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

ACIDOSE LÁTICA FATAL FOI RELATADA EM GESTANTES QUE RECEBERAM A COMBINAÇÃO DE ESTAVUDINA E DIDANOSINA 
COM OUTROS ANTI-RETROVIRAIS. A COMBINAÇÃO DE ESTAVUDINA E DIDANOSINA DEVE SER USADA COM CUIDADO 
DURANTE A GRAVIDEZ E É RECOMENDADA SOMENTE SE O BENEFÍCIO POTENCIAL SUPERAR CLARAMENTE O RISCO 
POTENCIAL (VER ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: GRAVIDEZ).

PANCREATITE FATAL E NÃO FATAL OCORREU DURANTE A TERAPIA QUANDO A ESTAVUDINA FAZ PARTE DE UM REGIME DE 
COMBINAÇÃO QUE INCLUIU DIDANOSINA, COM OU SEM HIDROXIUREIA, EM PACIENTES NAIVE E EXPERIENTES EM 
TRATAMENTO, INDEPENDENTEMENTE DO GRAU DE 1 IMUNOSSUPRESSÃO (VER ADVERTÊNCIAS).

EXACERBAÇÕES AGUDAS GRAVES DA HEPATITE B FORAM RELATADAS EM PACIENTES CO-INFECTADOS COM VÍRUS DA 
HEPATITE B (HBV) E HIV 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 E HBV. SE APROPRIADO, PODE SER GARANTIDO O INICIO DA TERAPIA ANTI-
HEPATITE B (VER ADVERTÊNCIAS).

DESCRIÇÃO

Os comprimidos de estavudina e lamivudina são para administração oral. Cada comprimido não revestido contém os ingredientes ativos 40 mg de 
estavudina e 150 mg de lamivudina, e os ingredientes inativos celulose microcristalina, sílica coloidal anidra, croscarmelose sódica, óxido férrico vermelho, 
povidona, estearato de magnésio e água purificada.

A estavudina (d4T) é um análogo sintético de nucleosídeo da timidina, ativo contra o vírus da imunodeficiência humana (HIV).

A lamivudina (3TC) é um análogo de nucleosídeo sintético com atividade contra HIV-1 e HBV.

Estavudina:O nome químico da estavudina é 2',3'-didehidro-3'-desoxitimidina. A estavudina tem a seguinte fórmula estrutural:

A estavudina é um sólido cristalino branco a esbranquiçado com a fórmula molecular C10H12N2O4e um peso molecular de 224,22. A solubilidade da 
estavudina a 23°C é de aproximadamente 83 mg/mL em água e 30 mg/mL em propilenoglicol. O coeficiente de partição n-octanol/água da estavudina a 
23°C é 0,144.

Lamivudina:O nome químico da lamivudina é (2R,cis)-4-amino-1-(2-hidroximetil-1,3-oxatiolan-5-il)-(1H)-pirimidin-2-ona. A lamivudina é o 
enantiômero (-) de um análogo didesoxi da citidina. A lamivudina também tem sido referida como (-) 2', 3'-didesoxi, 3'-tiacitidina. Possui fórmula 
molecular C8H11N3O3S e um peso molecular de 229,3. Tem a seguinte fórmula estrutural:

A lamivudina é um sólido cristalino branco a esbranquiçado com uma solubilidade de aproximadamente 70 mg/mL em água a 20°C.
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MICROBIOLOGIA

MECANISMO DE AÇÃO

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 0,032 µM) 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.

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 nucleotídeo no DNA viral. O 3TC-TP é um inibidor fraco das DNA polimerases de 
mamíferos α, β e DNA polimerase γ mitocondrial.

SUSCETIBILIDADE IN VITRO HIV

Estavudina:oem vitroa 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% (IC50) variou de 0,0009 a 4µM contra isolados 
laboratoriais e clínicos de HIV-1. In vitro, a estavudina exibiu atividade aditiva à antagonista em combinação com a zidovudina. A estavudina em 
combinação com abacavir, didanosina, tenofovir ou zalcitabina exibiu atividade aditiva na sinérgica anti-HIV-1. A ribavirina, nas concentrações de 9-45 µM 
testadas, reduziu a atividade anti-HIV-1 da estavudina em 2,5 a 5 vezes. A relação entre a suscetibilidade in vitro do HIV-1 à estavudina e a inibição da 
replicação do HIV-1 em humanos não foi estabelecida

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). HIV de indivíduos virgens de terapia sem mutações associadas à resistência deu EC mediano50valores de 0,426 μM (intervalo: 0,200 a 2,007 
μM) de Virco (n = 93 amostras de linha de base de COLA40263) e 2,35 μM (1,44 a 4,08 μM) de Monogram Biosciences (n = 135 amostras de linha de base de 
ESS30009). A CE50os 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 em células mononucleares de sangue periférico. A ribavirina (50 μM) diminuiu a atividade anti-HIV-1 da lamivudina em 3,5 vezes nas células MT-4. Em 
células MT-4 infectadas com HIV-1, a lamivudina em combinação com zidovudina em várias proporções exibiu atividade antirretroviral sinérgica.

RESISTÊNCIA

Estavudina:Os isolados de HIV-1 com suscetibilidade reduzida à estavudina foram selecionadosem vitro(cepa específica) 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 (6-29 
meses) mostrou que isolados pós-terapia de quatro pacientes exibiram CI50valores 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. A base genética para as alterações de suscetibilidade à estavudina não foi 
identificada.

Lamivudina:As variantes do HIV-1 resistentes à lamivudina foram selecionadas para 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 (M 184 V/I).

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. 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 cultura de células com lamivudina. 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 à evidência de resposta ao tratamento diminuída; mutantes de HBV semelhantes foram relatados em pacientes infectados 
pelo HIV que receberam esquemas antirretrovirais contendo lamivudina na presença de infecção concomitante pelo vírus da hepatite B (ver PRECAUÇÕES).

RESISTÊNCIA CRUZADA

Estavudina:Foi observada resistência cruzada entre os inibidores da transcriptase reversa do HIV-1. Vários estudos demonstraram que o tratamento 
prolongado com estavudina pode selecionar e/ou manter mutações associadas à resistência à zidovudina. Os isolados de HIV-1 com uma ou mais mutações 
associadas à resistência à zidovudina (M41L, D67N, K70R, L210W, T215Y/F, K219Q/E) exibiram suscetibilidade reduzida à estavudina in vitro

Lamivudina: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.

FARMACOLOGIA CLÍNICA
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Farmacocinética em Adultos:
Comprimidos de Estavudina e Lamivudina:
A taxa e extensão da absorção de Estavudina e Lamivudina dos comprimidos combinados foi semelhante à de Zerit® cápsulas e Epivir® 
comprimidos, respectivamente, quando administrados a voluntários saudáveis   em jejum. O efeito dos alimentos nos comprimidos de 
estavudina e lamivudina não foi avaliado.

Estavudina:A farmacocinética da estavudina foi avaliada em pacientes adultos e pediátricos infectados pelo HIV (Tabelas 1-3). As concentrações 
plasmáticas máximas (Cmax) e a área sob a curva concentração plasmática-tempo (AUC) aumentaram proporcionalmente à dose após doses únicas e 
múltiplas, variando de 0,03 a 4mg/kg. Não houve acúmulo significativo de estavudina com administração repetida a cada 6, 8 ou 12 horas.

ABSORÇÃO E BIODISPONIBILIDADE
Estavudina:Após administração oral, a estavudina é rapidamente absorvida, com picos de concentração plasmática ocorrendo dentro de 1 hora após a administração. 
A exposição sistémica à estavudina é a mesma após a administração de comprimidos ou cápsulas ou solução. Os parâmetros farmacocinéticos de estado estacionário 
da estavudina em adultos infectados pelo HIV são mostrados na Tabela 1.

Tabela 1: Parâmetros farmacocinéticos de estado estacionário da estavudina em adultos infectados pelo HIV

Parâmetro Estavudina 40 mg BID 
Média ± SD (n=8)

AUC (ng•h/mL)uma 2568 ± 454
Cmáximo(ng/mL) 536 ± 146
Cmin(ng/mL) 8 ± 9

umade 0 a 24 horas.
AUC = área sob a curva em 24 horas. Cmáximo= 
concentração plasmática máxima. Cmin= 
concentração plasmática mínima ou mínima.

Lamivudina: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 e 87% ± 13% para a solução oral. 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 C
máximoaumentou proporcionalmente à dose oral na faixa de 0,25 a 10 mg/kg. Uma forma de dosagem experimental de 25 mg de lamivudina foi administrada oralmente 
a 12 pacientes infectados pelo HIV assintomáticos em 2 ocasiões, uma vez em jejum e outra com alimentos (1.099 kcal; 75 gramas de gordura, 34 gramas de proteína, 
72 gramas de carboidratos). A absorção da lamivudina foi mais lenta no estado alimentado (Tmáximo: 3,2 ± 1,3 horas) em comparação com o estado de jejum (Tmáximo: 0,9 ± 
0,3 horas); Cmáximono estado alimentado foi 40% ± 23% (DP médio) menor do que no estado em jejum. Não houve diferença significativa na exposição sistêmica (AUC∞) 
nos estados alimentado e em jejum; portanto, os comprimidos e a solução oral de lamivudina podem ser administrados com ou sem alimentos. A taxa de acúmulo de 
lamivudina em adultos assintomáticos HIV-positivos com função renal normal foi de 1,50 após 15 dias de administração oral de 2 mg/kg duas vezes ao dia.

DISTRIBUIÇÃO

Estavudina: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 é mostrado na Tabela 2.

Tabela 2: Parâmetros farmacocinéticos da estavudina em adultos infectados pelo HIV: biodisponibilidade, distribuição e depuração
nParâmetro Média ± SD

Biodisponibilidade oral (%) 
Volume de distribuição (L)uma

Depuração corporal total (mL/min)uma

Depuração oral aparente (mL/min)b

Depuração renal (mL/min)a Meia-vida 
de eliminação, dose IV (h)uma

Meia-vida de eliminação, dose oral (h)b

Recuperação urinária de estavudina (% da dose)de Anúncios

86,4 ± 18,2
46 ± 21
594 ± 164
560 ± 182c

237 ± 98
1,15 ± 0,35
1,6 ± 0,23
42 ± 14

25
44
44
113
39
44
8
39

umaapós 1 hora de infusão IV.
bapós dose oral única.
cassumindo um peso corporal de 70 kg.
dmais de 12-24 horas.

Lamivudina: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 em 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%). Estudos in vitro mostraram que, na faixa de concentração de 0,1 a 100 mcg/mL, a quantidade 
de lamivudina associada aos eritrócitos variou de 53% a 57% e foi independente da concentração.

METABOLISMO / ELIMINAÇÃO

Estavudina:O destino metabólico da estavudina não foi elucidado em humanos. A eliminação renal foi responsável por cerca de 40% da 
depuração global, independentemente da via de administração (Tabela 2). A depuração renal média foi cerca de duas vezes a depuração média 
de creatinina endógena, indicando secreção tubular ativa além da filtração glomerular. Os 60% restantes da droga são presumivelmente 
eliminados por vias endógenas.
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Lamivudina: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.
A maior parte da lamivudina é eliminada inalterada na urina por secreção catiônica orgânica ativa. 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 ± desvio padrão). Em 20 pacientes infectados pelo HIV que receberam uma única dose intravenosa, a depuração 
renal foi de 280,4 ± 75,2 mL/min (média ± DP), representando 71% ± 16% (média ± DP) da depuração total da lamivudina. 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 
(t½) variou de 5 a 7 horas. Em pacientes infectados pelo HIV, a depuração total foi de 398,5 ± 69,1 mL/min (média ± desvio padrão). A depuração oral e a meia-vida de eliminação 
foram independentes da dose e do peso corporal em uma faixa de dosagem oral de 0,25 a 10 mg/kg.

Efeito dos Alimentos na Absorção de Lamivudina e Estavudina.

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

FARMACOCINÉTICA EM POPULAÇÕES ESPECIAIS

INSUFICIÊNCIA RENAL:

O ajuste da dose de estavudina ou lamivudina não é possível com esta combinação de dose fixa. Portanto, estavudina e 
lamivudina comprimidos não são recomendados para pacientes com depuração de creatinina< 50 mL.min.

INSUFICIÊNCIA HEPÁTICA
Estavudina:A farmacocinética da estavudina não foi alterada em 5 pacientes não infectados pelo HIV com insuficiência hepática secundária à cirrose 
(classificação Child-Pugh B ou C) após a administração de uma dose única de 40 mg.

Lamivudina:As propriedades farmacocinéticas da lamivudina foram determinadas em adultos com insuficiência hepática. Os parâmetros farmacocinéticos 
não foram alterados pela diminuição da função hepática; portanto, nenhum ajuste de dose de lamivudina é necessário para pacientes com insuficiência 
hepática. A segurança e eficácia da lamivudina não foram estabelecidas na presença de doença hepática descompensada.

Gravidez:Veja PRECAUÇÕES: Gravidez
Não existem dados disponíveis sobre a farmacocinética da estavudina e da lamivudina durante a gravidez.

Mães que amamentam:Veja PRECAUÇÕES: Mães que amamentam

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

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.

Pacientes Pediátricos:
A farmacocinética de Stavudina e Lamivudina Comprimidos não foi estudada em pacientes pediátricos. Por se tratar de uma combinação de dose fixa que 
não pode ser ajustada para esta população de pacientes, Stavudina e Lamivudina Comprimidos não devem ser administrados a pacientes pediátricos com 
peso inferior a 60 kg ou com idade inferior a 12 anos.

Pacientes Geriátricos:
A farmacocinética de Stavudina e Lamivudina Comprimidos não foi estudada em pacientes com mais de 65 anos de idade.

Gênero
Estavudina e Lamivudina: Não existem diferenças significativas entre os sexos na farmacocinética da lamivudina ou da estavudina.

Corrida

Estavudina e Lamivudina: Não existem diferenças raciais significativas na farmacocinética da lamivudina ou da estavudina.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS
Não foram realizados estudos de interação medicamentosa com os comprimidos combinados de estavudina e lamivudina.

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 CYP3A4; 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 3 e 4 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 3: Resultados dos Estudos de Interação Medicamentosa com Estavudina: Efeitos do Medicamento Coadministrado em
Plasma de EstavudinaAUC e CmáximoValores

Medicamento Dosagem de Estavudina numa AUC de Estavudina (95%
CI)

Cmáximode Estavudina
(IC 95%)

Didanosina, 100mg
q12h por 4 dias

40mg q12h para 4
dias

10 ↔ ↑17%

Lamivudina, 150mg
Dose única

40mg Dose única 18 ↔
(92,7-00,6%)

↑12% (100,3-126,1%)

Nelfinavir, 750mg a cada 8h
por 56 dias

30-40mg q12h para
56 dias

8 ↔ ↔

↑ indica aumento.

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

umaPacientes infectados pelo HIV.

Tabela 4: Resultados dos Estudos de Interação Medicamentosa com Estavudina: Efeitos da Estavudina na Co-
Plasma de Droga administradoAUC e CmáximoValores

Medicamento Dosagem de Estavudina numa AUC de Co-
administrado

Droga (IC 95%)

Cmáximode Co-
droga administrada

(IC 95%)

Didanosina, 100mg q12h para
4 dias

40mg q12h por 4 dias 10 ↔ ↔

Lamivudina, 150mg solteiro
dose

40mg Dose única 18 ↔
(90,5-107,6%)

↔
(87,1-110,6%)

Nelfinavir, 750mg q8h para 56
dias

30-40mg q12h por 56 dias 8 ↔ ↔

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

umaPacientes infectados pelo HIV.

Lamivudina:Não foram observadas alterações clinicamente significativas na farmacocinética da lamivudina ou da zidovudina em 12 pacientes adultos infectados pelo HIV 
assintomáticos que receberam uma dose única de zidovudina (200 mg) em combinação com doses múltiplas de lamivudina (300 mg a cada 12 horas).

Lamivudina e trimetoprim/sulfametoxazol (TMP/SMX) foram coadministrados a 14 pacientes HIV-positivos em um estudo cruzado, randomizado, aberto, 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 43% ± 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, não é recomendado o uso de lamivudina em combinação com 
zalcitabina. Não houve interação farmacocinética significativa entre lamivudina e interferon alfa em um estudo com 19 indivíduos saudáveis   do sexo 
masculino.

INDICAÇÕES E USO
Estavudina e Lamivudina Comprimidos em combinação com outros agentes antirretrovirais são indicados para o tratamento da infecção pelo HIV-1 em pacientes com 
peso ≥60kg e idade igual ou superior a 12 anos.

CONTRA-INDICAÇÕES
O comprimido combinado de dose fixa de estavudina e lamivudina é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade clinicamente significativa a qualquer um dos componentes 
contidos no comprimido.
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AVISOS
Comprimidos de Estavudina e Lamivudinanão deve ser administrado concomitantemente com formulações contendo qualquer um dos dois medicamentos. As 
informações completas de prescrição de todos os agentes considerados para uso com Stavudina e Lamivudina Comprimidos devem ser consultadas antes do início da 
terapia combinada com Estavudina e Lamivudina Comprimidos.

Estavudina e Lamivudina:

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 estavudina e outros antirretrovirais. Embora as taxas relativas de acidose lática não tenham sido 
avaliadas em estudos prospectivos bem controlados, estudos longitudinais e retrospectivos sugerem que esse evento infrequente pode estar 
mais frequentemente associado a combinações de antirretrovirais contendo estavudina. Sexo feminino, obesidade e exposição prolongada a 
nucleosídeos podem ser fatores de risco. Acidose láctica fatal foi relatada em mulheres grávidas que receberam a combinação de estavudina e 
didanosina com outros agentes antirretrovirais.

Deve-se ter cuidado especial ao administrar estavudina a qualquer paciente com fatores de risco conhecidos para doença hepática; entretanto, casos de 
acidose láctica também foram relatados em pacientes sem fatores de risco conhecidos. Fadiga generalizada, sintomas digestivos (náuseas, vômitos, dor 
abdominal e perda de peso súbita inexplicável); sintomas respiratórios (taquipneia e dispneia); ou sintomas neurológicos podem ser indicativos do 
desenvolvimento da síndrome de acidose láctica.

O tratamento com estavudina deve ser suspenso em qualquer paciente que desenvolva achados clínicos ou laboratoriais sugestivos de hiperlactatemia 
sintomática, acidose lática ou hepatotoxicidade pronunciada (que pode incluir hepatomegalia e esteatose mesmo na ausência de elevações acentuadas das 
transaminases).

Uso com regimes à base de interferon e ribavirina
Estudos in vitro demonstraram que a ribavirina pode reduzir a fosforilação de análogos de nucleosídeos de pirimidina, como a estavudina. 
Embora nenhuma evidência de interação farmacocinética ou farmacodinâmica (p. pacientes co-infectados recebendo terapia antirretroviral 
combinada para HIV e interferon e ribavirina. Pacientes recebendo interferon com ou sem ribavirina e estavudina devem ser monitorados de 
perto para toxicidades associadas ao tratamento, especialmente descompensação hepática. A descontinuação da estavudina deve ser 
considerada clinicamente apropriada. Redução da dose ou descontinuação de interferon, 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, história de neuropatia ou terapia concomitante com 
drogas neurotóxicas, incluindo didanosina (veja REAÇÕES ADVERSAS).

Insuficiência Hepática e Toxicidade:A segurança e eficácia da estavudina não foram estabelecidas em pacientes infectados pelo HIV com doença hepática subjacente 
significativa. Durante a terapia antirretroviral combinada, os pacientes com disfunção hepática pré-existente, incluindo hepatite crônica ativa, têm uma frequência 
aumentada de anormalidades da função hepática, incluindo eventos adversos hepáticos graves e potencialmente fatais, e devem ser monitorados de acordo com a 
prática padrão. Se houver evidência de agravamento da doença hepática nesses pacientes, a interrupção ou descontinuação do tratamento deve ser considerada.

Um risco aumentado de hepatotoxicidade pode ocorrer em pacientes tratados com estavudina em combinação com didanosina e hidroxiureia em comparação com quando a 
estavudina é usada isoladamente. Mortes atribuídas à hepatotoxicidade ocorreram em pacientes que receberam esta combinação. Os doentes tratados com esta combinação devem 
ser cuidadosamente monitorizados quanto a sinais de toxicidade hepática.

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, tanto em pacientes virgens de tratamento quanto em pacientes com experiência em tratamento, independentemente do grau de 
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.

Lamivudina
Pós-tratamento Exacerbações de Hepatite:Em estudos clínicos em pacientes não infectados pelo HIV tratados com lamivudina para hepatite B crônica, 
ocorreram evidências clínicas e laboratoriais de exacerbações da hepatite após a descontinuação da lamivudina. Essas exacerbações foram detectadas 
principalmente por elevações da alanina transaminase (ALT) sérica, além do ressurgimento do DNA do vírus da hepatite B (HBV). 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 evidência suficiente para determinar se a 
reiniciação da lamivudina altera o curso das exacerbações de hepatite pós-tratamento.

Pancreatite
Em pacientes pediátricos com história de exposição prévia a antirretrovirais, história de pancreatite ou outro fator de risco significativo 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).
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Diferenças importantes entre os produtos contendo Lamivudina:
Os comprimidos de lamivudina e estavudina contêm uma dose mais elevada da mesma substância activa (lamivudina) do que a contida em EPIVIR-HBV comprimidos e 
solução oral. EPIVIR-HBV foi desenvolvido para pacientes com hepatite B crônica. Lamivudina e Estavudina Comprimidos não devem ser administrados 
concomitantemente com EPIVIR, EPIVIR-HBV, EPZICOM ou TRIZIVIR®.

PRECAUÇÕES

Estavudina e Lamivudina

Síndrome de Reconstituição Imunológica:A síndrome de reconstituição imune foi relatada em pacientes tratados com terapia antirretroviral combinada, 
incluindo estavudina. Durante a fase inicial do tratamento antirretroviral combinado, os pacientes cujo sistema imunológico responde pode desenvolver 
uma resposta inflamatória a infecções oportunistas indolentes ou residuais (como infecção por Mycobacterium avium, citomegalovírus, Pneumocystis 
jirovecipneumonia (PCP) ou tuberculose), que podem necessitar de avaliação adicional e tratamento.

Redistribuição de gordura:Aumento da gordura (corcova de búfalo), perda periférica, perda facial, aumento das mamas 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 de estavudina e lamivudina não são recomendados para pacientes com CrCL ≤ 50 mL/min ou para 
pacientes em hemodiálise.

Se for necessário ajuste de dose, Stavudina e Lamivudina Comprimidos não devem ser administrados porque o comprimido contém uma combinação de 
dose fixa de lamivudina e estavudina.

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).

INFORMAÇÕES PARA PACIENTES

Comprimidos de Estavudina e Lamivudina:
Os comprimidos de estavudina e lamivudina são apenas para ingestão oral.
Os pacientes devem ser alertados sobre a importância de tomar Estavudina e Lamivudina Comprimidos em um esquema posológico regular e para evitar o esquecimento de 
doses.

Os doentes devem ser avisados   de que os comprimidos de Estavudina e Lamivudina devem ser tomados em jejum.

Os pacientes devem ser informados de que os comprimidos de estavudina e lamivudina 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 pacientes devem ser aconselhados a permanecer sob os cuidados de um médico ao usar Stavudina e Lamivudina Comprimidos.

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 doentes devem ser informados de que devem tomar Estavudina e Lamivudina 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.

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 pode ser necessária.

Os cuidadores de crianças pequenas recebendo terapia com estavudina devem ser instruídos quanto à detecção e notificação de neuropatia periférica.

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.

Os pacientes devem ser informados de que 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. Um risco aumentado de pancreatite, que pode ser fatal, pode ocorrer em pacientes 
tratados com a combinação de estavudina e didanosina, com ou sem hidroxiureia. Os pacientes tratados com esta combinação devem ser monitorados de perto para
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sintomas de pancreatite. Um risco aumentado de hepatotoxicidade, que pode ser fatal, pode ocorrer em pacientes tratados com estavudina em 
combinação com didanosina e hidroxiureia. Esta combinação deve ser evitada.

Os pacientes devem ser informados de que a estavudina não é uma cura para a infecção pelo HIV e que eles podem continuar a adquirir doenças associadas à infecção 
pelo HIV, incluindo infecções oportunistas. Os pacientes devem ser aconselhados a permanecer sob os cuidados de um médico ao usar estavudina. Eles devem ser 
informados de que a terapia com estavudina não demonstrou reduzir o risco de transmissão do HIV a outras pessoas por contato sexual ou contaminação sanguínea. 
Os pacientes devem ser informados de que os efeitos a longo prazo da estavudina são desconhecidos neste momento.
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 alertados sobre a importância da adesão a qualquer regime antirretroviral, incluindo aqueles que contenham estavudina.

Lamivudina:
Os pacientes devem ser informados de que os comprimidos de estavudina e lamivudina contêm uma dose mais alta do mesmo ingrediente ativo (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, a formulação 
e a dosagem de lamivudina em comprimidos de estavudina e lamivudina (não EPIVIR-HBV) devem ser usadas.

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.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS
Estavudina
fosforilação da estavudina. Portanto, o uso de zidovudina em combinação com estavudina deve ser evitado.
Dados in vitro indicam que a fosforilação da estavudina também é inibida em concentrações relevantes pela doxorrubicina e ribavirina. O significado clínico 
dessas interações in vitro é desconhecido; portanto, o uso concomitante de estavudina com qualquer um desses medicamentos deve ser realizado com 
cautela. (Veja AVISOS.)

Veja FARMACOLOGIA CLÍNICA: INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS)A zidovudina pode inibir competitivamente a

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 43% (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 tratar a pneumonia 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.

CARCINOGÊNESE, MUTAGÊNESE, PREJUÍZO DA FERTILIDADE
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 nos ensaios in vitro de clastogênese de linfócitos humanos e fibroblastos de camundongo, 
e no teste de micronúcleo de camundongo in vivo. Nos ensaios in vitro, a estavudina elevou a frequência de aberrações cromossômicas em linfócitos 
humanos (concentrações de 25 a 250 µg/mL, sem ativação metabólica) e aumentou a frequência de focos transformados em células fibroblásticas de 
camundongo (concentrações de 25 a 2500 µg/mL , com e sem ativação metabólica). No ensaio de micronúcleo in vivo, a estavudina foi clastogênica em 
células da medula óssea após 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 em Cmáximo) até 216 vezes o observado após uma dosagem clínica de 1 mg/kg/dia.

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 pesquisa de mutagenicidade microbiana ou em um ensaio de transformação celular in vitro, mas mostrou uma atividade 
mutagênica in vitro fraca em um ensaio citogenético usando linfócitos humanos cultivados e no ensaio de linfoma de camundongo. No entanto, a 
lamivudina não mostrou evidência de atividade genotóxica in vivo 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 que em humanos,

GRAVIDEZ
Gravidez Categoria C

A estavudina e a lamivudina são ambas classificadas na categoria C. Não existem estudos adequados e bem controlados em mulheres grávidas. Estavudina e 
Lamivudina Comprimidos devem ser usados   durante a gravidez somente se os benefícios potenciais superarem o risco potencial.

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 nenhum 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.
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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 (veja ADVERTÊNCIAS: Acidose lática/hepatomegalia grave com esteatose). A combinação de estavudina e didanosina deve ser usada com 
cautela durante a gravidez e é recomendada apenas se o benefício potencial superar claramente o risco potencial. 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.

Lamivudina:Gravidez Categoria C. 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 a dose do 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

MÃES QUE AMAMENTAM
Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças recomendam que as mães infectadas pelo HIV não amamentem seus filhos para evitar o 
risco de transmissão pós-natal do HIV. Devido ao potencial de transmissão do HIV e ao potencial de reações adversas graves em 
lactentes, as mães devem ser instruídas a não amamentar se estiverem recebendo Stavudina e Lamivudina Comprimidos.

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.

Lamivudina:Um estudo em ratos lactantes administrados com 45 mg/kg de lamivudina mostrou que as concentrações de lamivudina no leite eram ligeiramente superiores às do 
plasma. A lamivudina também é excretada 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.

USO PEDIÁTRICO
A farmacocinética de Stavudina e Lamivudina Comprimidos não foi estudada em pacientes pediátricos. Por se tratar de uma combinação de dose fixa que 
não pode ser ajustada para esta população de pacientes, Stavudina e Lamivudina Comprimidos não devem ser administrados a pacientes pediátricos com 
peso inferior a 60 kg ou com idade inferior a 12 anos.

USO GERIÁTRICO:
Os estudos clínicos de estavudina e lamivudina 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 estavudina e lamivudina 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
Os eventos adversos relatados com estavudina e lamivudina podem ser esperados com o uso de estavudina e lamivudina comprimidos. Os eventos adversos 
relatados com estavudina e lamivudina são apresentados abaixo.

Estavudina:
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 de stavudien 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 fraqueza motora
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se desenvolver, 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 terapia medicamentosa neurotóxica, incluindo didanosina, em pacientes com infecção avançada pelo HIV ou 
em pacientes que já sofreram 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, 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 (estavudina) em um estudo controlado de monoterapia são fornecidos na Tabela 
5.

Tabela 5: Eventos Adversos Clínicos Selecionados em um Estudo de Monoterapia

Porcentagem (%)

Estavudinab

(40 mg duas vezes ao dia) 
(n=412)

Zidovudina
(200 mg 3 vezes ao dia) 
(n=402)

Eventos adversos

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. Dor de 

cabeça

Diarréia
54
50

49
44

Neurológico Periférico
Sintomas/neuropatia 52 39

Irritação na pele

Nausea e vomito
40
39

35
44

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 virgens de tratamento antirretroviral recebendo estavudina de dois estudos de combinação controlados 
são fornecidos na Tabela 6.
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Tabela 6: Eventos Adversos Clínicos Selecionados no START 1 e START 2bEstudos (Terapia Combinada)
Porcentagem (%)

INÍCIO 1 INÍCIO 2b
Estavudina +
lamivudina +
indinavir
(n=100c)

zidovudina +
lamivudina +

Estavudina +
didanosina +

zidovudina +
lamivudina +Eventos adversos indinavir

(n=102)
indinavir
(n= 102c)

indinavir
(n=103)

umaQualquer gravidade, independentemente da relação com o regime do estudo.

bO START 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. 

Náusea

Diarréia
Dor de cabeça

Irritação na pele

Vômito

43
34
25
18
18

63
16
26
13
33

53
45
46
30
30

67
39
37
18
35

Neurológico Periférico
Sintomas/neuropatia 8 7 21 10

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 de monoterapia controlada (Estudo AI455-019) são fornecidas na Tabela 10.

Tabela 7: Anormalidades laboratoriais selecionadas em adultos em um estudo de monoterapiaa, b

Porcentagem (%)

Estavudina
(40 mg duas vezes ao dia) 
(n=412)

zidovudina
(200 mg 3 vezes ao dia) 
(n=402)

Parâmetro

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.

AST (SGOT) (>5,0 x ULN) 
ALT (SGPT) (>5,0 x ULN) 
Amilase (≥1,4 x ULN)

11
13
14

10
11
13

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, trombocitopenia e macrocitose.
Fígado-acidose láctica e esteatose hepática 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).

Lamivudina: Ensaios Clínicos em HIV:

Adultos:Eventos adversos clínicos selecionados com frequência ≥5% durante a terapia com lamivudina 150 mg duas vezes ao dia mais zidovudina 200 mg 3 vezes ao 
dia em comparação com zidovudina estão listados na Tabela 8.

Tabela 8: SeEventos Adversos Clínicos (≥5% de frequência) em quatro ensaios clínicos controlados (A3001, A3002, B3001, B3002)
Lamivudina 150 mg
Duas vezes por dia

Mais zidovudina
(n = 251)

zidovudina *
(n = 230)Evento adverso

Corpo como um todo
Dor de cabeça

Mal-estar e fadiga
Febre ou calafrios

35%
27%
10%

27%
23%
12%
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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 no EPV 20001 e EPV 40001) 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.
Pancreatite foi observada em 9 dos 2.613 pacientes adultos (0,3%) que receberam lamivudina nos ensaios clínicos controlados EPV20001, 
NUCA3001, NUCA3002, NUC3002 e B3007.

Anormalidades laboratoriais selecionadas observadas durante a terapia estão resumidas na Tabela 9.

Tabela 9: Frequências de anormalidades laboratoriais selecionadas em adultos em quatro estudos de desfecho substituto de 24 semanas (A3001, A3002, 
B3001, B3002) e um estudo de desfecho clínico (B3007)

Estudos de endpoints substitutos de 24 
semanas*

Ponto final clínico
Estudar*

Lamivudina
Zidovudina

mais Lamivudina
mais atual
Terapia

Placebo
Terapia atual‡

mais
Teste
(Nível Limiar) Zidovudina†

Contagem absoluta de neutrófilos 
(<750/mm3)
Hemoglobina (<8,0 g/dL)
Plaquetas (>5,0 x LSN) 
ALT (>5,0 x LSN) 
AST(>5,0 x LSN)
Bilirrubina (2,5 x LSN) 
Amilase (<2,0 x LSN)

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

2,9%
0,4%
3,7%
1,7%
0,8%
4,2%

1,8%
1,3%
3,6%
1,8%
0,4%
1,5%

2,2%
2,8%
3,8%
4,0%
ND
2,2%

3,4%
3,8%
1,9%
2,1%
ND
1,1%

*A duração média 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.
ULN = Limite superior do normal 
ND = Não realizado

Em pequenos estudos não controlados em que as mulheres grávidas receberam lamivudina isoladamente ou em combinação com zidovudina nas últimas semanas de 
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.

Pancreatite, que foi fatal em alguns casos, foi observada em pacientes pediátricos com experiência com nucleosídeos antirretrovirais recebendo 
lamivudina isoladamente ou em combinação com outros agentes antirretrovirais. Em um estudo aberto de escalonamento de dose (A2002), 14 
pacientes (14%) desenvolveram pancreatite enquanto recebiam monoterapia com lamivudina. Três desses pacientes morreram de complicações 
da pancreatite. Em um segundo estudo aberto (A2005), 12 pacientes (18%) desenvolveram pancreatite. No estudo ACTG300, não foi observada 
pancreatite em 236 pacientes randomizados para lamivudina mais zidovudina

Lamivudina em Pacientes com Hepatite B Crônica:Ensaios clínicos em 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 cefaleia (21% 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. Também foi relatado 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.
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Observados 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/acumulação de gordura corporal. 
Digestivo:Estomatite.
Endócrino e Metabólico:Hiperglicemia. Em 
geral:Fraqueza.
Hemico e Linfático:Anemia (incluindo aplasia pura de eritrócitos e anemias graves que progridem na terapia), linfadenopatia, esplenomegalia. Hepático e 
Pancreático:Acidose láctica e esteatose hepática, pancreatite, exacerbação pós-tratamento da hepatite B. Hipersensibilidade:Anafilaxia, urticária.

Musculoesquelético:Fraqueza muscular, elevação de CPK, rabdomiólise. 
Nervoso:Parestesia, neuropatia periférica. Respiratório:Sons respiratórios 
anormais/sibilos. Pele:Alopecia, erupção cutânea, prurido.

SUPERDOSAGEM
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.

Lamivudina:Não há antídoto conhecido para a lamivudina. Foi relatado um caso de um adulto que ingeriu 6 g 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 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.

DOSAGEM E ADMINISTRAÇÃO
Adultos:A dose oral recomendada para adultos com peso ≥60kg é um comprimido combinado de Estavudina 40mg e Lamivudina 150mg duas 
vezes ao dia em jejum.

Pediatria:

Um comprimido de estavudina e lamivudina (40 mg/ 150 mg)comprimido duas vezes ao dia em jejum para pacientes com peso > 60 kg e > 12 anos de 
idade.

Ajuste de dose:

Estavudina e Lamivudina Comprimidos não devem ser prescritos para pacientes que necessitam de ajuste de dose, como aqueles com função renal reduzida (clearance de creatinina 
≤50 ml/min) e aqueles que apresentam eventos adversos limitantes da dose. Além disso, os comprimidos de estavudina e lamivudina não devem ser prescritos para pacientes que 
necessitam de um regime posológico de mg/kg.

COMO FORNECIDO
Estavudina 40 mg e lamivudina 150 mg comprimidos combinados de dose fixa, são comprimidos circulares, biselados, de cor rosa claro a rosa, com LS40 gravado 
numa das faces e liso na outra face. 60 comprimidos são embalados em um recipiente de HDPE de 50 ml fechado por uma tampa de encaixe com uma tira inviolável 
destacável.

ARMAZENAR:
Estavudina e Lamivudina:
Armazenar abaixo de 30°C. Proteja da luz. Mantenha todos os medicamentos longe das crianças.

STRIDES ARCOLAB LIMITED, Bangalore- Índia.
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Folheto informativo do paciente 
Estavudina e Lamivudina Comprimidos

Nome genérico:Estavudina e Lamivudina (STA vue deen e lah MIH vue deen). Cada 
comprimido contém 150mg de Lamivudina e 40mg de Estavudina

O que são comprimidos de estavudina e lamivudina?
Os comprimidos de estavudina e lamivudina são usados   em combinação com outros medicamentos para 
tratar o vírus da imunodeficiência humana (HIV), o vírus que causa a AIDS (síndrome da imunodeficiência 
adquirida).
Os comprimidos de estavudina e lamivudina são um tipo de medicamentos anti-HIV chamados inibidores da 
transcrição reversa de nucleosídeos (NRTI). Eles agem reduzindo o crescimento do HIV no corpo. Esta combinação 
de estavudina e lamivudina não é uma cura para o HIV ou AIDS. Atualmente não há cura para a infecção pelo HIV. 
Mesmo enquanto estiver a tomar Stavudina e Lamivudina Comprimidos, pode continuar a ter doenças 
relacionadas com o VIH, incluindo infecções causadas por outros organismos produtores de doenças. Continue a 
consultar o seu médico regularmente.

Os comprimidos de estavudina e lamivudina não impedem que uma pessoa infectada pelo HIV transmita o vírus a outras 
pessoas. Para proteger outras pessoas, você deve continuar a tomar precauções para evitar que outras pessoas entrem 
em contato com seu sangue e outros fluidos corporais.

Quem não deve tomar comprimidos de estavudina e lamivudina?
Pessoas com peso inferior a 60 kg (132 libras) não devem tomar a combinação de comprimidos de 
estavudina e lamivudina porque esses comprimidos não contêm a dosagem correta de 
medicamentos para essas pessoas.

Não tome Stavudina e Lamivudina Comprimidos se você é alérgico a qualquer um de seus componentes, incluindo 
seus ingredientes ativos, estavudina e lamivudina. O seu médico ou farmacêutico pode informá-lo sobre os 
ingredientes inativos.

• Não reinicie o medicamento depois de se recuperar dos efeitos colaterais deste medicamento, como 
problemas sanguíneos graves, acidose láctica, reações hepáticas graves, até que seu
médico aconselha.

• Não tome estes medicamentos se estiver a tomar outros medicamentos. (Consulte “outros 
medicamentos a serem evitados” para obter uma lista de medicamentos.)

Informe o seu médico se pensa que teve uma reação alérgica.

Como devo tomar Stavudina e Lamivudina Comprimidos? Como devo armazená-lo?
Este medicamento deve ser tomado exatamente como indicado pelo seu médico com base no peso corporal, 
função renal e hepática e quaisquer efeitos colaterais que você possa ter tido com outros medicamentos. Se não 
compreender estas instruções, peça ao seu farmacêutico, enfermeiro ou médico para as explicar. Os comprimidos 
de estavudina e lamivudina devem ser tomados com um copo cheio de água e sem alimentos. Se você esquecer de 
uma dose, tome-a o mais rápido possível. Se for hora da próxima dose, pule a dose esquecida e continue com a 
dose programada regularmente.Não façatomar uma dose dupla

Os comprimidos de estavudina e lamivudina são geralmente tomados 1 duas vezes ao dia (a cada 12 horas). 
Armazene os comprimidos de estavudina e lamivudina em um recipiente bem fechado à temperatura ambiente, 
longe do calor e fora do alcance das crianças. Não guarde este medicamento em local úmido e proteja o 
medicamento da luz.

Este medicamento deve ser tomado regularmente.

O que devo fazer se alguém tomar uma overdose de comprimidos de estavudina e lamivudina? Se suspeitar que você 
ou outra pessoa tomou uma sobredosagem de Estavudina e Lamivudina Comprimidos, procure ajuda médica 
imediatamente. Entre em contato com um médico ou um centro de controle de envenenamento.
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Posso tomar outros medicamentos enquanto estiver a tomar Stavudina e Lamivudina Comprimidos?

Outros medicamentos podem interagir com este medicamento, resultando em diminuição da eficácia e/ou efeitos 
colaterais. Fale com o seu médico e farmacêutico antes de tomar qualquer outro medicamento prescrito ou de 
venda livre, incluindo vitaminas, minerais e produtos à base de plantas, durante o tratamento.

E quanto à gravidez e amamentação (amamentação ng)?

Estavudina e Lamivudina Comprimidos devem ser usados   na gravidez somente após conversar com seu 
médico. Informe o seu médico se engravidar ou planeia engravidar enquanto estiver a tomar Stavudina e 
Lamivudina Comprimidos.

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) recomendam que as mães infectadas pelo HIV não 
amamentem para reduzir o risco de transmissão da infecção pelo HIV para seus bebês e o potencial de 
reações adversas graves em lactentes. Portanto, não amamente um bebê enquanto estiver tomando 
Stavudina e Lamivudina Comprimidos.

Quais são os possíveis efeitos colaterais dos comprimidos de estavudina e lamivudina?

Os efeitos indesejáveis   dos comprimidos de estavudina e lamivudina são:

• Acidose láctica, aumento grave de ácido láctico no sangue, aumento grave do fígado, por vezes incluindo 
inflamação (dor e inchaço) do fígado e insuficiência hepática, que pode causar a morte. Os sintomas de 
acidose láctica podem incluir:

• Náuseas, vômitos ou desconforto estomacal incomum ou inesperado;
• Sentindo-se muito fraco e cansado;
• Falta de ar;
• Fraqueza nos braços e pernas.

Se notar estes sintomas ou se o seu estado de saúde mudou subitamente, pare de tomar Stavudina + Lamivudina 
Comprimidos e contacte o seu médico imediatamente. Mulheres (incluindo mulheres grávidas), pacientes com 
excesso de peso e aqueles que tomaram medicamentos nucleosídeos por um longo tempo são mais propensos a 
desenvolver acidose láctica. A combinação de comprimidos de estavudina e lamivudina, didanosina e hidroxiureia 
pode aumentar o risco de danos no fígado, que podem causar a morte. O seu médico deve monitorizar de perto a 
sua função hepática se estiver a tomar esta combinação ou se estiver a tomar Stavudina e Lamivudina 
Comprimidos e tiver uma história de consumo excessivo de álcool ou doença hepática.

• A neuropatia periférica é um distúrbio nervoso das mãos e pés. Informe o seu médico imediatamente se 
sentir dormência, formigamento, queimação ou dor nos pés e/ou mãos.

• A pancreatite é uma inflamação perigosa do pâncreas. Pode causar a morte. Informe o seu médico 
imediatamente se desenvolver dor de estômago, náusea ou vômito e/ou febre.

• Se sentir algum dos seguintes efeitos secundários graves, pare de tomar esta combinação de 
estavudina e lamivudina e procure assistência médica de emergência ou informe o seu médico 
imediatamente:

uma reação alérgica (dificuldade em respirar; fechamento da garganta; inchaço dos lábios, língua ou face; 
ou urticária);
dor ou fraqueza muscular; ou
neuropatia periférica (lesão do nervo), que pode causar dormência, formigamento ou dor.

Outros efeitos colaterais menos graves podem ser mais prováveis   de ocorrer. Continue a tomar este 
medicamento e fale com o seu médico se sentir:
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o
o
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náusea leve, vômito, diarréia ou diminuição do apetite; dor 
de cabeça;
tontura;
insônia;
redistribuição da gordura corporal (perda de gordura dos braços, pernas e rosto e aumento da 
gordura ao redor do pescoço, mama e tronco).
irritação na pele

febre ou calafrio
o
o

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 à saúde a longo prazo dessas condições não são conhecidos no momento

Se o seu médico pedir que você pare de usar estavudina e lamivudina comprimidos por qualquer efeito 
colateral, não reinicie a estavudina e a lamivudina sem o conselho do seu médico depois de se recuperar 
desses efeitos colaterais.

Informe o seu médico
Antes de tomar a combinação de estavudina e lamivudina, informe o seu médico se você

·
·
·

tem doença renal;
tem doença hepática;
tem ou teve hepatite;

·
·
·

pesam menos de 132 libras (60 kg). 
pancreatite
história de neuropatia periférica (dormência e sensação de formigamento)

• E seyvc esta gravida. A combinação de comprimidos de estavudina e lamivudina é categoria C da 
FDA para gravidez. Isso significa que não se sabe se a combinação de lamivudina e estavudina será 
prejudicial para o feto. É muito importante tratar o HIV/AIDS durante a gravidez para reduzir o risco 
de infectar o bebê. Converse com seu médico sobre suas opções de tratamento.

• se está a amamentar. Desconhece-se se a estavudina e a lamivudina passam para o leite materno 
e qual o efeito que podem ter no bebé em amamentação. Para prevenir a transmissão do vírus para 
bebês não infectados, recomenda-se que mães HIV-positivas não amamentem.

• Não perca uma dose. Se você esquecer uma dose, tome a dose esquecida assim que se lembrar. No 
entanto, se estiver quase na hora da próxima dose, pule a dose esquecida e tome apenas a próxima dose 
programada regularmente.

• Não façatome uma dose dupla deste medicamento, a menos que seu médico instrua de outra forma.
• Se você perder muitas doses, entre em contato com seu médico.
• Se você suspeitar que tomou muito deste medicamento, entre em contato com o centro de controle de envenenamento local ou 

com o pronto-socorro imediatamente.

Tome as seguintes precauções
Siga as instruções do seu médico em relação a atividades de alto risco, como sexo desprotegido e 
compartilhamento de agulhas. Este medicamento não cura o HIV ou a AIDS e você ainda pode transmitir o vírus a 
outras pessoas durante a terapia com este medicamento.
Evite álcool. O álcool pode aumentar o risco de danos no pâncreas e/ou fígado.

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.

Informação geral
Às vezes, os medicamentos são prescritos para outros fins que não os listados no folheto informativo 
do paciente. Não use este medicamento para uma condição para a qual não foi prescrito. Não dê
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esses medicamentos para outras pessoas, mesmo que tenham a mesma condição que você. Pode prejudicá-
los.
Este folheto informativo do paciente resume as informações mais importantes sobre o comprimido combinado de 
estavudina e lamivudina. Se você quiser mais informações, converse com seu médico. Você pode pedir ao seu 
farmacêutico ou médico informações sobre esses medicamentos.

Para informações adicionais entre em contato 
com Strides Arcolab Ltda
Bilekahalli, Op. IIMB
Estrada Bannerghatta,
Bangalore – 560076
Índia
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