todos os estudos de interação foram realizados em pacientes HIV-1 
positivos)

Coadministrado
Medicamento

Dose
Coadministrado
Medicamento

doDose
Regime
nevirapina

n % de Alteração dos Parâmetros Farmacocinéticos 
do Medicamento Coadministrado (IC 90%)do

Antirretrovirais AUC Cmáximo Cmin

Didanosina 100-150 mg BID 200 mg QD
× 14 dias;
200 mg BID
× 14 dias

18 ↔ ↔ §

Efavirenzuma 600 mg QD 200 mg QD
× 14 dias;
400 mg QD
× 14 dias

17 ↓28
(↓ 34 - ↓ 14)

↓12
(↓ 23 - ↑ 1)

↓32
(↓35 - ↓19)

Indinaviruma 800 mg q8H 200 mg QD
× 14 dias;
200 mg BID
× 14 dias

19 ↓31
(↓ 39 - ↓ 22)

↓15
(↓ 24 - ↓ 4)

↓44
(↓53 - ↓33)

Lopinavira, b 300/75 mg/m 27 mg/kg ou 4 12, ↓14 ↓22 ↓55
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(lopinavir/ritonavir)b mg/kg QD ×
2
LICITAÇÃO

semana

15c (↓ 36 - ↑16) (↓ 44 - ↑9) (↓75 - ↓ 9)
semanas;

× 1

Lopinaviruma 400/100 mg BID
(lopinavir/ritonavir)

200 mg QD
× 14 dias;
200 mg BID
> 1 ano

22,
19c

↓27
(↓ 47 - ↓ 2)

↓19
(↓ 38 - ↑ 5)

↓51
(↓72 - ↓26)

Nelfinaviruma 750 mg TID 200 mg QD
× 14 dias;
200 mg BID
× 14 dias

23 ↔ ↔ ↓32
(↓50 - ↑ 5)

Nelfinavir-M8
metabólito

↓62
(↓ 70 - ↓ 53)

↓59
(↓ 68 - ↓ 48)

↓66
(↓74 - ↓55)

Ritonavir 600 mg BID 200 mg QD
× 14 dias;
200 mg BID
× 14 dias

18 ↔ ↔ ↔

Saquinaviruma 600 mg TID 200 mg QD
× 14 dias;
200 mg BID
× 21 dias

23 ↓38
(↓ 47 - ↓ 11)

↓32
(↓ 44 - ↓ 6)

§

Estavudina 30-40 mg BID 200 mg QD
× 14 dias;
200 mg BID
× 14 dias

22 ↔ ↔ §

Zalcitabina 0,125-0,25 mg TID 200 mg QD
× 14 dias;
200 mg BID
× 14 dias

6 ↔ ↔ §

Zidovudina 100-200 mg TID 200 mg QD
× 14 dias;
200 mg BID
× 14 dias

11 ↓28
(↓ 40 - ↓ 4)

↓30
(↓ 51 - ↑ 14)

§

Outros medicamentos AUC Cmáximo Cmin

Claritromicinauma 500 mg BID 200 mg QD
× 14 dias;
200 mg BID
× 14 dias

15 ↓31
(↓ 38 - ↓ 24)

↓23
(↓ 31 - ↓ 14)

↓57
(↓70 - ↓36)

Metabólito
OH-
claritromicina

14- ↑42
(↑ 16 - ↑ 73)

↑47
(↑ 21 - ↑ 80)

↔

Etinilestradioluma 0,035 mg (como Ortho-
Novum®1/35)

200 mg QD
× 14 dias;
200 mg BID
× 14 dias

10 ↓20
(↓ 33 a ↓ 3)

↔ §

e
Noretindronauma 1 mg (como Orto-

Novum®1/35)
↓19

(↓ 30 a ↓ 7)
↓16

(↓ 27 a ↓ 3)
§

Fluconazol 200 mg QD 200 mg QD 19 ↔ ↔ ↔
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× 14 dias;
200 mg BID
× 14 dias

Cetoconazoluma 400 mg QD 200 mg QD
× 14 dias;
200 mg BID
× 14 dias

21 ↓72
(↓ 80 - ↓ 60)

↓44
(↓ 58 - ↓ 27)

§

Rifabutinauma 150 ou 300 mg QD 200 mg QD
× 14 dias;
200 mg BID
× 14 dias

19 ↑17
(↓ 2 - ↑ 40)

↑28
(↑ 9 - ↑ 51)

↔

Metabólito 25-O-
desacetil-
rifabutina

↑24
(↓ 16 - ↑ 84)

↑29
(↓ 2 - ↑ 68)

↑22
(↓14 - ↑74)

Rifampinauma 600 mg QD 200 mg QD
× 14 dias;
200 mg BID
× 14 dias

14 ↑11
(↓ 4 - ↑ 28)

↔ §

§ = Cminabaixo do nível detectável do ensaio
↑ = Aumento, ↓ = Diminuição, ↔ = Sem Efeito
umaPara informações sobre recomendações clínicas, consulte Interações Medicamentosas

bIndivíduos pediátricos com idade variando de 6 meses a 12 anos

cProjeto de grupo paralelo; n para nevirapina +lopinavir/ritonavir, n para lopinavir/ritonavir sozinho

INDICAÇÕES E USO
Lamivudina, Estavudina e Nevirapina Comprimidos são indicados para o tratamento da 
infecção pelo HIV-1. Os seguintes pontos devem ser considerados ao iniciar a terapia 
com Lamivudina, Estavudina e Nevirapina:

• Com base na hepatotoxicidade grave e com risco de vida observada em estudos controlados e não 
controlados, a nevirapina não deve ser iniciada em mulheres adultas com contagens de células CD4+ 
superiores a 250 células/mm3ou em homens adultos com contagem de células CD4+ superior a 400 
células/mm3a menos que o benefício supere o risco (veja ADVERTÊNCIAS).

• O período inicial de 14 dias com a dose diária de 200 mg de nevirapina 
demonstrou reduzir a frequência de erupções cutâneas (ver ADVERTÊNCIAS; 
DOSAGEM E ADMINISTRAÇÃO).

CONTRA-INDICAÇÕES
Lamivudina, Estavudina e Nevirapina Comprimidos são contraindicados em pacientes com 
hipersensibilidade clinicamente significativa a qualquer um dos componentes contidos na 
formulação.
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AVISOS
Lamivudina, Estavudina e Nevirapina Comprimidosnão deve ser administrado 
concomitantemente com formulações contendo qualquer um dos três medicamentos. As 
informações de prescrição completas para todos os agentes considerados para uso com 
Lamivudina, Estavudina e Nevirapina Comprimidos devem ser consultadas antes do início da 
terapia com Lamivudina, Estavudina e Nevirapina Comprimidos.

Lamivudina e Estavudina
Acidose láctica/hepatomegalia grave com esteatose:
Acidose lática e hepatomegalia grave com esteatose, incluindo casos fatais, foram relatados com 
o uso de análogos de nucleosídeos isoladamente ou em combinação, incluindo lamivudina e 
estavudina. A maioria desses casos ocorreu em mulheres. Obesidade e exposição prolongada a 
nucleosídeos podem ser fatores de risco. Deve-se ter cuidado especial ao administrar lamivudina 
e estavudina a qualquer paciente com fatores de risco conhecidos para doença hepática; 
entretanto, casos também foram relatados em pacientes sem fatores de risco conhecidos. O 
tratamento com lamivudina e/ou estavudina deve ser suspenso em qualquer paciente que 
desenvolva achados clínicos ou laboratoriais sugestivos de acidose lática ou hepatotoxicidade 
pronunciada (que pode incluir hepatomegalia e esteatose mesmo na ausência de elevações 
acentuadas das transaminases).

Fadiga generalizada, sintomas digestivos (náuseas, vômitos, dor abdominal e perda de peso 
inexplicável); sintomas respiratórios (taquipneia e dispneia); ou sintomas neurológicos (incluindo 
fraqueza motora, consulte Sintomas neurológicos) podem ser indicativos do desenvolvimento de 
hiperlactatemia sintomática ou síndrome de acidose láctica.

Lamivudina
Em pacientes pediátricos com histórico de exposição prévia a nucleosídeos antirretrovirais, 
histórico de pancreatite ou outros fatores de risco significativos para o desenvolvimento de 
pancreatite, a Lamivudina deve ser usada com cautela. O tratamento com Lamivudina deve 
ser interrompido imediatamente se ocorrerem sinais clínicos, sintomas ou anormalidades 
laboratoriais sugestivas de pancreatite (veja REAÇÕES ADVERSAS).

Diferenças importantes entre os produtos que contêm lamivudina:
Os comprimidos de Lamivudina, Estavudina e Nevirapina contêm uma dose mais elevada da 
mesma substância activa (lamivudina) do que os comprimidos de EPIVIR-HBV e a solução oral. 
EPIVIR-HBV foi desenvolvido para pacientes com hepatite B crônica. Lamivudina, Estavudina e 
Nevirapina Comprimidos não devem ser administrados concomitantemente com lamivudina, 
EPIVIR-HBV, RETROVIR, TRIZIVIR® ou EPZICOM.

Exacerbações de hepatite pós-tratamento:
Em estudos clínicos em pacientes não infectados pelo HIV tratados com lamivudina para hepatite 
B crônica, surgiram evidências clínicas e laboratoriais de exacerbações da hepatite
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após a descontinuação da lamivudina. Essas exacerbações foram detectadas principalmente por 
elevações séricas de ALT, além do ressurgimento do DNA do VHB. Embora a maioria dos eventos 
pareça ter sido autolimitada, fatalidades foram relatadas em alguns casos. Eventos semelhantes 
foram relatados na experiência pós-comercialização após mudanças de regimes de tratamento 
do HIV contendo lamivudina para regimes não contendo lamivudina em pacientes infectados 
com HIV e HBV. A relação causal com a descontinuação do tratamento com lamivudina é 
desconhecida. Os pacientes devem ser monitorados de perto com acompanhamento clínico e 
laboratorial por pelo menos vários meses após a interrupção do tratamento. Não há evidências 
suficientes para determinar se a reinício da lamivudina altera o curso das exacerbações de 
hepatite pós-tratamento.

Uso com regimes baseados em interferon e ribavirina:Estudos in vitro 
mostraram que a ribavirina pode reduzir a fosforilação de análogos de 
nucleosídeos de pirimidina, como a lamivudina. Embora nenhuma evidência de 
interação farmacocinética ou farmacodinâmica (p.descompensação hepática 
(algum fatal) ocorreu em pacientes coinfectados com HIV/HCV recebendo 
terapia antirretroviral combinada para HIV e interferon alfa com ou sem 
ribavirina.Pacientes recebendo interferon alfa com ou sem ribavirina e EPIVIR 
devem ser monitorados de perto para toxicidades associadas ao tratamento, 
especialmente descompensação hepática. A descontinuação de EPIVIR deve ser 
considerada clinicamente apropriada. A redução da dose ou descontinuação de 
interferon alfa, ribavirina ou ambos também devem ser considerados se forem 
observadas toxicidades clínicas agravadas, incluindo descompensação hepática 
(por exemplo, Childs Pugh > 6) (consulte as informações completas de prescrição de 
interferon e ribavirina).

Estavudina

Sintomas neurológicos:
Fraqueza motora foi relatada raramente em pacientes recebendo terapia antirretroviral 
combinada, incluindo estavudina. A maioria desses casos ocorreu no contexto de acidose láctica. 
A evolução da fraqueza motora pode mimetizar a apresentação clínica da síndrome de Guillain-
Barré (incluindo insuficiência respiratória). Os sintomas podem continuar ou piorar após a 
descontinuação da terapia.

A neuropatia periférica, manifestada por dormência, formigamento ou dor nas mãos ou pés, foi 
relatada em pacientes recebendo terapia com estavudina. A neuropatia periférica ocorreu com 
mais frequência em pacientes com doença avançada por HIV, com história de neuropatia ou em 
pacientes recebendo outros medicamentos que foram associados à neuropatia, incluindo 
didanosina (veja REAÇÕES ADVERSAS).

Pancreatite:
Pancreatite fatal e não fatal ocorreu durante a terapia quando a estavudina fazia parte de um 
regime de combinação que incluía didanosina com ou sem hidroxiureia em pacientes virgens de 
tratamento e pacientes com experiência em tratamento, independentemente do grau de
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imunossupressão. A combinação de estavudina e didanosina (com ou sem hidroxiureia) e 
quaisquer outros agentes tóxicos para o pâncreas deve ser suspensa em pacientes com 
suspeita de pancreatite. A reinstituição da estavudina após um diagnóstico confirmado de 
pancreatite deve ser realizada com cuidado especial e monitoramento cuidadoso do 
paciente. O novo regime não deve conter didanosina nem hidroxiureia.

Nevirapina
Em geral:
As reações adversas mais graves associadas à nevirapina são hepatite/insuficiência hepática, 
síndrome de Stevens-Johnson, necrólise epidérmica tóxica e reações de hipersensibilidade. A hepatite/
insuficiência hepática pode estar associada a sinais de hipersensibilidade que podem incluir erupção 
cutânea grave ou erupção cutânea acompanhada de febre, mal-estar geral, fadiga, dores musculares 
ou articulares, bolhas, lesões orais, conjuntivite, edema facial, eosinofilia, granulocitopenia, 
linfadenopatia ou insuficiência renal disfunção.

As primeiras 18 semanas de terapia com nevirapina são um período crítico durante o qual é 
necessário monitoramento clínico e laboratorial intensivo dos pacientes para detectar eventos 
hepáticos potencialmente fatais e reações cutâneas.. A frequência ideal de monitoramento 
durante esse período de tempo não foi estabelecida. Alguns especialistas recomendam o 
monitoramento clínico e laboratorial com mais frequência do que uma vez por mês e, em particular, 
inclui o monitoramento dos testes de função hepática na linha de base, antes do aumento da dose e 
duas semanas após o aumento da dose. Após o período inicial de 18 semanas, a monitorização clínica 
e laboratorial frequente deve continuar durante todo o tratamento com nevirapina. Além disso, o 
período inicial de 14 dias com a administração diária de nevirapina 200 mg demonstrou reduzir a 
frequência de erupções cutâneas.

Reações da Pele:
Reações cutâneas graves e com risco de vida, incluindo casos fatais, foram relatadas, ocorrendo mais 
frequentemente durante as primeiras 6 semanas de terapia. Estes incluíram casos de síndrome de Stevens-
Johnson, necrólise epidérmica tóxica e reações de hipersensibilidade caracterizadas por erupção cutânea, 
achados constitucionais e disfunção orgânica, incluindo insuficiência hepática. Em ensaios clínicos 
controlados, erupções cutâneas de Grau 3 e 4 foram relatadas durante as primeiras 6 semanas em 1,5% dos 
receptores de nevirapina em comparação com 0,1% dos indivíduos que receberam placebo.

Pacientes que desenvolvem sinais ou sintomas de reações cutâneas graves ou reações de 
hipersensibilidade (incluindo, mas não limitado a, erupção cutânea grave ou erupção cutânea 
acompanhada de febre, mal-estar geral, fadiga, dores musculares ou articulares, bolhas, lesões orais, 
conjuntivite, edema facial e/ou ou hepatite, eosinofilia, granulocitopenia, linfadenopatia e disfunção 
renal) deve descontinuar permanentemente a nevirapina e procurar avaliação médica imediatamente 
(ver PRECAUÇÕES). Não reinicie a nevirapina após erupção cutânea grave, erupção cutânea 
combinada com aumento das transaminases ou outros sintomas, ou reação de hipersensibilidade.

Se os pacientes apresentarem suspeita de erupção cutânea associada à nevirapina, devem ser realizados testes de 
função hepática. Pacientes com elevações de AST ou ALT associadas a erupções cutâneas devem ser 
descontinuados permanentemente da nevirapina.
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A terapia com nevirapina deve ser iniciada com um período inicial de 14 dias de 200 mg/dia (4 mg/kg/dia em 
pacientes pediátricos), o que demonstrou reduzir a frequência de erupções cutâneas. Se erupção cutânea 
for observada durante este período de introdução, o aumento da dose não deve ocorrer até que a erupção 
tenha se resolvido (ver POSOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO). Os pacientes devem ser monitorados de perto se 
ocorrer erupção cutânea isolada de qualquer gravidade. O atraso na interrupção do tratamento com 
nevirapina após o início da erupção pode resultar em uma reação mais grave.

As mulheres parecem estar em maior risco do que os homens de desenvolver erupção cutânea com nevirapina.

Em um ensaio clínico, o uso concomitante de prednisona (40 mg/dia durante os primeiros 14 dias de 
administração de nevirapina) foi associado a um aumento na incidência e gravidade da erupção cutânea 
durante as primeiras 6 semanas de terapia com nevirapina. Portanto, o uso de prednisona para prevenir 
erupções cutâneas associadas à nevirapina não é recomendado.

Eventos hepáticos:
Hepatotoxicidade grave, com risco de vida e, em alguns casos, fatal, incluindo hepatite fulminante e 
colestática, necrose hepática e insuficiência hepática, foram relatadas em pacientes tratados com 
nevirapina. Em ensaios clínicos controlados, eventos hepáticos sintomáticos, independentemente da 
gravidade, ocorreram em 4% (intervalo de 0% a 11%) dos pacientes que receberam nevirapina e 1,2% 
dos pacientes nos grupos de controle.

O risco de eventos hepáticos sintomáticos, independentemente da gravidade, foi maior nas primeiras 6 
semanas de terapia. O risco continuou a ser maior nos grupos de nevirapina em comparação com os 
controles durante 18 semanas de tratamento. No entanto, eventos hepáticos podem ocorrer a qualquer 
momento durante o tratamento. Em alguns casos, os pacientes apresentaram sinais ou sintomas 
prodrômicos inespecíficos de fadiga, mal-estar, anorexia, náusea, icterícia, sensibilidade hepática ou 
hepatomegalia, com ou sem níveis séricos de transaminase inicialmente anormais. Erupção cutânea foi 
observada em aproximadamente metade dos pacientes com eventos adversos hepáticos sintomáticos. 
Febre e sintomas semelhantes aos da gripe acompanharam alguns desses eventos hepáticos. Alguns 
eventos, particularmente aqueles com erupção cutânea e outros sintomas, evoluíram para insuficiência 
hepática com elevação das transaminases, com ou sem hiperbilirrubinemia, encefalopatia hepática, tempo 
de tromboplastina parcial prolongado ou eosinofilia. Pacientes com sinais ou sintomas de hepatite devem 
ser aconselhados a descontinuar a nevirapina e procurar imediatamente avaliação médica, que deve incluir 
testes de função hepática.

Testes de função hepática devem ser realizados imediatamente se o paciente apresentar sinais 
ou sintomas sugestivos de hepatite e/ou reação de hipersensibilidade. Testes de função 
hepática também devem ser obtidos imediatamente para todos os pacientes que desenvolvem 
erupção cutânea nas primeiras 18 semanas de tratamento. Médicos e pacientes devem estar 
atentos ao aparecimento de sinais ou sintomas de hepatite, como fadiga, mal-estar, anorexia, 
náusea, icterícia, bilirrubinúria, acolia nas fezes, sensibilidade hepática ou hepatomegalia. O 
diagnóstico de hepatotoxicidade deve ser considerado neste cenário; mesmo que os testes de 
função hepática sejam inicialmente normais ou diagnósticos alternativos sejam possíveis (ver 
PRECAUÇÕES; DOSAGEM E ADMINISTRAÇÃO).
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Se ocorrerem aumentos clínicos de hepatite ou de transaminases combinados com erupção cutânea 
ou outros sintomas sistêmicos, a nevirapina deve ser descontinuada permanentemente. Não reinicie a 
nevirapina após a recuperação. Em alguns casos, a lesão hepática progride apesar da descontinuação 
do tratamento.

Os pacientes com maior risco de eventos hepáticos, incluindo eventos potencialmente fatais, são mulheres com 
alta contagem de células CD4+. Em geral, durante as primeiras 6 semanas de tratamento, as mulheres têm um 
risco três vezes maior do que os homens para eventos hepáticos sintomáticos, muitas vezes associados a erupções 
cutâneas (5,8% versus 2,2%), e pacientes com contagens de células CD4+ mais altas no início da terapia com 
nevirapina estão em maior risco de eventos hepáticos sintomáticos com nevirapina. Em uma revisão retrospectiva, 
mulheres com contagem de células CD4+ >250 células/mm3tiveram um risco 12 vezes maior de eventos adversos 
hepáticos sintomáticos em comparação com mulheres com contagem de células CD4+ <250 células/mm3(11% 
versus 0,9%). Um risco aumentado foi observado em homens com contagem de células CD4+ >400 células/mm3

(6,3% versus 1,2% para homens com contagem de células CD4+ <400 células/mm3). No entanto, todos os pacientes, 
independentemente do sexo, contagem de células CD4+ ou histórico de tratamento antirretroviral, devem ser 
monitorados quanto à hepatotoxicidade, uma vez que eventos adversos hepáticos sintomáticos foram relatados 
em todas as contagens de células CD4+. A co-infecção com hepatite B ou C e/ou aumento dos testes de função 
hepática no início da terapia com nevirapina está associada a um risco maior de eventos sintomáticos posteriores 
(6 semanas ou mais após o início da nevirapina) e aumentos assintomáticos de AST ou ALT.

Além disso, hepatotoxicidade grave (incluindo insuficiência hepática que requer transplante em 
um caso) foi relatada em indivíduos não infectados pelo HIV recebendo doses múltiplas de 
nevirapina no contexto de profilaxia pós-exposição, um uso não aprovado.

Como os níveis aumentados de nevirapina e o acúmulo de nevirapina podem ser observados em 
pacientes com doença hepática grave, a nevirapina não deve ser administrada a pacientes com 
insuficiência hepática grave.(veja FARMACOLOGIA CLÍNICA, Farmacocinética em Populações 
Especiais: Insuficiência Hepática; PRECAUÇÕES; Em geral).

Resistência
A nevirapina não deve ser usada como agente único para tratar o HIV-1 ou adicionada como agente único a 
um regime que falhou. Tal como acontece com todos os outros inibidores da transcriptase reversa não 
nucleósidos, o vírus resistente surge rapidamente quando a nevirapina é administrada em monoterapia. A 
escolha de novos agentes antirretrovirais a serem usados   em combinação com a nevirapina deve levar em 
consideração o potencial de resistência cruzada. Ao descontinuar um regime antirretroviral contendo 
nevirapina, deve-se levar em consideração a longa meia-vida da nevirapina; se os antirretrovirais com meias-
vidas mais curtas do que a nevirapina forem interrompidos concomitantemente, as baixas concentrações 
plasmáticas de nevirapina isoladamente podem persistir por uma semana ou mais e a resistência do vírus 
pode se desenvolver subsequentemente.

Erva de São João:
O uso concomitante de hipericão (hypericum perforatum) ou produtos contendo erva de 
São João e nevirapina não é recomendado. Espera-se que a coadministração de inibidores 
da transcriptase reversa não nucleosídeos (NNRTIs), incluindo nevirapina, com erva de São 
João diminua substancialmente as concentrações de NNRTIs e pode resultar em
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níveis de nevirapina e levam à perda da resposta virológica e possível resistência à 
nevirapina ou à classe dos NNRTIs.

PRECAUÇÕES
Lamivudina, Estavudina e Nevirapina:
Síndrome de Reconstituição Imune: A síndrome de reconstituição imune foi relatada em 
pacientes tratados com terapia antirretroviral combinada, incluindo lamivudina, estavudina 
e nevirapina. Durante a fase inicial do tratamento antirretroviral combinado, os pacientes 
cujo sistema imunológico responde podem desenvolver uma resposta inflamatória a 
infecções oportunistas indolentes ou residuais (comoMycobacterium aviuminfecção, 
citomegalovírus,Pneumonia por Pneumocystis jirovecii[PCP], ou tuberculose), o que pode 
necessitar de avaliação e tratamento adicionais.

Redistribuição de gordura:Redistribuição/acúmulo de gordura corporal, incluindo obesidade 
central, aumento da gordura dorsocervical (corcova de búfalo), atrofia periférica, atrofia facial, 
aumento da mama e “aparência cushingoide” foram observados em pacientes recebendo terapia 
antirretroviral. O mecanismo e as consequências a longo prazo desses eventos são atualmente 
desconhecidos. Uma relação causal não foi estabelecida.

Pacientes com função renal prejudicada:Os comprimidos combinados de lamivudina, 
estavudina e nevirapina não são recomendados para pacientes com CrCL ≤50 mL/min ou para 
pacientes em hemodiálise.

Se for necessário ajuste de dose, os comprimidos combinados de lamivudina, estavudina e nevirapina 
não devem ser administrados porque o comprimido contém uma combinação de dose fixa de 
lamivudina, estavudina e nevirapina.

Lamivudina
Pacientes com coinfecção por HIV e vírus da hepatite B:A segurança e a eficácia da 
lamivudina não foram estabelecidas para o tratamento da hepatite B crônica em pacientes 
duplamente infectados por HIV e HBV. Em pacientes não infectados pelo HIV tratados com 
lamivudina para hepatite B crônica, o surgimento de HBV resistente à lamivudina foi 
detectado e foi associado à diminuição da resposta ao tratamento (consulte a bula do 
EPIVIR-HBV para obter informações adicionais).

O surgimento de variantes do vírus da hepatite B associado à resistência à lamivudina também 
foi relatado em pacientes infectados pelo HIV que receberam esquemas antirretrovirais 
contendo lamivudina na presença de infecção concomitante pelo vírus da hepatite B. 
Exacerbações de hepatite pós-tratamento também foram relatadas (veja ADVERTÊNCIAS).

Nevirapina
Em geral:
As reações adversas mais graves associadas à nevirapina são hepatite/insuficiência hepática, 
síndrome de Stevens-Johnson, necrólise epidérmica tóxica e reações de hipersensibilidade. A 
hepatite/insuficiência hepática pode ser isolada ou associada a sinais de hipersensibilidade que 
podem incluir erupção cutânea grave ou erupção cutânea acompanhada de febre,
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mal-estar, fadiga, dores musculares ou articulares, bolhas, lesões orais, 
conjuntivite, edema facial, eosinofilia, granulocitopenia, linfadenopatia ou disfunção 
renal.veja AVISOS).

A nevirapina é extensivamente metabolizada pelo fígado e os metabólitos da nevirapina 
são extensamente eliminados pelos rins. Em pacientes submetidos à hemodiálise 
crônica, é indicada uma dose adicional de 200 mg após cada tratamento de diálise. Os 
metabólitos da nevirapina podem se acumular em pacientes em diálise; no entanto, o 
significado clínico desse acúmulo não é conhecido(veja FARMACOLOGIA CLÍNICA, 
Farmacocinética em Populações Especiais: Insuficiência Renal; DOSAGEM E 
ADMINISTRAÇÃO, Ajuste de Dosagem).

Não está claro se um ajuste de dose é necessário para pacientes com insuficiência hepática 
leve a moderada, porque dados farmacocinéticos de doses múltiplas não estão disponíveis 
para esta população. No entanto, pacientes com insuficiência hepática moderada e ascite 
podem estar em risco de acumular nevirapina na circulação sistêmica. Deve-se ter cautela 
quando a nevirapina é administrada a pacientes com insuficiência hepática moderada. A 
nevirapina não deve ser administrada a pacientes com insuficiência hepática grave(veja 
AVISOS; FARMACOLOGIA CLÍNICA, Farmacocinética em Populações Especiais: 
Insuficiência Hepática).

A duração do benefício clínico da terapia antirretroviral pode ser limitada. Pacientes 
recebendo nevirapina ou qualquer outra terapia antirretroviral podem continuar a 
desenvolver infecções oportunistas e outras complicações da infecção pelo HIV-1 e, 
portanto, devem permanecer sob observação clínica por médicos experientes no 
tratamento de pacientes com doenças associadas ao HIV-1.

Ao administrar nevirapina como parte de um regime antirretroviral, a informação completa do 
medicamento para cada componente terapêutico deve ser consultada antes do início do 
tratamento.

INFORMAÇÕES PARA OS PACIENTES Lamivudina, 
Estavudina e Nevirapina Comprimidos:
Os comprimidos de Lamivudina, Estavudina e Nevirapina são apenas para ingestão oral.

Os pacientes devem ser alertados sobre a importância de tomar Lamivudina, Estavudina e Nevirapina 
Comprimidos em um esquema posológico regular e para evitar o esquecimento de doses.

Os pacientes devem ser informados de que os comprimidos de Lamivudina, Estavudina e Nevirapina 
não são uma cura para a infecção pelo HIV-1 e que podem continuar a adquirir doenças associadas à 
infecção pelo HIV-1, incluindo infecções oportunistas. Eles devem ser informados de que esta terapia 
combinada não demonstrou reduzir o risco de transmissão do HIV-1 a outras pessoas por contato 
sexual ou contaminação sanguínea.

Os doentes devem ser aconselhados a permanecer sob os cuidados de um médico quando utilizarem 
Lamivudina, Estavudina e Nevirapina Comprimidos.
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Os pacientes devem ser informados de que pode ocorrer redistribuição ou acúmulo de gordura 
corporal em pacientes recebendo terapia antirretroviral e que a causa e os efeitos a longo prazo 
dessas condições na saúde ainda não são conhecidos.

Os pacientes devem ser informados para tomar Lamivudina, Estavudina e Nevirapina Comprimidos todos os 
dias, conforme prescrito. Os doentes não devem alterar a dose sem consultar o seu médico. Se uma dose for 
esquecida, os pacientes devem tomar a próxima dose o mais rápido possível. No entanto, se uma dose for 
omitida, o paciente não deve dobrar a próxima dose. Os pacientes devem ser aconselhados a relatar ao seu 
médico o uso de quaisquer outros medicamentos.

Lamivudina
Os doentes devem ser informados de que os comprimidos de Lamivudina, Estavudina e Nevirapina 
contêm uma dose mais elevada da mesma substância activa (lamivudina) que os comprimidos e a 
solução oral de EPIVIR-HBV. Se for tomada a decisão de incluir lamivudina no regime de tratamento do 
HIV de um paciente duplamente infectado com HIV e HBV, deve-se usar a dosagem de lamivudina em 
comprimidos combinados de lamivudina, estavudina e nevirapina (não EPIVIR-HBV).

Os pacientes co-infectados com HIV e HBV devem ser informados de que ocorreu deterioração da doença 
hepática em alguns casos quando o tratamento com lamivudina foi descontinuado. Os pacientes devem ser 
aconselhados a discutir quaisquer mudanças no regime com seu médico. Os pacientes devem ser 
informados de que os efeitos a longo prazo da lamivudina são desconhecidos neste momento.

Os pais ou responsáveis   devem ser aconselhados a monitorar os pacientes pediátricos quanto a sinais e 
sintomas de pancreatite.

Os pacientes devem ser informados de que pode ocorrer redistribuição ou acúmulo de gordura 
corporal em pacientes recebendo terapia antirretroviral e que a causa e os efeitos a longo prazo 
dessas condições na saúde ainda não são conhecidos.

Estavudina:
Os pacientes devem ser informados sobre a importância do reconhecimento precoce dos sintomas de 
hiperlactatemia sintomática ou síndrome de acidose láctica, que incluem perda de peso inexplicável, 
desconforto abdominal, náuseas, vômitos, fadiga, dispneia e fraqueza motora. Os pacientes nos quais 
esses sintomas se desenvolvem devem procurar atendimento médico imediatamente. A 
descontinuação da terapia com estavudina pode ser necessária.

Os doentes devem ser informados de que uma toxicidade importante da estavudina é a neuropatia 
periférica. Os pacientes devem estar cientes de que a neuropatia periférica se manifesta por 
dormência, formigamento ou dor nas mãos ou pés, e que esses sintomas devem ser relatados a seus 
médicos. Os pacientes devem ser informados de que a neuropatia periférica ocorre com maior 
frequência em pacientes com doença avançada por HIV ou história de neuropatia periférica, e que a 
descontinuação da estavudina pode ser necessária se ocorrer toxicidade.
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Os cuidadores de crianças recebendo terapia com estavudina devem ser instruídos quanto à 
detecção e notificação de neuropatia periférica.

Nevirapina:
Os pacientes devem ser informados da possibilidade de doença hepática grave ou reações cutâneas 
associadas à nevirapina que podem resultar em morte. Os pacientes que desenvolvem sinais ou 
sintomas de doença hepática ou reações cutâneas graves devem ser instruídos a descontinuar a 
nevirapina e procurar atendimento médico imediatamente, incluindo a realização de monitoramento 
laboratorial. Os sintomas de doença hepática incluem fadiga, mal-estar, anorexia, náusea, icterícia, 
acolia nas fezes, sensibilidade hepática ou hepatomegalia. Os sintomas de reações cutâneas ou de 
hipersensibilidade graves incluem erupção cutânea acompanhada de febre, mal-estar geral, fadiga, 
dores musculares ou articulares, bolhas, lesões orais, conjuntivite, edema facial e/ou hepatite.

O monitoramento clínico e laboratorial intensivo, incluindo testes de função hepática, é essencial 
durante as primeiras 18 semanas de terapia com nevirapina para detectar hepatotoxicidade e reações 
cutâneas potencialmente fatais. No entanto, pode ocorrer doença hepática após este período, pelo 
que a monitorização deve continuar a intervalos frequentes durante o tratamento com nevirapina. É 
necessária vigilância extra durante as primeiras 6 semanas de terapia, que é o período de maior risco 
de eventos hepáticos e reações cutâneas. Pacientes com sinais e sintomas de hepatite devem 
descontinuar a nevirapina e procurar avaliação médica imediatamente. Se a nevirapina for 
descontinuada devido à hepatotoxicidade, não a reinicie. Pacientes, particularmente mulheres, com 
contagem de células CD4+ aumentada no início da terapia com nevirapina (>250 células/mm3em 
mulheres e >400 células/mm3nos homens) apresentam risco substancialmente maior de 
desenvolvimento de eventos hepáticos sintomáticos, muitas vezes associados a erupções cutâneas. Os 
pacientes devem ser informados de que a co-infecção com hepatite B ou C e/ou aumento dos testes 
de função hepática no início da terapia com nevirapina estão associados a um risco maior de eventos 
sintomáticos posteriores (6 semanas ou mais após o início da nevirapina) e aumentos assintomáticos 
da AST ou ALT (ver ADVERTÊNCIAS, Eventos Hepáticos).

A maioria das erupções cutâneas associadas à nevirapina ocorre nas primeiras 6 semanas após o início da 
terapia. Os pacientes devem ser instruídos de que, se ocorrer qualquer erupção cutânea durante o período 
de duas semanas, a dose de nevirapina não deve ser aumentada até que a erupção desapareça. Qualquer 
paciente com erupção cutânea deve ter sua função hepática avaliada imediatamente. Pacientes com 
erupções cutâneas graves ou reações de hipersensibilidade devem descontinuar a nevirapina 
imediatamente e consultar um médico. A nevirapina não deve ser reiniciada após erupção cutânea grave ou 
reação de hipersensibilidade. As mulheres tendem a estar em maior risco de desenvolvimento de erupção 
cutânea associada à nevirapina.

Os contraceptivos orais e outros métodos hormonais de controle de natalidade não devem ser usados   
como único método contraceptivo em mulheres que estejam tomando nevirapina, pois a nevirapina pode 
diminuir os níveis plasmáticos desses medicamentos. Além disso, quando os contraceptivos orais são 
usados   para regulação hormonal durante a terapia com nevirapina, o efeito terapêutico da terapia 
hormonal deve ser monitorado (vide INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS).
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Com base no metabolismo conhecido da metadona, a nevirapina pode diminuir as 
concentrações plasmáticas de metadona aumentando o seu metabolismo hepático. A síndrome 
de abstinência de narcóticos foi relatada em pacientes tratados concomitantemente com 
nevirapina e metadona. Pacientes mantidos com metadona que iniciam a terapia com nevirapina 
devem ser monitorados para evidência de retirada e a dose de metadona deve ser ajustada de 
acordo.

A nevirapina pode interagir com alguns medicamentos; portanto, os pacientes devem ser aconselhados a 
relatar ao seu médico o uso de qualquer outra prescrição, medicação sem receita ou produtos fitoterápicos, 
particularmente a erva de São João.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS
Lamivudina
A lamivudina é predominantemente eliminada na urina por secreção catiônica orgânica ativa. A 
possibilidade de interações com outros medicamentos administrados concomitantemente deve ser 
considerada, principalmente quando sua principal via de eliminação é a secreção renal ativa via 
sistema de transporte catiônico orgânico (p. ex., trimetoprima).

TMP 160 mg/SMX 800 mg uma vez ao dia demonstrou aumentar a exposição à lamivudina (AUC) 
em 44% (ver FARMACOLOGIA CLÍNICA). Nenhuma alteração na dose de qualquer um dos 
medicamentos é recomendada. Não há informações sobre o efeito na farmacocinética da 
lamivudina de doses mais altas de TMP/SMX, como as usadas para tratarPneumonia por 
Pneumocystis carinii.Não há dados disponíveis sobre interações com outros medicamentos que 
tenham mecanismos de depuração renal semelhantes aos da lamivudina.

A lamivudina e a zalcitabina podem inibir a fosforilação intracelular uma da outra. Portanto, 
o uso de lamivudina em combinação com zalcitabina não é recomendado.

Estavudina
(Veja tambémFARMACOLOGIA CLÍNICA). A zidovudina inibe competitivamente a 
fosforilação intracelular da estavudina. Portanto, o uso de zidovudina em combinação 
com estavudina deve ser evitado.

Em vitroos dados indicam que a fosforilação da estavudina também é inibida em concentrações 
relevantes pela doxorrubicina e ribavirina. O significado clínico dessesem vitro interações é 
desconhecida; portanto, o uso concomitante de estavudina com qualquer um desses 
medicamentos deve ser realizado com cautela.

Nevirapina
A nevirapina é metabolizada principalmente pelo fígado através das isoenzimas do citocromo P450, 3A4 e 
2B6. A nevirapina é conhecida por ser um indutor destas enzimas. Como resultado, os medicamentos que 
são metabolizados por esses sistemas enzimáticos podem ter níveis plasmáticos mais baixos do que o 
esperado quando coadministrados com nevirapina.
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As alterações farmacocinéticas específicas que ocorrem com a coadministração de nevirapina e outros 
medicamentos estão listadas em FARMACOLOGIA CLÍNICA, Tabela 3. Os comentários clínicos sobre possíveis 
modificações de dosagem com base nessas alterações farmacocinéticas estão listados na Tabela 4. Os dados 
nas Tabelas 3 e 4 são baseados sobre os resultados de estudos de interação medicamentosa realizados em 
indivíduos soropositivos para HIV-1, a menos que indicado de outra forma.

Além das interações medicamentosas estabelecidas, pode haver interações farmacocinéticas potenciais 
entre a nevirapina e outras classes de medicamentos que são metabolizadas pelo sistema do citocromo 
P450. Essas interações medicamentosas potenciais estão listadas na Tabela 5. Embora estudos específicos 
de interação medicamentosa em indivíduos soropositivos para HIV-1 não tenham sido conduzidos para as 
classes de medicamentos listadas na Tabela 5, monitoramento clínico adicional pode ser necessário ao 
coadministrar esses medicamentos.

oem vitroa interação entre a nevirapina e o agente antitrombótico varfarina é complexa. Como 
resultado, ao administrar esses medicamentos concomitantemente, os níveis plasmáticos de varfarina 
podem mudar com o potencial de aumento do tempo de coagulação. Quando a varfarina é 
coadministrada com nevirapina, os níveis de anticoagulação devem ser monitorados com frequência.

Tabela 4: Interações medicamentosas estabelecidas: alteração na dose ou regime pode ser 
recomendada com base em estudos de interação medicamentosa (consulte FARMACOLOGIA 
CLÍNICA, Tabela 1 para magnitude da interação)

Nome do medicamento Efeito sobre

Concentração de
Nevirapina ou

Droga Concomitante

Comentário Clínico

Claritromicina ↓ Claritromicina A exposição à claritromicina foi 
significativamente diminuída pela nevirapina; 
no entanto, o metabólito 14-OH
concentrações foram aumentadas. Como o 
metabólito ativo da claritromicina tem 
atividade reduzida contra o complexo 
Mycobacterium avium-intracellulare, a 
atividade geral contra esse patógeno pode 
ser alterada. Alternativas à claritromicina, 
como a azitromicina, devem ser
considerado.

↑14-OH
claritromicina

Efavirenz ↓ Efavirenz Doses apropriadas para esta combinação não 
estão estabelecidas.

Etinil estradiol ↓ Etinilestradiol Contraceptivos orais e outros hormônios
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e Noretindrona ↓ Noretindrona métodos de controle de natalidade não devem ser 

usados   como o único método de

contracepção em mulheres que tomam 
nevirapina, uma vez que a nevirapina pode 
diminuir os níveis plasmáticos desses 
medicamentos. Recomenda-se um método 
alternativo ou adicional de contracepção.

Fluconazol ↑ Nevirapina Devido ao risco de aumento da exposição à 
nevirapina, deve-se ter cautela na 
administração concomitante e os pacientes 
devem ser monitorados de perto quanto a 
eventos adversos associados à nevirapina.

Indinavir ↓ Indinavir Doses apropriadas para esta combinação 
não estão estabelecidas, mas um aumento 
na dosagem de indinavir pode ser
requeridos.

Cetoconazol ↓ Cetoconazol Nevirapina e cetoconazol não devem ser 
administrados concomitantemente porque a 
diminuição das concentrações plasmáticas de 
cetoconazol pode reduzir a eficácia do 
medicamento.

Lopinavir/Ritonavir ↓ Lopinavir Recomenda-se um aumento da dose de 
lopinavir/ritonavir para 533/133 mg duas vezes 
ao dia com alimentos em combinação com 
nevirapina.

Metadona ↓ Metadonauma Os níveis de metadona podem estar 
diminuídos; doses aumentadas podem ser 
necessárias para prevenir sintomas de opiáceos
cancelamento. Pacientes mantidos com 
metadona que iniciam a terapia com 
nevirapina devem ser monitorados para 
evidência de retirada e a dose de metadona 
deve ser ajustada de acordo.

Nelfinavir ↓ Nelfinavir M8
Metabólito

A dose apropriada de nelfinavir em 
combinação com nevirapina, no que diz 
respeito à segurança e eficácia, não foi 
estabelecida.

↓ Nelfinavir Cmin
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Rifabutina ↑ Rifabutina As concentrações de rifabutina e seus metabólitos 
foram moderadamente aumentadas. No entanto, 
devido à alta variabilidade entre indivíduos, alguns 
pacientes podem apresentar grandes aumentos na 
exposição à rifabutina e podem estar em maior 
risco de toxicidade da rifabutina. Portanto, deve-se 
ter cautela na administração concomitante

administração.

Rifampina ↓ Nevirapina A nevirapina e a rifampicina não devem ser 
administradas concomitantemente porque a 
diminuição das concentrações plasmáticas de 
nevirapina pode reduzir a eficácia do 
medicamento. Os médicos que precisam tratar 
pacientes co-infectados com tuberculose e 
usando um regime contendo nevirapina 
podem usar rifabutina.

Saquinavir ↓ Saquinavir Doses apropriadas para esta combinação não 
estão estabelecidas, mas pode ser necessário 
um aumento na dosagem de saquinavir.

umaCom base em relatos de síndrome de abstinência de narcóticos em pacientes tratados com nevirapina e 
metadona concomitantemente, e evidência de diminuição das concentrações plasmáticas de metadona

Tabela 5: Potenciais interações medicamentosas: use com cautela, o ajuste de dose do 
medicamento coadministrado pode ser necessário devido à possível diminuição do efeito 
clínico

Exemplos de medicamentos nos quais as concentrações plasmáticas podem ser reduzidas 
pela coadministração com nevirapina

Classe de drogas Exemplos de drogas

Antiarrítmicos Amiodarona, disopiramida, lidocaína

Anticonvulsivantes Carbamazepina, clonazepam, etossuximida

Antifúngicos Itraconazol

Bloqueadores dos canais de cálcio Diltiazem, nifedipina, verapamil

Quimioterapia do câncer Ciclofosfamida
Alcaloides do ergot Ergotamina

Imunossupressores Ciclosporina, tacrolimus, sirolimus

Agentes de motilidade Cisaprida

Agonistas opiáceos Fentanil
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Exemplos de medicamentos nos quais as concentrações plasmáticas podem ser aumentadas 
pela coadministração com nevirapina

Antitrombóticos Varfarina
Efeito potencial na anticoagulação. Recomenda-se a 
monitorização dos níveis de anticoagulação.

CARCINOGÊNESE, MUTAGENESE, PREJUÍZO DA FERTILIDADE Lamivudina:Estudos de 
carcinogenicidade de longo prazo com lamivudina em camundongos e ratos não mostraram evidência 
de potencial carcinogênico em exposições até 10 vezes (camundongos) e 58 vezes (ratos) aquelas 
observadas em humanos na dose terapêutica recomendada para infecção pelo HIV. A lamivudina não 
foi ativa em uma tela de mutagenicidade microbiana ou em umem vitro ensaio de transformação 
celular, mas mostrouem vitroatividade mutagênica em um ensaio citogenético usando linfócitos 
humanos cultivados e no ensaio de linfoma de camundongo. No entanto, a lamivudina não mostrou 
evidência dena Vivoatividade genotóxica no rato em doses orais de até 2.000 mg/kg, produzindo 
níveis plasmáticos de 35 a 45 vezes aqueles em humanos na dose recomendada para infecção pelo 
HIV. Em um estudo de desempenho reprodutivo, a lamivudina administrada a ratos em doses de até 
4.000 mg/kg/dia, produzindo níveis plasmáticos 47 a 70 vezes maiores do que em humanos, não 
revelou evidência de fertilidade prejudicada e nenhum efeito sobre a sobrevivência, crescimento e 
desenvolvimento ao desmame da prole.

Estavudina: Em estudos de carcinogenicidade de 2 anos em camundongos e ratos, a estavudina 
não foi carcinogênica em doses que produziram exposições (AUC) 39 e 168 vezes, 
respectivamente, a exposição humana na dose clínica recomendada. Tumores hepáticos 
benignos e malignos em camundongos e ratos e tumores malignos da bexiga urinária em ratos 
machos ocorreram em níveis de exposição 250 (camundongos) e 732 (ratos) vezes a exposição 
humana na dose clínica recomendada.

A estavudina não foi mutagênica nos ensaios de mutação reversa de Ames, E. coli ou de mutação 
genética de células de mamíferos CHO/HGPRT, com e sem ativação metabólica. A estavudina 
produziu resultados positivos naem vitroclastogênese de linfócitos humanos e ensaios de 
fibroblastos de camundongos, e nona Vivoteste de micronúcleo em camundongo. Noem vitro A 
estavudina elevou a frequência de aberrações cromossômicas em linfócitos humanos 
(concentrações de 25 a 250 mcg/mL, sem ativação metabólica) e aumentou a frequência de focos 
transformados em células fibroblásticas de camundongo (concentrações de 25 a 2500 mcg/mL, 
com e sem ativação metabólica). Nona VivoNo ensaio de micronúcleo, a estavudina foi 
clastogênica em células da medula óssea após a administração oral de estavudina a 
camundongos em dosagens de 600 a 2.000 mg/kg/dia por 3 dias. Nenhuma evidência de 
fertilidade prejudicada foi observada em ratos com exposições (com base na Cmax) até 216 vezes 
a observada após uma dosagem clínica de 1 mg/kg/dia.

Nevirapina:Grandes-estudos de carcinogenicidade a termo em camundongos e ratos foram 
realizados com nevirapina. Os camundongos receberam doses de 0, 50, 375 ou 750 mg/kg/dia por 
dois anos. Adenomas e carcinomas hepatocelulares foram aumentados em todas as doses em machos 
e nas duas altas doses em fêmeas. Em estudos nos quais ratos receberam nevirapina em doses de 0, 
3,5, 17,5 ou 35 mg/kg/dia por dois anos, um aumento nos adenomas hepatocelulares foi observado 
em machos em todas as doses e em fêmeas na dose alta. A exposição sistêmica (baseada

Strides Arcolab Limited 2007 Página 32 de 56



em AUCs) em todas as doses nos dois estudos em animais foram inferiores aos medidos em humanos 
na dose bid de 200 mg. O mecanismo do potencial carcinogênico é desconhecido. No entanto, em 
ensaios de toxicologia genética, a nevirapina não mostrou evidência de atividade mutagênica ou 
clastogênica em uma bateria deem vitroena Vivoestudos. Estes incluíram ensaios microbianos para 
mutação genética (Ames: cepas de Salmonella eE. coli), ensaio de mutação genética de células de 
mamíferos (CHO/HGPRT), ensaios citogenéticos usando uma linhagem de células de ovário de 
hamster chinês e um ensaio de micronúcleo de medula óssea de camundongo após administração 
oral. Dada a falta de atividade genotóxica da nevirapina, a relevância para humanos de neoplasias 
hepatocelulares em camundongos e ratos tratados com nevirapina não é conhecida. Em estudos de 
toxicologia reprodutiva, foi observada evidência de diminuição da fertilidade em ratos fêmeas em 
doses que proporcionam exposição sistémica, com base na AUC, aproximadamente equivalente à 
fornecida com a dose clínica recomendada de nevirapina.

GRAVIDEZ:Gravidez Categoria C
Lamivudina, estavudina e nevirapina são todos classificados na categoria C. Não existem estudos 
adequados e bem controlados em mulheres grávidas. Lamivudina, Estavudina e Nevirapina 
Comprimidos devem ser usados   durante a gravidez somente se os benefícios potenciais 
superarem o risco potencial.

Lamivudina:Estudos de reprodução foram realizados em ratos e coelhos em doses administradas por 
via oral de até 4.000 mg/kg/dia e 1.000 mg/kg/dia, respectivamente, produzindo níveis plasmáticos de 
até aproximadamente 35 vezes os da dose de HIV adulto. Não foi observada evidência de 
teratogenicidade devido à lamivudina. Evidência de letalidade embrionária precoce foi observada no 
coelho em níveis de exposição semelhantes aos observados em humanos, mas não houve indicação 
desse efeito no rato em níveis de exposição até 35 vezes maiores que em humanos. Estudos em ratas 
e coelhas grávidas mostraram que a lamivudina é transferida para o feto através da placenta.

Em 2 estudos clínicos realizados na África do Sul, as medições farmacocinéticas foram realizadas 
em amostras de mulheres grávidas que receberam lamivudina a partir da 38ª semana de 
gestação (10 mulheres que receberam 150 mg duas vezes ao dia em combinação com 
zidovudina e 10 que receberam lamivudina 300 mg duas vezes ao dia sem outros antirretrovirais) 
ou com início na semana 36 de gestação (16 mulheres que receberam lamivudina 150 mg duas 
vezes ao dia em combinação com zidovudina). Esses estudos não foram projetados ou 
desenvolvidos para fornecer informações de eficácia. A farmacocinética da lamivudina nas 
mulheres grávidas foi semelhante à obtida após o nascimento e em adultos não grávidas. As 
concentrações de lamivudina foram geralmente semelhantes nas amostras de soro materno, 
neonatal e do cordão umbilical. Em um subconjunto de indivíduos dos quais amostras de líquido 
amniótico foram obtidas após a ruptura natural das membranas, as concentrações de 
lamivudina no líquido amniótico variaram de 1,2 a 2,5 mcg/mL (150 mg duas vezes ao dia) e 2,1 a 
5,2 mcg/mL (300 mg duas vezes ao dia) e eram tipicamente maiores que 2 vezes os níveis séricos 
maternos. Consulte a seção REAÇÕES ADVERSAS para obter informações limitadas de segurança 
no final da gravidez disponíveis nesses estudos. A lamivudina deve ser usada durante a gravidez 
somente se os benefícios potenciais superarem os riscos.
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Estavudina:Estudos de reprodução foram realizados em ratos e coelhos com exposições (com base 
em Cmáximo) até 399 e 183 vezes, respectivamente, do observado na dosagem clínica de 1 mg/kg/dia e 
não revelaram evidência de teratogenicidade. A incidência em fetos de uma variação esquelética 
comum, não ossificada ou ossificação incompleta da esternebra, foi aumentada em ratos em 399 
vezes a exposição humana, enquanto nenhum efeito foi observado em 216 vezes a exposição 
humana. Uma ligeira perda pós-implantação foi observada em 216 vezes a exposição humana, sem 
efeito observado em aproximadamente 135 vezes a exposição humana. Um aumento na mortalidade 
neonatal precoce de ratos (do nascimento aos 4 dias de idade) ocorreu em 399 vezes a exposição 
humana, enquanto a sobrevivência dos neonatos não foi afetada em aproximadamente 135 vezes a 
exposição humana. Um estudo em ratos mostrou que a estavudina é transferida para o feto através 
da placenta. A concentração no tecido fetal foi aproximadamente metade da concentração no plasma 
materno. Os estudos de reprodução animal nem sempre são preditivos da resposta humana.

Não existem estudos adequados e bem controlados de estavudina em mulheres grávidas. A 
estavudina deve ser usada durante a gravidez somente se o benefício potencial justificar o risco 
potencial.

Acidose láctica fatal foi relatada em mulheres grávidas que receberam a combinação de estavudina e 
didanosina com outros agentes antirretrovirais. Não está claro se a gravidez aumenta o risco de 
acidose lática/síndrome de esteatose hepática relatada em indivíduos não grávidas recebendo 
análogos de nucleosídeos. Os profissionais de saúde que cuidam de mulheres grávidas infectadas 
pelo HIV que recebem estavudina devem estar alertas para o diagnóstico precoce de acidose láctica/
síndrome de esteatose hepática.

Nevirapina:Não foi detectada teratogenicidade observável em estudos reprodutivos realizados em 
ratas e coelhas grávidas. Em ratos, ocorreu uma diminuição significativa no peso corporal fetal em 
doses que proporcionaram exposição sistêmica aproximadamente 50% maior, com base na AUC, do 
que a observada na dose clínica humana recomendada.

As dosagens maternas e de desenvolvimento sem efeitos observáveis   em ratos e coelhos produziram 
exposições sistêmicas aproximadamente equivalentes ou aproximadamente 50% mais altas, 
respectivamente, do que aquelas observadas na dose humana diária recomendada, com base na AUC. 
Eventos hepáticos graves, incluindo fatalidades, foram relatados em mulheres grávidas recebendo 

terapia crônica com nevirapina como parte do tratamento combinado da infecção pelo HIV-1. Não está 
claro se a gravidez aumenta o risco já aumentado observado em mulheres não grávidas (ver 
ADVERTÊNCIA).

MÃES QUE AMAMENTAM
Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças recomendam que as mães infectadas pelo 
HIV não amamentem seus bebês para evitar o risco de transmissão pós-natal da infecção 
pelo HIV. Além disso, devido ao potencial de reações adversas graves em lactentes, as mães 
devem ser instruídas a não amamentar se estiverem recebendo Lamivudina, Estavudina e 
Nevirapina Comprimidos.

Lamivudina: Um estudo em ratos lactantes administrados com 45 mg/kg de lamivudina mostrou que as 
concentrações de lamivudina no leite eram ligeiramente maiores do que as do plasma. Lamivudina
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também é excretado no leite humano. Amostras de leite materno obtidas de 20 mães recebendo 
monoterapia com lamivudina (300 mg duas vezes ao dia) ou terapia combinada (150 mg de 
lamivudina duas vezes ao dia e 300 mg de zidovudina duas vezes ao dia) apresentaram concentrações 
mensuráveis   de lamivudina.

Estavudina: Estudos em ratas lactantes demonstraram que a estavudina é excretada 
no leite. Embora não se saiba se a estavudina é excretada no leite humano, existe o 
potencial de efeitos adversos da estavudina em lactentes.

Nevirapina: A nevirapina é excretada no leite materno.

USO PEDIÁTRICO:
Lamivudina, Estavudina e Nevirapina Comprimidos são recomendados em pacientes pediátricos
> 12 anos de idade e peso ≥50 kg.

USO GERIÁTRICO:
Os estudos clínicos de lamivudina, estavudina e nevirapina não incluíram um número suficiente de 
pacientes com 65 anos ou mais para determinar se eles respondem de forma diferente dos pacientes 
mais jovens. Em geral, a seleção da dose para um paciente idoso deve ser cautelosa, refletindo a 
maior frequência de diminuição da função hepática, renal ou cardíaca e de doença concomitante ou 
outra terapia medicamentosa. Como os comprimidos de Lamivudina, Estavudina e Nevirapina são 
uma combinação de dose fixa, não deve ser prescrito para pacientes que necessitam de redução de 
dose ou têm insuficiência renal com CrCL < 50 mL/min.

Estavudina
Como os pacientes idosos são mais propensos a ter função renal diminuída, pode ser 
útil monitorar a função renal.

Em um Programa de Acesso Expandido em monoterapia para pacientes com infecção avançada pelo 
HIV, neuropatia periférica ou sintomas neuropáticos periféricos foram observados em 15/40 (38%) 
pacientes idosos recebendo 40 mg duas vezes ao dia e 8/51 (16%) pacientes idosos recebendo 20 mg 
duas vezes diário. Dos aproximadamente 12.000 pacientes inscritos no Programa de Acesso 
Expandido, neuropatia periférica ou sintomas neuropáticos periféricos se desenvolveram em 30% dos 
pacientes que receberam 40 mg duas vezes ao dia e 25% dos pacientes que receberam 20 mg duas 
vezes ao dia. Pacientes idosos devem ser monitorados de perto quanto a sinais e sintomas de 
neuropatia periférica.

REAÇÕES ADVERSAS
Eventos adversos com lamivudina, estavudina e nevirapina podem ser esperados com o uso de 
Lamivudina, Estavudina e Nevirapina Comprimidos. Os eventos adversos relatados com 
lamivudina, estavudina e nevirapina são apresentados abaixo.

Lamivudina (Adultos)
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Ensaios Clínicos em HIV:Eventos adversos clínicos selecionados com frequência ≥5% durante a 
terapia com lamivudina 150 mg duas vezes ao dia mais RETROVIR 200 mg 3 vezes ao dia em 
comparação com zidovudina estão listados na Tabela 6.

Tabela 6: Eventos Adversos Clínicos Selecionados (> 5% de Frequência) em Quatro Ensaios 
Clínicos Controlados

Lamivudina 150 mg
Duas vezes por dia

mais RETROVIR
(n = 251)

RETROVIR *
(n = 230)Evento adverso

Corpo como um todo

Dor de cabeça

Mal-estar e fadiga
Febre ou calafrios

35%
27%
10%

27%
23%
12%

Digestivo
Náusea
Diarréia
Náuseas e vômitos
Anorexia e/ou diminuição do apetite 
Dor abdominal
Cólicas abdominais
Dispepsia

33%
18%
13%
10%
9%
6%
5%

29%
22%
12%
7%
11%
3%
5%

Sistema nervoso
Neuropatia
Insônia e outros distúrbios do sono 
Tonturas
Transtornos depressivos

12%
11%
10%
9%

10%
7%
4%
4%

Respiratório
Sinais e sintomas nasais 
Tosse

20%
18%

11%
13%

Pele
Erupções cutâneas 9% 6%

Musculoesquelético

Dor musculoesquelética

Mialgia
Artralgia

12%
8%
5%

10%
6%
5%

* Ou monoterapia com zidovudina ou zidovudina em combinação com zalcitabina.

Os tipos e frequências de eventos adversos clínicos relatados em pacientes recebendo lamivudina 300 
mg uma vez ao dia ou lamivudina 150 mg duas vezes ao dia (em regimes de combinação de 3 
medicamentos em EPV20001 e EPV40001) foram semelhantes. Os eventos adversos mais comuns em 
ambos os grupos de tratamento foram náusea, tontura, fadiga e/ou mal-estar, dor de cabeça, sonhos, 
insônia e outros distúrbios do sono e erupção cutânea.
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Pancreatite foi observada em 9 dos 2.613 pacientes adultos (0,3%) que receberam 
lamivudina nos ensaios clínicos controlados EPV20001, NUCA3001, NUCB3001, 
NUCA3002, NUCB3002 e B3007.

Anormalidades laboratoriais selecionadas observadas durante a terapia estão resumidas na Tabela 7.

Tabela 7: Frequências de anormalidades laboratoriais selecionadas em adultos em quatro estudos 
de desfecho substituto de 24 semanas e um estudo de desfecho clínico

Ponto final substituto de 24 semanas

Estudos *
Ponto final clínico

Estudar *

Lamivudina
mais

Atual
Terapia

Lamivudina
mais

RETROVIR

Placebo mais
Atual

Terapia**/**

Teste
(Nível Limiar)

RETROVIR
* * /*

Contagem absoluta de 
neutrófilos (<750/mm3)

7,2% 5,4% 15% 13%

Hemoglobina (<8 g/dL) 2,9% 1,8% 2,2% 3,4%
Plaquetas (<50.000/mm3) 0,4% 1,3% 2,8% 3,8%
ALT (>5 × LSN) 3,7% 3,6% 3,8% 1,9%
AST (>5 × LSN) 1,7% 1,8% 4% 2,1%
Bilirrubina (>2,5 × LSN) 0,8% 0,4% ND ND
Amilase (> 2 × LSN) 4,2% 1,5% 2,2% 1,1%
* A duração mediana do estudo foi de 12 meses.
* * /*Ou monoterapia com zidovudina ou zidovudina em combinação com zalcitabina.
* * /**A terapia atual era zidovudina, zidovudina mais didanosina ou zidovudina mais zalcitabina. LSN = Limite 
superior da normalidade.
ND = Não feito.

Em pequenos estudos não controlados em que as mulheres grávidas receberam lamivudina 
isoladamente ou em combinação com zidovudina nas últimas semanas de gravidez (ver PRECAUÇÕES: 
Gravidez), os eventos adversos relatados incluíram anemia, infecções do trato urinário e complicações 
do trabalho de parto e parto. Na experiência pós-comercialização, foram relatadas anormalidades da 
função hepática e pancreatite em mulheres que receberam lamivudina em combinação com outros 
medicamentos antirretrovirais durante a gravidez. Não se sabe se os riscos de eventos adversos 
associados à lamivudina são alterados em mulheres grávidas em comparação com outros pacientes 
infectados pelo HIV.

As frequências de anormalidades laboratoriais selecionadas relatadas em pacientes recebendo lamivudina 300 mg 
uma vez ao dia ou lamivudina 150 mg duas vezes ao dia (em regimes de combinação de 3 medicamentos) foram 
semelhantes.

Lamivudina em Pacientes com Hepatite B Crônica:Ensaios clínicos na hepatite B crônica usaram 
uma dose menor de lamivudina (100 mg por dia) do que a dose usada para tratar o HIV. Os eventos 
adversos mais frequentes com lamivudina versus placebo foram infecções de ouvido, nariz e garganta 
(25% versus 21%); mal-estar e fadiga (24% versus 28%); e dor de cabeça (21%
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versus 21%), respectivamente. As anormalidades laboratoriais mais frequentes relatadas com lamivudina 
foram ALT elevada, lipase sérica elevada, CPK elevada e elevações pós-tratamento dos testes de função 
hepática. O surgimento de mutantes virais do HBV durante o tratamento com lamivudina, associado à 
redução da suscetibilidade ao medicamento e diminuição da resposta ao tratamento, também foi relatado 
(ver também ADVERTÊNCIAS e PRECAUÇÕES). Consulte as informações completas de prescrição dos 
comprimidos EPIVIR-HBV e da Solução Oral para obter mais informações.

Observado durante a prática clínica
Além dos eventos adversos relatados em ensaios clínicos, os seguintes eventos foram identificados 
durante o uso pós-aprovação da lamivudina. Por serem relatados voluntariamente por uma população 
de tamanho desconhecido, não é possível fazer estimativas de frequência. Esses eventos foram 
escolhidos para inclusão devido a uma combinação de sua gravidade, frequência de notificação ou 
potencial conexão causal com a lamivudina.
Corpo como um todo: Redistribuição/acúmulo de gordura corporal (ver PRECAUÇÕES: Redistribuição 
de Gordura).
Digestivo: Estomatite.
Endócrino e Metabólico: Hiperglicemia. 
Em geral: Fraqueza.
Hemico e Linfático: Anemia (incluindo aplasia eritrocitária pura e anemias graves que 
progridem na terapia), linfadenopatia, esplenomegalia.
Hepático e Pancreático: Acidose lática e esteatose hepática, pancreatite, exacerbação pós-
tratamento da hepatite B (ver ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES).
Hipersensibilidade: Anafilaxia, urticária.
Musculoesquelético: Fraqueza muscular, elevação da CPK, rabdomiólise. 
Nervoso: Parestesia, neuropatia periférica. Respiratório: Sons respiratórios 
anormais/sibilos. Pele: Alopecia, erupção cutânea, prurido.

Estavudina(Adultos)
Acidose láctica fatal ocorreu em pacientes tratados com estavudina em combinação com outros 
agentes antirretrovirais. Pacientes com suspeita de acidose láctica devem suspender 
imediatamente a terapia com estavudina. A descontinuação permanente da estavudina deve ser 
considerada para pacientes com acidose láctica confirmada.

A terapia com estavudina raramente foi associada a fraqueza motora, ocorrendo 
predominantemente no cenário de acidose láctica. Se ocorrer fraqueza motora, a 
estavudina deve ser descontinuada.

A terapia com estavudina também foi associada à neuropatia sensorial periférica, que pode ser 
grave, está relacionada à dose e ocorre com mais frequência em pacientes em tratamento com 
outros medicamentos que foram associados à neuropatia (incluindo didanosina), em pacientes 
com infecção avançada pelo HIV ou em pacientes que já experimentaram neuropatia periférica.

Os pacientes devem ser monitorados quanto ao desenvolvimento de neuropatia, que geralmente se 
manifesta por dormência, formigamento ou dor nos pés ou nas mãos. A neuropatia periférica 
relacionada à estavudina pode resolver se a terapia for interrompida imediatamente. Em alguns casos,
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os sintomas podem piorar temporariamente após a descontinuação da terapia. Se os sintomas 
desaparecerem completamente, os pacientes podem tolerar a retomada do tratamento com metade 
da dose (ver POSOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO). Se a neuropatia recorrer após o reinício, deve ser 
considerada a descontinuação permanente da estavudina.

Quando a estavudina é usada em combinação com outros agentes com toxicidade semelhante, a 
incidência de eventos adversos pode ser maior do que quando a estavudina é usada 
isoladamente. Pancreatite, neuropatia periférica e anormalidades da função hepática ocorrem 
mais frequentemente em pacientes tratados com a combinação de estavudina e didanosina, com 
ou sem hidroxiureia. Pancreatite fatal e hepatotoxicidade podem ocorrer mais frequentemente 
em pacientes tratados com estavudina em combinação com didanosina e hidroxiureia (veja 
ADVERTÊNCIAS e PRECAUÇÕES).

Eventos adversos clínicos selecionados que ocorreram em pacientes adultos recebendo estavudina em um 
estudo controlado de monoterapia são fornecidos na Tabela 8.

Tabela 8: Eventos Adversos Clínicos Selecionados no Estudo de Monoterapia
uma

Porcentagem (%)

Eventos adversos Estavudinab(40mg
duas vezes por dia)

(n=412)

Zidovudina (200
mg 3 vezes ao dia)

(n=402)

Dor de cabeça 54 49
Diarréia 50 44
Neurológico Periférico
Sintomas/neuropatia

52 39

Irritação na pele 40 35
Nausea e vomito 39 44

umaQualquer gravidade, independentemente da relação com a droga do estudo.

bDuração mediana da terapia com estavudina = 79 semanas; duração mediana da terapia com zidovudina = 53 semanas.

Pancreatite foi observada em 3 dos 412 pacientes adultos que receberam estavudina em um estudo 
controlado de monoterapia.

Eventos adversos clínicos selecionados que ocorreram em pacientes adultos sem tratamento prévio com 
antirretrovirais recebendo estavudina de dois estudos controlados de combinação são fornecidos na Tabela 9.

Tabela 9: Eventos Adversos Clínicos Selecionadosumaem Estudos de Terapia 
Combinada

Porcentagem (%)

Estudar Estudo 2b
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Estavudina +
lamivudina+

indinavir
(n=100c)

Zidovudina+
lamivudina+

indinavir
(n=102)

Estavudina +
didanosina+

indinavir
(n=102c)

Zidovudina+
lamivudina+

indinavir
(n=103)Eventos adversos

Náusea 43 63 53 67
Diarréia 34 16 45 39
Dor de cabeça 25 26 46 37
Irritação na pele 18 13 30 18
Vômito 18 33 30 35
Neurológico Periférico
Sintomas/neuropatia

8 7 21 10

umaQualquer gravidade, independentemente da relação com o regime do estudo

bO Estudo 2 comparou dois regimes de combinação tripla em 205 pacientes virgens de tratamento. Os pacientes receberam estavudina (40 
mg duas vezes ao dia) mais didanosina mais indinavir ou zidovudina mais lamivudina mais indinavir
cDuração da terapia com estavudina = 48 semanas.

Pancreatite resultando em morte foi observada em pacientes tratados com estavudina mais 
didanosina, com ou sem hidroxiureia, em estudos clínicos controlados e em relatórios pós-
comercialização.

Anormalidades laboratoriais selecionadas relatadas em um estudo controlado de monoterapia são 
fornecidas na Tabela 10.

Tabela 10: Anormalidades laboratoriais selecionadas de adultos no 
estudo de monoterapiaa, b

Porcentagem (%)

Estavudina (40
mg duas vezes ao dia)

(n=412)

Zidovudina (200
mg 3 vezes ao dia)

(n=402)Parâmetro

AST (SGOT) (> 5 x ULN) 11 10
ALT (SGPT) (> 5 x LSN) 13 11
Amilase (≥1,4 x LSN) 14 13

umaDados apresentados para pacientes para os quais foram realizadas avaliações laboratoriais
bDuração mediana da terapia com estavudina = 79 semanas; duração mediana da terapia com zidovudina = 53 semanas. LSN = 
limite superior da normalidade.

Anormalidades laboratoriais selecionadas relatadas em dois estudos de combinação controlados são 
fornecidas nas Tabelas 11 e 12.

Tabela 11: Anormalidades Laboratoriais Selecionadas em 
Dois Estudos de Terapia Combinada (Graus 3-4)

Porcentagem (%)
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Estudo 1 Estudo 2

Estavudina +
lamivudina+

indinavir
(n=100)

Zidovudina+
lamivudina+

indinavir
(n=102)

Estavudina +
didanosina+

indinavir
(n=102)

Zidovudina+
lamivudina+

indinavir
(n=103)Parâmetro

Bilirrubina
(>2,6 x LSN)

7 6 16 8

AST (SGOT)
(> 5 x LSN)

5 2 7 7

ALT (SGPT)
(> 5 x LSN)

6 2 8 5

GGT
(> 5 x LSN)

2 2 5 2

Lipase
(> 2 x LSN)

6 3 5 5

Amilase
(> 2 x LSN)

4 <1 8 2

LSN = limite superior do normal.

Tabela 12: Anormalidades laboratoriais selecionadas em 2 
estudos de terapia combinada (todos os graus)

Porcentagem (%)

Estudo 1 Estudo 2

Estavudina +
lamivudina+

indinavir
(n=100)

Zidovudina+
lamivudina+

indinavir
(n=102)

Estavudina +
didanosina+

indinavir
(n=102)

Zidovudina+
lamivudina+

indinavir
(n=103)Parâmetro

Total
Bilirrubina

65 60 68 55

AST
(SGOT)

42 20 53 20

ALT
(SGPT)

40 20 50 18

GGT 15 8 28 12
Lipase 27 12 26 19
Amilase 21 19 31 17
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Observado durante a prática clínica
Os seguintes eventos foram identificados durante o uso pós-aprovação da estavudina. Por serem 
relatados voluntariamente por uma população de tamanho desconhecido, não é possível fazer 
estimativas de frequência. Esses eventos foram escolhidos para inclusão devido à sua gravidade, 
frequência de notificação, conexão causal com a estavudina ou uma combinação desses fatores.

Corpo como um todo- dor abdominal, reação alérgica, calafrios/febre e redistribuição/
acúmulo de gordura corporal (ver PRECAUÇÕES: Redistribuição de gordura). Desordens 
digestivas- anorexia.
Distúrbios das Glândulas Exócrinas- pancreatite [incluindo casos fatais 
(ver ADVERTÊNCIAS)].
Distúrbios hematológicos- anemia, leucopenia e trombocitopenia. Fígado-
hiperlactatemia sintomática/acidose lática e esteatose hepática (ver 
ADVERTÊNCIAS), hepatite e insuficiência hepática.
Musculoesquelético- mialgia.
Sistema nervoso- insônia, fraqueza motora grave (mais frequentemente relatada no contexto de 
acidose láctica, ver ADVERTÊNCIAS).

Nevirapina:
As reações adversas mais graves associadas à nevirapina são hepatite/insuficiência hepática, 
síndrome de Stevens-Johnson, necrólise epidérmica tóxica e reações de hipersensibilidade. A 
hepatite/insuficiência hepática pode ser isolada ou associada a sinais de hipersensibilidade que 
podem incluir erupção cutânea grave ou erupção cutânea acompanhada de febre, mal-estar 
geral, fadiga, dores musculares ou articulares, bolhas, lesões orais, conjuntivite, edema facial, 
eosinofilia, granulocitopenia, linfadenopatia, ou disfunção renal (ver ADVERTÊNCIAS).

Adultos:
A toxicidade clínica mais comum da nevirapina é a erupção cutânea, que pode ser grave ou potencialmente fatal 
(ver ADVERTÊNCIAS). A erupção cutânea ocorre com mais frequência nas primeiras 6 semanas de terapia. As 
erupções cutâneas geralmente são erupções cutâneas maculopapulares eritematosas leves a moderadas, com ou 
sem prurido, localizadas no tronco, face e extremidades. Em ensaios clínicos controlados, erupções cutâneas de 
Grau 1 e 2 foram relatadas em 13,3% dos pacientes que receberam nevirapina em comparação com 5,8% que 
receberam placebo durante as primeiras 6 semanas de terapia. Erupções cutâneas de grau 3 e 4 foram relatadas 
em 1,5% dos receptores de nevirapina em comparação com 0,1% dos indivíduos que receberam placebo. As 
mulheres tendem a estar em maior risco de desenvolvimento de erupção cutânea associada à nevirapina.

Em ensaios clínicos controlados, eventos hepáticos sintomáticos, independentemente da gravidade, 
ocorreram em 4% (intervalo de 0% a 11%) dos pacientes que receberam nevirapina e 1,2% dos pacientes nos 
grupos de controle. Sexo feminino e contagens de células CD4+ mais altas (>250 células/mm3em mulheres e 
>400 células/mm3em homens) colocam os pacientes em risco aumentado para esses eventos (veja 
ADVERTÊNCIAS).
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Elevações assintomáticas das transaminases (AST ou ALT > 5X ULN) foram observadas em 5,8% 
(variação de 0% a 9,2%) dos pacientes que receberam nevirapina e 5,5% dos pacientes nos grupos de 
controle. A coinfecção com hepatite B ou C e/ou aumento dos testes de função hepática no início da 
terapia com nevirapina estão associados a um maior risco de eventos sintomáticos posteriores (6 
semanas ou mais após o início da nevirapina) e aumentos assintomáticos de AST ou ALT.

As experiências adversas relacionadas ao tratamento de intensidade moderada ou grave observadas em >2% dos 

pacientes que receberam nevirapina em estudos controlados por placebo são mostradas na Tabela 13.

Tabela 13: Porcentagem de pacientes com eventos moderados ou graves relacionados a medicamentos 

em estudos controlados por placebo em adultos

Teste 10901 Ensaios 1037, 1038, 10462

Nevirapina
(n=1121)

Placebo
(n=1128)

Nevirapina
(n=253)

Placebo
(n=203)

Exposição mediana (semanas) 58 52 28 28
Qualquer evento adverso 14,5% 11,1% 31,6% 13,3%

Irritação na pele 5.1 1,8 6.7 1,5
Náusea 0,5 1.1 8,7 3.9
Granulocitopenia 1,8 2,8 0,4 0
Dor de cabeça 0,7 0,4 3.6 0,5
Fadiga 0,2 0,3 4.7 3.9
Diarréia 0,2 0,8 2 0,5
Dor abdominal 0,1 0,4 2 0
Mialgia 0,2 0 1.2 2

1A terapia de base incluiu lamivudina para todos os pacientes e combinações de NRTIs e IPs. Os pacientes tinham contagens de células CD4+ <200 
células/mm3.
2A terapia de base incluiu zidovudina e zidovudina mais didanosina; A monoterapia com nevirapina foi administrada em alguns pacientes. Os 
pacientes tinham contagem de células CD4+ > 200 células/mm3

Anormalidades Laboratoriais:Anormalidades nos testes de função hepática (AST, ALT) foram 
observadas com mais frequência em pacientes recebendo nevirapina do que em controles (Tabela 14). 
Elevações assintomáticas da GGT ocorrem frequentemente, mas não são uma contraindicação para 
continuar a terapia com nevirapina na ausência de elevações em outros testes de função hepática. 
Outras anomalias laboratoriais (bilirrubina, anemia, neutropenia, trombocitopenia) foram observadas 
com frequências semelhantes em ensaios clínicos comparando nevirapina e regimes de controlo (ver 
Tabela 14).

Tabela 14: Porcentagem de pacientes adultos com anormalidades laboratoriais

Teste 10901 Ensaios 1037, 1038,
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10462

Nevirapina Placebo Nevirapina Placebo

Anormalidade laboratorial n=1121 n=1128 n=253 n=203

Química do Sangue

SGPT (ALT) > 250 U/L 5,3% 4,4% 14% 4%
SGOT (AST) > 250 U/L 3.7 2,5 7.6 1,5
Bilirrubina >2,5 mg/dL 1,7 2.2 1,7 1,5
Hematologia

Hemoglobina <8 g/dL 3.2 4.1 0 0
Plaquetas <50.000/mm3 1.3 1 0,4 1,5
Neutrófilos <750/mm3 13.3 13,5 3.6 1

1A terapia de base incluiu lamivudina para todos os pacientes e combinações de NRTIs e IPs. Os pacientes tinham contagens de células 
CD4+ <200 células/mm3.
2A terapia de base incluiu zidovudina e zidovudina mais didanosina; A monoterapia com nevirapina foi administrada em alguns pacientes. 
Os pacientes tinham contagem de células CD4+ > 200 células/mm3.

Observado durante a prática clínica
Além dos eventos adversos identificados durante os estudos clínicos, os seguintes eventos 
foram relatados com o uso de nevirapina na prática clínica:
Corpo como um todo:febre, sonolência, suspensão do medicamento (ver PRECAUÇÕES:Interações 
medicamentosas), redistribuição/acúmulo de gordura corporal (ver PRECAUÇÕES,Redistribuição de 
gordura)
Gastrointestinal:vômito
Fígado e Biliar:icterícia, hepatite fulminante e colestática, necrose hepática, insuficiência hepática

Hematologia:anemia, eosinofilia, neutropenia 
Musculoesquelético: artralgia Neurológico:
parestesia
Pele e anexos:reações alérgicas incluindo anafilaxia, angioedema, erupções bolhosas, 
estomatite ulcerativa e urticária foram relatadas. Além disso, síndrome de 
hipersensibilidade e reações de hipersensibilidade com erupção cutânea associada a 
achados constitucionais, como febre, bolhas, lesões orais, conjuntivite, edema facial, 
dores musculares ou articulares, mal-estar geral, fadiga ou anormalidades hepáticas 
significativas (ver ADVERTÊNCIAS) mais um ou mais dos seguintes o seguinte: hepatite, 
eosinofilia, granulocitopenia, linfadenopatia e/ou disfunção renal foram relatadas com 
o uso de nevirapina.

SUPERDOSAGEM
Lamivudina:Não há antídoto conhecido para a lamivudina. Foi relatado um caso de um adulto 
que ingeriu 6g de lamivudina; não houve sinais ou sintomas clínicos observados e os exames 
hematológicos permaneceram normais. Dois casos de superdosagem pediátrica foram relatados 
em ACTG300. Um caso foi uma dose única de 7 mg/kg de lamivudina; o segundo caso
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envolveu o uso de 5 mg/kg de lamivudina duas vezes ao dia por 30 dias. Não houve sinais ou sintomas 
clínicos observados em nenhum dos casos. Como uma quantidade insignificante de lamivudina foi 
removida por meio de hemodiálise (4 horas), diálise peritoneal ambulatorial contínua e diálise 
peritoneal automatizada, não se sabe se a hemodiálise contínua proporcionaria benefício clínico em 
um evento de superdosagem de lamivudina. Se ocorrer superdose, o paciente deve ser monitorado e 
o tratamento de suporte padrão aplicado conforme necessário.

Estavudina:A experiência com adultos tratados com 12 a 24 vezes a dose diária 
recomendada não revelou toxicidade aguda. As complicações da superdosagem crônica 
incluem neuropatia periférica e toxicidade hepática. A estavudina pode ser removida por 
hemodiálise; a depuração de hemodiálise média ± SD da estavudina é de 120 ± 18 mL/min. 
Não foi estudado se a estavudina é eliminada por diálise peritoneal.

Nevirapina:Não há antídoto conhecido para superdosagem de nevirapina. Foram relatados 
casos de superdosagem de nevirapina em doses variando de 800 a 1800 mg por dia por até 15 
dias. Os pacientes apresentaram eventos incluindo edema, eritema nodoso, fadiga, febre, dor de 
cabeça, insônia, náusea, infiltrados pulmonares, erupção cutânea, vertigem, vômito e diminuição 
de peso. Todos os eventos diminuíram após a descontinuação da nevirapina.

DOSAGEM E ADMINISTRAÇÃO 
Adultos
Período de introdução (14 dias iniciais de dosagem):
Um período inicial de 14 dias com nevirapina uma vez ao dia foi associado a menores riscos de 
erupção cutânea. Portanto, o seguinte regime é recomendado para os 14 dias iniciais de 
dosagem:

Para pacientes adultos ≥ 60 kg:Um comprimido de Lamivudina, Estavudina e Nevirapina, 150 mg/40 
mg/200 mg tomado uma vez por dia, seguido de uma dose oral diária de Lamivudina 150 mg e 
Estavudina 40 mg 12 horas depois usando uma formulação alternativa desses medicamentos.

Para pacientes < 60 kg:Um comprimido de Lamivudina, Estavudina e Nevirapina, 150 mg/30 mg/200 
mg tomado uma vez por dia, seguido de uma dose oral diária de Lamivudina 150 mg e Estavudina 30 
mg 12 horas depois.

Manutenção:
Se os 14 dias iniciais de nevirapina forem tolerados sem quaisquer reações de hipersensibilidade (por 
exemplo, erupção cutânea, anormalidades nos testes de função hepática; ver ADVERTÊNCIAS e 
PRECAUÇÕES), a dose oral de manutenção recomendada é a seguinte:

Para pacientes ≥ 60 kg:Um comprimido de Lamivudina, Estavudina e Nevirapina, 150mg/40mg/200mg 
tomado duas vezes ao dia (em intervalos de 12 horas).

Para pacientes <60 kg:Um comprimido de Lamivudina, Estavudina e Nevirapina, 150mg/30mg/200mg 
tomado duas vezes ao dia (em intervalos de 12 horas).

Strides Arcolab Limited 2007 Página 45 de 56



Os comprimidos de Lamivudina, Estavudina e Nevirapina devem ser tomados em intervalos de 
12 horas em jejum.

Como os comprimidos de Lamivudina, Estavudina e Nevirapina são um comprimido de combinação de dose 
fixa, não deve ser prescrito para pacientes que necessitam de ajuste de dose ou para aqueles que 
apresentam eventos adversos limitantes da dose.

Pediatria
Lamivudina, Estavudina e Nevirapina Comprimidos 150 mg/30 mg/200 mg são recomendados 
para pacientes pediátricos > 12 anos de idade e com peso ≥ 50 kg. Lamivudina, Estavudina e 
Nevirapina Comprimidos 150 mg/40 mg/200 mg são recomendados para pacientes pediátricos > 
12 anos de idade e peso ≥ 60 kg.

Geriatria
Embora não sejam recomendadas alterações específicas de dosagem, deve-se ter cautela 
quando Lamivudina, Estavudina e Nevirapina Comprimidos são administrados a pacientes 
geriátricos (> 65 anos de idade).

Monitoramento

Os pacientes devem ser monitorados quanto ao desenvolvimento de neuropatia periférica, que 
geralmente é caracterizada por dormência, formigamento ou dor nos pés ou nas mãos. Se estes 
sintomas se desenvolverem, a terapêutica com Lamivudina, Estavudina e Nevirapina Comprimidos 
deve ser interrompida. Os sintomas podem desaparecer se a terapia for retirada imediatamente. 
Alguns pacientes podem apresentar um agravamento temporário dos sintomas após a 
descontinuação da terapia.

O monitoramento clínico e laboratorial intensivo, incluindo testes de função hepática, é essencial na 
linha de base e durante as primeiras 18 semanas de tratamento. A frequência ideal de monitoramento 
durante esse período não foi estabelecida. Alguns especialistas recomendam o monitoramento clínico 
e laboratorial mais de uma vez por mês e, em particular, inclui o monitoramento dos testes de função 
hepática na linha de base, antes do aumento da dose e duas semanas após o aumento da dose. Após 
o período inicial de 18 semanas, o monitoramento clínico e laboratorial frequente deve continuar 
durante todo o tratamento. Em alguns casos, a lesão hepática progrediu apesar da descontinuação do 
tratamento.

Lamivudina, Estavudina e Nevirapina Comprimidos devem ser descontinuados se os pacientes 
apresentarem erupção cutânea grave ou erupção cutânea acompanhada de achados constitucionais. 
Pacientes com erupção cutânea durante o período inicial de 14 dias de 200 mg/dia não devem ter sua dose 
de nevirapina aumentada até que a erupção tenha desaparecido (veja ADVERTÊNCIAS). Os comprimidos 
combinados de lamivudina, estavudina e nevirapina podem causar hepatite. Se ocorrer hepatite clínica, os 
comprimidos de Lamivudina, Estavudina e Nevirapina devem ser descontinuados. Não reinicie os 
comprimidos de Lamivudina, Estavudina e Nevirapina após a recuperação (ver ADVERTÊNCIAS).
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Pacientes que interrompem a administração de Lamivudina, Estavudina e Nevirapina Comprimidos 
por mais de 7 dias devem reiniciar com a dose inicial recomendada de 14 dias de Lamivudina, 
Estavudina e Nevirapina Comprimidos uma vez ao dia, seguida de uma dose diária de lamivudina e 
estavudina 12 horas depois. Após 14 dias, a dose de manutenção diária com Lamivudina, Estavudina e 
Nevirapina Comprimidos pode ser retomada.

Insuficiência hepática:Deve-se ter cautela quando Lamivudina, Estavudina e Nevirapina 
Comprimidos são administrados a pacientes com insuficiência hepática moderada. 
Lamivudina, Estavudina e Nevirapina Comprimidos não devem ser administrados a 
pacientes com insuficiência hepática grave.

Insuficiência renal:Lamivudina, Estavudina e Nevirapina Comprimidos não são recomendados para 
pacientes com depuração de creatinina ≤ 50 ml/min.

Nota: Zidovudina em combinação com Lamivudina, Nevirapina e Estavudina Comprimidos 
não é recomendado (verPRECAUÇÕES: Interações medicamentosas). A didanosina em 
combinação com a combinação de comprimidos de lamivudina, nevirapina e estavudina não 
é recomendada (verAvisos e Precauções).

COMO FORNECIDO
Lamivudina, Estavudina e Nevirapina Comprimidos 150 mg/30 mg/200 mg são rosa claro e 
Lamivudina, Estavudina e Nevirapina Comprimidos 150 mg/40 mg/200 mg são amarelo claro. Ambos 
os comprimidos de dosagem são comprimidos circulares e planos com bordas biseladas com SLN 
gravado em um lado liso do outro lado. Os comprimidos são fornecidos em recipiente de HDPE de 60.

Armazenar:Os comprimidos de Lamivudina, Estavudina e Nevirapina não devem ser armazenados acima de 25º C 
(77º F). Proteja da luz. Mantenha em um recipiente bem fechado. Armazenar em local seguro fora do alcance das 
crianças.

Fabricado por:
STRIDES ARCOLAB LIMITED, 
BANGALORE,
ÍNDIA.
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ATENÇÃO FARMACÊUTICOS: Destacar o “Guia de Medicação” e dispensar o 

produto.

GUIA DE MEDICAÇÃO

Lamivudina, Estavudina e Nevirapina Comprimidos
(Lamivudina 150 mg, Estavudina 30 mg e Nevirapina 200 mg) 
(Lamivudina 150 mg, Estavudina 40 mg e Nevirapina 200 mg)

Nome genérico:Comprimidos de Lamivudina/Estavudina/Nevirapina (lah MIH vue deen/STA vue 
deen / na VAIR a peen).

Leia este Guia de Medicação antes de começar a tomarLAMIVUDINA, ESTAVUDINA E 
NEVIRAPINA COMPRIMIDOSe cada vez que você recebe um refil porque pode haver novas 
informações. Esta informação não substitui a conversa com o seu médico. Você e seu médico 
devem discutirLAMIVUDINA, ESTAVUDINA E NEVIRAPINA COMPRIMIDOSquando começar a 
tomar o medicamento e em exames regulares. Você deve ficar sob os cuidados de um médico 
enquanto estiver usandoCOMPRIMIDOS DE COMBINAÇÃO DE LAMIVUDINA, ESTAVUDINA E 
NEVIRAPINA. Você deve consultar seu médico antes de fazer qualquer alteração em seus 
medicamentos, exceto em qualquer uma das circunstâncias especiais descritas abaixo em 
relação a erupções cutâneas ou problemas no fígado.

Quais são as informações mais importantes que devo saber sobre LAMIVUDINA, 
ESTAVUDINA E NEVIRAPINA COMPRIMIDOS?
O seu médico irá dizer-lhe quantosLamivudina, Nevirapina e Estavudina Comprimidos tomar 
e com que frequência tomá-los.O seu médico determinará a sua dose com base no seu peso 
corporal, função renal e hepática.
LevaLamivudina, Nevirapina e Estavudina Comprimidosexatamente como instruído. Não tome 
mais do que o médico lhe disse. Verifique o rótulo cuidadosamente para saber quanto tomar e com 
que frequência.

Seu médico irá recomendar que você tomeLamivudina, Nevirapina e Estavudina Comprimidosapenas 
duas vezes por dia se tiver tolerado um período de “introdução” de duas semanas em que recebeu 
comprimidos contendo 200 mg de nevirapina uma vez por dia (juntamente com comprimidos 
contendo lamivudina e estavudina tomados duas vezes por dia).

Os doentes a tomar LAMIVUDINA, ESTAVUDINA E NEVIRAPINA COMPRIMIDOS podem desenvolver 
doença hepática grave ou reações cutâneas que podem causar a morte.O risco dessas reações é maior 
durante as primeiras 18 semanas de tratamento, mas essas reações também podem ocorrer mais tarde.
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Reações hepáticas

Qualquer paciente pode apresentar problemas hepáticos enquanto estiver tomando 
LAMIVUDINA, ESTAVUDINA E NEVIRAPINA COMPRIMIDOS. No entanto, mulheres e pacientes 
que têm contagens de CD4 mais altas quando iniciam o tratamento com LAMIVUDINA, 
ESTAVUDINA E NEVIRAPINA COMPRIMIDOS têm maior chance de desenvolver danos no fígado. 
Mulheres com contagens de CD4 superiores a 250 células/mm3correm maior risco desses 
eventos. Se você é uma mulher com CD4>250 células/mm3ou um homem com CD4>400   células/
mm3você não deve começar a tomar LAMIVUDINA, ESTAVUDINA E NEVIRAPINA COMPRIMIDOS a 
menos que você e seu médico tenham decidido que o benefício supera o risco. Os problemas 
hepáticos são frequentemente acompanhados por uma erupção cutânea.

Pacientes iniciandoLAMIVUDINA, ESTAVUDINA E NEVIRAPINA COMPRIMIDOScom testes 
de função hepática anormais e pacientes com hepatite B ou C têm uma chance maior de 
desenvolver mais aumentos nos testes de função hepática após o inícioLAMIVUDINA, 
ESTAVUDINA E NEVIRAPINA COMPRIMIDOSe durante toda a terapia.

Em casos raros, problemas de fígado levaram à insuficiência hepática e podem levar a um 
transplante de fígado ou à morte. Portanto, se você desenvolver algum dos seguintes sintomas 
de problemas hepáticos, pare de tomar LAMIVUDINA, ESTAVUDINA E NEVIRAPINA 
COMPRIMIDOS e chame seu médico imediatamente:

• mal-estar geral ou sintomas “semelhantes à gripe”,

• cansaço,
• náuseas (sentir-se mal do estômago),
• falta de apetite
• amarelecimento da pele ou do branco dos olhos,
• urina escura (cor de chá),
• fezes pálidas (movimentos intestinais),

• dor, dor ou sensibilidade ao toque no lado direito abaixo das costelas.

Seu médico deve examiná-lo e fazer exames de sangue com frequência para verificar sua função hepática 
durante as primeiras 18 semanas de terapia. As verificações de problemas hepáticos devem continuar 
regularmente durante o tratamento comCOMPRIMIDOS DE LAMIVUDINA, ESTAVUDINA E NEVIRAPINA.

Agravamento da infecção pelo vírus da hepatite B. Pacientes com infecção por HBV, que 
tomam LAMIVUDINA, ESTAVUDINA E NEVIRAPINA COMPRIMIDOSe depois pará-lo, pode ter 
“surtos” de sua hepatite. “Flare-up” é quando a doença retorna de repente de uma maneira pior 
do que antes. Se você tiver infecção por HBV, seu médico deve monitorar de perto sua função 
hepática por vários meses após a interrupçãoCOMPRIMIDOS DE LAMIVUDINA, ESTAVUDINA E 
NEVIRAPINA.Você pode precisar tomar medicamentos anti-HBV.
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Use com regimes baseados em interferon e ribavirina.O agravamento da doença 
hepática (às vezes resultando em morte) ocorreu em pacientes infectados com HIV e 
hepatite C que estão tomando medicamentos anti-HIV e também estão sendo tratados para 
hepatite C com interferon com ou sem ribavirina. Se você está tomandoLAMIVUDINA, 
ESTAVUDINA E NEVIRAPINA COMPRIMIDOSbem como interferão com ou sem ribavirina e 
se sentir efeitos secundários, informe o seu médico.

Reações da Pele
A erupção cutânea é o efeito colateral mais comum deLAMIVUDINA, ESTAVUDINA E NEVIRAPINA 
COMPRIMIDOS. A maioria das erupções cutâneas ocorre nas primeiras 6 semanas de tratamento. Em um 
pequeno número de pacientes,erupção cutânea pode ser grave e resultar em morte.Portanto,se você 
desenvolver uma erupção cutânea com qualquer um dos seguintes sintomas, pare de usar 
LAMIVUDINA, ESTAVUDINA E NEVIRAPINA COMPRIMIDOS e chame seu médico imediatamente:

• mal-estar geral ou sintomas “semelhantes à gripe”,

• febre,
• dores musculares ou articulares,

• conjuntivite (olhos vermelhos ou inflamados, como “olho rosa”,

• bolhas,
• aftas,
• inchaço do rosto,
• cansaço,
• qualquer um dos sintomas de problemas hepáticos discutidos acima

Se o seu médico lhe disser para parar o tratamento com LAMIVUDINA, 
ESTAVUDINA E NEVIRAPINA COMPRIMIDOS porque você teve as reações graves no 
fígado ou na pele descritas acima, nunca tome LAMIVUDINA, ESTAVUDINA E 
NEVIRAPINA COMPRIMIDOS novamente.

Acidose láctica
LAMIVUDINA, ESTAVUDINA E NEVIRAPINA COMPRIMIDOSpode causar uma condição chamada 
acidose láctica, juntamente com um aumento do fígado. Os sintomas de acidose láctica podem 
incluir:

• sentindo-se muito fraco e cansado:

• náuseas, vômitos ou desconforto estomacal incomum ou inesperado;
• falta de ar;
• fraqueza nos braços e pernas.

Se você notar esses sintomas ou se sua condição médica mudar repentinamente, pare de tomar 
LAMIVUDINA, ESTAVUDINA E NEVIRAPINA COMPRIMIDOS e ligue para o seu médico 
imediatamente.A acidose láctica é uma emergência médica que deve ser tratada em um hospital.

Este efeito colateral raro, mas grave, ocorre mais frequentemente em mulheres (incluindo mulheres grávidas), 
pacientes com excesso de peso e aqueles que estão tomando medicamentos nucleosídeos por um
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há muito tempo. Se você tem doença hepática, você também pode estar em maior risco de contrair essa 
condição. Enquanto você está sendo tratado comLAMIVUDINA, ESTAVUDINA E NEVIRAPINA 
COMPRIMIDOS, o seu médico irá acompanhá-lo de perto para detectar quaisquer sinais de que possa 
estar a desenvolver acidose láctica.

Pancreatite

LAMIVUDINA, ESTAVUDINA E NEVIRAPINA COMPRIMIDOS podem causar pancreatite,uma perigosa 
inflamação do pâncreas. Pode causar a morte. Informe o seu médico imediatamente se você 
desenvolver dor de estômago, náusea ou vômito. Estes podem ser sinais de pancreatite.Informe o seu 
médico se você já teve pancreatite, bebe regularmente bebidas alcoólicas ou tem cálculos biliares. A 
pancreatite ocorre com mais frequência em pacientes com essas condições. Também é mais provável em 
pessoas com doença avançada por HIV, mas pode ocorrer em qualquer estágio da doença.

Estes não são todos os efeitos colaterais deLAMIVUDINA, ESTAVUDINA E NEVIRAPINA 
COMPRIMIDOS. (Consulte a seção "Quais são os possíveis efeitos colaterais do 
COMPRIMIDOS DE LAMIVUDINA, ESTAVUDINA E NEVIRAPINA?”para mais 
informações.) Informe o seu médico se tiver quaisquer efeitos secundários
LAMIVUDINA, ESTAVUDINA E NEVIRAPINA COMPRIMIDOS.

O que são LAMIVUDINA, ESTAVUDINA E NEVIRAPINA COMPRIMIDOS e para que 
são usados?

LAMIVUDINA, ESTAVUDINA E NEVIRAPINA COMPRIMIDOSé uma combinação de três medicamentos - 
Lamivudina, Estavudina e Nevirapina, que também estão disponíveis como medicamentos separados e são 
comumente usados   para tratar a infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV).

Cada comprimido deLAMIVUDINA, ESTAVUDINA E NEVIRAPINA 150 mg/30 mg/200 mg
contém 150 mg de lamivudina, 30 mg de estavudina e 200 mg de nevirapina.

Cada comprimido deLAMIVUDINA, ESTAVUDINA E NEVIRAPINA 150 mg/40 mg/200 mgcontém 
150 mg de lamivudina, 40 mg de estavudina e 200 mg de nevirapina.

• LAMIVUDINA, ESTAVUDINA E NEVIRAPINA COMPRIMIDOSsão usados   para o 
tratamento da infecção pelo HIV em adultos.LAMIVUDINA, ESTAVUDINA E NEVIRAPINA 
COMPRIMIDOSreduzir a quantidade de vírus HIV no corpo e aumentar a contagem de 
células CD4. As células CD4 são um tipo de glóbulo branco, que desempenha um papel 
importante na manutenção de um sistema imunológico saudável para ajudar a combater 
infecções. Resposta ao tratamento comLAMIVUDINA, ESTAVUDINA E
COMPRIMIDOS DE NEVIRAPINAvaria entre os pacientes. É muito importante que você fique sob 
os cuidados do seu médico. Seu médico pode querer que você faça exames de sangue ou outras 
avaliações médicas durante o tratamento com este medicamento para monitorar a eficácia e os 
efeitos colaterais.
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• LAMIVUDINA, ESTAVUDINA E NEVIRAPINA COMPRIMIDOS não curam a infecção 
pelo HIV ou AIDS.Não se sabe se LAMIVUDINA, ESTAVUDINA E NEVIRAPINA 
COMPRIMIDOS o ajudarão a viver mais ou a ter menos problemas médicos que as 
pessoas contraem com HIV ou AIDS. É muito importante que consulte o seu médico 
regularmente enquanto estiver a tomar LAMIVUDINA, ESTAVUDINA E NEVIRAPINA 
COMPRIMIDOS.

• LAMIVUDINA, ESTAVUDINA E NEVIRAPINA COMPRIMIDOS não reduzem o risco de 
transmissão do HIV a outras pessoas através do contato sexual, compartilhamento de 
agulhas ou exposição ao seu sangue.Para sua saúde e a saúde de outras pessoas, é 
importante sempre praticar sexo seguro usando um preservativo de látex ou poliuretano ou 
outro método de barreira para diminuir a chance de contato sexual com sêmen, secreções 
vaginais ou sangue. Nunca use ou compartilhe agulhas sujas.

Quem não deve tomar LAMIVUDINA, ESTAVUDINA E NEVIRAPINA 
COMPRIMIDOS?

Não tome LAMIVUDINA, ESTAVUDINA E NEVIRAPINA COMPRIMIDOS se:
• Você é alérgico a qualquer um dos ingredientes deLAMIVUDINA, ESTAVUDINA E 

NEVIRAPINA COMPRIMIDOS. O seu médico ou farmacêutico pode informá-lo sobre os 
ingredientes inativos.

• Não reinicieLAMIVUDINA, ESTAVUDINA E NEVIRAPINA COMPRIMIDOS se teve e 
recuperou de efeitos secundários graves, tais como reações graves no fígado ou na 
pele, problemas no sangue ou acidose láctica que ocorreram quando tomou
LAMIVUDINA, ESTAVUDINA E NEVIRAPINA COMPRIMIDOS ou qualquer um dos 
ingredientes ativos individuais.

• Não tomarLAMIVUDINA, ESTAVUDINA E NEVIRAPINA COMPRIMIDOSse tomar certos 
medicamentos. (Consulte “Posso tomar outros medicamentos com LAMIVUDINA, 
ESTAVUDINA E NEVIRAPINA COMPRIMIDOS?” para obter uma lista de medicamentos.)

• Não tome esses medicamentos se você não estiver infectado pelo HIV.

Lamivudina, Estavudina e Nevirapina Comprimidos, 150 mg/30 mg/200 mg e 150 mg/40 
mg/200 mg, não são recomendados em crianças com idade inferior a 12 anos e peso 
inferior a 50 kg.

O que devo dizer ao meu médico antes de tomar LAMIVUDINA, ESTAVUDINA E 
NEVIRAPINA COMPRIMIDOS?

Antes de começar a tomarLAMIVUDINA, ESTAVUDINA E NEVIRAPINA COMPRIMIDOS, 
informe o seu médico sobre todas as suas condições médicas, incluindo se você:
• tem doença hepática ou teve hepatite
• tem doença renal ou está em diálise
• tem problemas de pele, como erupção cutânea
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• está grávida, planejando engravidar ou amamentando

• Você pode não conseguir tomar esta combinação, ou pode precisar de monitoramento especial 
durante o tratamento se tiver alguma das condições listadas acima.

• Não sabemos seLAMIVUDINA, ESTAVUDINA E NEVIRAPINA COMPRIMIDOS 
prejudicará seu bebê ainda não nascido. Você e seu médico precisarão decidir se 
LAMIVUDINA, ESTAVUDINA E NEVIRAPINA COMPRIMIDOSsão certos para você.

• Se você está amamentando,LAMIVUDINA, ESTAVUDINA E NEVIRAPINA COMPRIMIDOS
pode ser passado para o seu bebé através do leite materno. Não se sabe se eles podem 
prejudicar seu bebê.

Como devo tomar LAMIVUDINA, ESTAVUDINA E NEVIRAPINA COMPRIMIDOS?
Seu médico irá recomendar que você tomeLamivudina, Nevirapina e Estavudina Comprimidos 
duas vezes por dia apenas se tiver tolerado 14 dias de tratamento com comprimidos contendo 
Nevirapina 200 mg tomados uma vez por dia (juntamente com comprimidos contendo 
Lamivudina e Estavudina tomados duas vezes por dia). O período de 14 dias de nevirapina uma 
vez ao dia reduz o risco de erupção cutânea grave.

Adultos
LevaLamivudina, Estavudina e Nevirapina Comprimidos duas vezes ao dia com o estômago vazio.

Pediatria
Lamivudina, Estavudina e Nevirapina Comprimidos são recomendados em crianças com mais de 12 anos de 
idade e com peso igual ou superior a 50 kg. Os comprimidos devem ser tomados duas vezes ao dia com o 
estômago vazio.

Tome todas as doses deCOMPRIMIDOS DE LAMIVUDINA, ESTAVUDINA E NEVIRAPINA. A falta 
de doses pode tornar o vírus mais difícil de tratar. Se você esquecer de tomar uma dose de 
LAMIVUDINA, ESTAVUDINA E NEVIRAPINA COMPRIMIDOS, Tome a dose esquecida assim que 
se lembrar. Se estiver quase na hora da próxima dose, não tome a dose esquecida. Em vez disso, 
siga seu esquema de dosagem regular tomando a próxima dose no horário regular. Não deixe 
seuLAMIVUDINA, ESTAVUDINA E NEVIRAPINA COMPRIMIDOS acabar.

Se você parar de tomarLAMIVUDINA, ESTAVUDINA E NEVIRAPINA COMPRIMIDOSpor mais de 
7 dias, não comece a tomar comprimidos de lamivudina, estavudina, nevirapina sem consultar o 
seu médico. Se você suspeitar que tomou muitoLAMIVUDINA, ESTAVUDINA E NEVIRAPINA 
COMPRIMIDOS, entre em contato com o centro de controle de envenenamento local ou com o 
pronto-socorro imediatamente.

Posso tomar outros medicamentos com LAMIVUDINA, ESTAVUDINA E NEVIRAPINA 
COMPRIMIDOS?
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DesdeLAMIVUDINA, ESTAVUDINA E NEVIRAPINA COMPRIMIDOSé uma combinação 
de lamivudina, estavudina e nevirapina, não tome medicamentos, que já contenham 
esses três medicamentos.

• LAMIVUDINA, ESTAVUDINA E NEVIRAPINA COMPRIMIDOSpode alterar o efeito de 
outros medicamentos, e outros medicamentos podem alterar o efeito de LAMIVUDINA, 
ESTAVUDINA E NEVIRAPINA COMPRIMIDOS. Informe seus médicos e farmacêuticos 
sobretudomedicamentos que você toma, incluindo medicamentos sem receita médica, 
vitaminas e suplementos de ervas.

• Fazernãotomar cetoconazol ou rifampicina comLAMIVUDINA, ESTAVUDINA E 
NEVIRAPINA COMPRIMIDOS

• Informe o seu médico se estiver a tomar claritromicina, fluconazol, metadona ou rifabutina. 
LAMIVUDINA, ESTAVUDINA E NEVIRAPINA COMPRIMIDOSpode não ser adequado para você, ou 
você pode precisar de monitoramento cuidadoso.

• LAMIVUDINA, ESTAVUDINA E NEVIRAPINA COMPRIMIDOSnão deve ser tomado 
com zalcitabina, altas doses de cotrimoxazol ou injeções de ganciclovir ou foscarnet, 
pois a lamivudina, uma das substâncias ativas doLAMIVUDINA, ESTAVUDINA E 
NEVIRAPINA COMPRIMIDOSpodem interagir com estes.

• LAMIVUDINA, ESTAVUDINA E NEVIRAPINA COMPRIMIDOStambém não deve 
ser tomado com zidovudina e doxorrubicina como estavudina, uma das 
substâncias ativas emLAMIVUDINA, ESTAVUDINA E NEVIRAPINA 
COMPRIMIDOS pode reduzir a ação destes medicamentos.

• Recomenda-se que você não tome produtos que contenham erva de São João, o que 
pode reduzir a quantidade deLAMIVUDINA, ESTAVUDINA E NEVIRAPINA 
COMPRIMIDOSem seu corpo.

• Se você toma pílulas anticoncepcionais, não deve confiar nelas para evitar a gravidez. 
Eles podem não funcionar se você tomarLAMIVUDINA, ESTAVUDINA E NEVIRAPINA 
COMPRIMIDOS. Converse com seu médico sobre outros tipos de controle de natalidade 
que você pode usar.

O que devo evitar ao tomar LAMIVUDINA, ESTAVUDINA E NEVIRAPINA 
COMPRIMIDOS?

Evite fazer coisas que possam espalhar a infecção pelo HIV, poisLAMIVUDINA, ESTAVUDINA E 
NEVIRAPINA COMPRIMIDOSnão o impede de transmitir a infecção pelo HIV a outras pessoas. Não 
compartilhe agulhas, outros equipamentos de injeção ou itens pessoais que possam conter sangue ou 
fluidos corporais, como escovas de dentes e lâminas de barbear. Sempre pratique sexo seguro usando 
um preservativo de látex ou poliuretano para diminuir a chance de contato sexual com sêmen, 
secreções vaginais ou sangue.

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças aconselham as mães com HIV a não amamentar para 
que não passem o HIV para o bebê através do leite. Pergunte ao seu médico sobre a melhor maneira 
de alimentar seu bebê.

Quais são os possíveis efeitos colaterais?
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LAMIVUDINA, ESTAVUDINA E NEVIRAPINA COMPRIMIDOSpode causar sérios danos ao fígado, 
reações cutâneas, pancreatite e acidose láctica que podem resultar em morte. Qualquer paciente 
pode experimentar esses efeitos colaterais, mas alguns pacientes correm mais risco do que 
outros. (Consulte "Quais são as informações mais importantes que devo saber sobre
LAMIVUDINA, ESTAVUDINA E NEVIRAPINA COMPRIMIDOS?" no início deste Guia de 
Medicação.)

LAMIVUDINA, ESTAVUDINA E NEVIRAPINA COMPRIMIDOS podem causar neuropatia periférica,
um distúrbio nervoso das mãos e pés. Se não for reconhecido prontamente, esse distúrbio pode 
piorar.Informe o seu médico imediatamentese você tiver dormência contínua, formigamento, 
queimação ou dor nos pés e/ou mãos.

Outros efeitos colaterais comuns deLAMIVUDINA, ESTAVUDINA E NEVIRAPINA COMPRIMIDOS
incluem náuseas, fadiga, febre, dor de cabeça, vômitos, diarréia, dor abdominal, mialgias e 
distúrbios do sangue.

A terapia antirretroviral combinada com lamivudina e estavudina pode causar aumento de ácido 
lático e açúcar no sangue, hiperlipemia (aumento de gorduras no sangue) e resistência à 
insulina.

Alterações na gordura corporal também foram observadas em alguns pacientes em terapia antirretroviral. As 
alterações podem incluir aumento da quantidade de gordura na parte superior das costas e pescoço (“corcova de 
búfalo”), mama e ao redor do tronco. A perda de gordura das pernas, braços e rosto também pode acontecer. A 
causa e os efeitos de saúde a longo prazo dessas condições não são conhecidos no momento.

Esta lista de efeitos colaterais não está completa. Pergunte ao seu médico ou farmacêutico para mais 
informações

Como devo armazenar os comprimidos de LAMIVUDINA, ESTAVUDINA E NEVIRAPINA?

Armazenar à temperatura ambiente, entre 15°C-25°C (59°F-77°F). Não tome o medicamento após o 
prazo de validade impresso na embalagem. Manter fora do alcance e da vista das crianças.

Informações gerais sobre LAMIVUDINA, ESTAVUDINA E NEVIRAPINA 
COMPRIMIDOS

Os medicamentos às vezes são prescritos para outros fins que não os listados em um 
Guia de Medicamentos. Não useLAMIVUDINA, ESTAVUDINA E NEVIRAPINA 
COMPRIMIDOS para uma condição para a qual não foi prescrito. Não dêLAMIVUDINA, 
ESTAVUDINA E NEVIRAPINA COMPRIMIDOSpara outras pessoas, mesmo que tenham 
a mesma condição que você. Pode prejudicá-los. Este Guia de Medicação resume as 
informações mais importantes sobreLAMIVUDINA, ESTAVUDINA E NEVIRAPINA
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COMPRIMIDOS. Se você quiser mais informações, converse com seu médico. Você pode pedir ao seu 
farmacêutico ou médico informações escritas para profissionais de saúde.

Para mais informações contacte 
Strides Arcolab Lda
Bilekahalli, Op. IIMB
Estrada Bannerghatta,
Bangalore 560 076, Índia
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