
Casa →Drogas, Ervas e Suplementos → Estavudina

URL desta página: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a694033.html

Estavudina
pronunciado como (stav' yoo deen)

AVISO IMPORTANTE:

A estavudina pode causar acidose láctica grave ou com risco de vida (acúmulo de ácido no sangue) que 

provavelmente precisará ser tratada no hospital. O risco de desenvolver acidose láctica é maior se você for uma 

mulher, se estiver acima do peso e se estiver em tratamento com medicamentos para o vírus da imunodeficiência 

humana (HIV) por um longo tempo. O risco também pode ser maior se você estiver grávida e estiver tomando 

estavudina junto com didanosina (Videx). Informe o seu médico se tem ou já teve doença hepática, incluindo infecção 

pelo vírus da hepatite C. Se sentir algum dos seguintes sintomas, contacte o seu médico imediatamente: náuseas; 

vômito; perda de apetite; cansaço excessivo; fraqueza; tontura; tontura; batimentos cardíacos rápidos ou irregulares; 

Problemas respiratórios; urina amarela escura ou marrom; sangramento incomum ou hematomas; sintomas como os 

da gripe; evacuações de cor clara; amarelecimento da pele ou dos olhos; dor na parte superior direita do estômago; 

sensação de frio, especialmente nos braços ou pernas; ou dor muscular diferente de qualquer dor muscular que você 

costuma sentir.

A estavudina pode causar pancreatite grave ou com risco de vida (inchaço do pâncreas). Informe o seu médico 
se você bebe ou já bebeu grandes quantidades de bebidas alcoólicas e se tem ou já teve pancreatite. Não beba 
álcool enquanto estiver a tomar estavudina. Informe também o seu médico se estiver a tomar didanosina 
(Videx). Se sentir algum dos seguintes sintomas, contacte o seu médico imediatamente: dor ou inchaço no 
estômago, náuseas, vómitos ou febre.

Mantenha todas as consultas com o seu médico e o laboratório. O seu médico irá pedir alguns testes para 

verificar a resposta do seu corpo à estavudina.

Fale com o seu médico sobre os riscos de tomar estavudina.

por que este medicamento é prescrito?

A estavudina é usada junto com outros medicamentos para tratar a infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV). 

A estavudina está em uma classe de medicamentos chamados inibidores nucleosídeos da transcriptase reversa (NRTIs). 

Funciona diminuindo a quantidade de HIV no sangue. Embora a estavudina não cure o HIV, ela pode diminuir sua chance 

de desenvolver a síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) e doenças relacionadas ao HIV, como
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como infecções graves ou câncer. Tomar esses medicamentos junto com a prática de sexo seguro e outras mudanças no 

estilo de vida pode diminuir o risco de transmissão (disseminação) do vírus HIV para outras pessoas.

como este medicamento deve ser usado?

A estavudina vem como uma cápsula e como uma solução oral (líquida) para tomar por via oral. Geralmente é tomado duas vezes 

ao dia (a cada 12 horas), com ou sem alimentos e com bastante água. Para ajudá-lo a se lembrar de tomar estavudina, tome-o 

aproximadamente nos mesmos horários todos os dias. Siga as instruções no rótulo da receita com cuidado e peça ao seu médico 

ou farmacêutico para explicar qualquer parte que você não entenda. Tome estavudina exatamente como indicado. Não tome mais 

ou menos ou tome com mais frequência do que o prescrito pelo seu médico.

Se você estiver dando a solução oral a uma criança, agite bem o frasco antes de cada uso para misturar o medicamento 

uniformemente. Use o copo medidor fornecido para medir a dose da criança.

A estavudina controla a infecção pelo HIV, mas não a cura. Continue a tomar estavudina mesmo que se sinta bem. Não 

pare de tomar estavudina sem falar com o seu médico. Quando o seu suprimento de estavudina começar a diminuir, peça 

mais ao seu médico ou farmacêutico. Se você perder doses ou parar repentinamente de tomar estavudina, sua condição 

pode se tornar mais difícil de tratar.

outros usos para este medicamento

A estavudina também é usada às vezes em combinação com outros medicamentos para prevenir a infecção pelo HIV em 

profissionais de saúde ou outras pessoas que foram acidentalmente expostas ao HIV. Converse com seu médico sobre os 

possíveis riscos de usar este medicamento para sua condição.

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

Que precauções especiais devo seguir?

Antes de tomar estavudina,

informe o seu médico e farmacêutico se você é alérgico à estavudina, a qualquer outro medicamento ou a qualquer um dos 
ingredientes das cápsulas de estavudina ou solução oral. Peça ao seu farmacêutico uma lista dos ingredientes ou consulte o 
guia de medicamentos.

informe ao seu médico e farmacêutico quais medicamentos prescritos e não prescritos, vitaminas, suplementos 
nutricionais e produtos à base de plantas que você está tomando. Certifique-se de mencionar aqueles listados na 
seção ADVERTÊNCIA IMPORTANTE e doxorrubicina, hidroxiureia (Droxia, Siklos), ribavirina (Rebetol, Ribasphere) ou 
zidovudina (Retrovir, em Combivir, inTrizivir). Seu médico pode precisar alterar as doses de seus medicamentos ou 
monitorá-lo com mais cuidado quanto a efeitos colaterais.

informe o seu médico se estiver a receber tratamentos de diálise ou se tem ou já teve doença renal, 
diabetes ou neuropatia periférica (um tipo de lesão nervosa que causa formigueiro, dormência e dor nas 
mãos e nos pés).

informe o seu médico se estiver grávida, planeia engravidar ou está a amamentar. Se engravidar enquanto 
estiver a tomar estavudina, contacte o seu médico. Você não deve amamentar se estiver infectada pelo HIV ou 
se estiver tomando estavudina.

você deve saber que a estavudina pode causar efeitos colaterais que devem ser tratados imediatamente antes que se tornem 
graves. As crianças que estão a tomar estavudina podem não ser capazes de lhe informar sobre os efeitos secundários
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eles estão sentindo. Se estiver a dar estavudina a uma criança, pergunte ao médico da criança como pode saber se a 
criança está a ter estes efeitos secundários graves.

você deve saber que pode ter uma perda de gordura corporal do rosto, pernas e braços. Fale com o seu 
médico se notar esta alteração.

você deve saber que enquanto estiver tomando medicamentos para tratar a infecção pelo HIV, seu sistema 
imunológico pode ficar mais forte e começar a combater outras infecções que já estavam em seu corpo. Isso pode 
fazer com que você desenvolva sintomas dessas infecções. Se tiver sintomas novos ou agravados após o início do 
tratamento com estavudina, informe o seu médico.

se você tem diabetes, saiba que há 50 mg de sacarose em cada colher de chá (5 mL) de solução 
oral de estavudina.

Que instruções dietéticas especiais devo seguir?

A menos que seu médico lhe diga o contrário, continue sua dieta normal.

o que devo fazer se me esquecer de 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 continue seu esquema posológico regular. Não tome uma dose dupla para compensar uma perdida.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

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

dor de cabeça

diarréia

irritação na pele

Alguns efeitos secundários podem ser graves. Se você tiver os seguintes sintomas ou qualquer um 
dos listados na seção ADVERTÊNCIA IMPORTANTE, ligue para o seu médico imediatamente:

dormência, formigamento, queimação ou dor nas mãos ou pés

dificuldade em mover as mãos e os pés

A estavudina pode causar outros efeitos colaterais. Ligue para o seu médico se tiver algum problema incomum enquanto estiver tomando este 

medicamento.

Se você sentir um efeito colateral grave, você ou seu médico podem enviar um relatório on-line ao programa 

MedWatch Adverse Event Reporting da Food and Drug Administration (FDA)

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

o que devo saber sobre armazenamento e descarte deste medicamento?
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Mantenha este medicamento no recipiente em que veio, bem fechado e fora do alcance das crianças. Armazene as 

cápsulas em temperatura ambiente e longe do excesso de calor e umidade (não no banheiro). Conserve a solução 

oral no frigorífico e elimine a porção não utilizada após 30 dias.

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

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

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

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

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

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

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

de descartar seus medicamentos é por meio de um programa de devolução de medicamentos. Converse com seu farmacêutico ou entre 

em contato com o departamento de lixo/reciclagem local para saber mais sobre os programas de devolução em sua comunidade. Consulte 

o site de Descarte Seguro de Medicamentos da FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para obter mais informações se você 

não tiver acesso a um programa de devolução.

n caso de emergência/sobredosagem

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

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

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

Os sintomas de sobredosagem podem incluir o seguinte:

dormência, formigamento, fraqueza ou dor nas mãos ou pés

vômito

dor de estômago incomum ou inesperada

fraqueza ou cansaço

falta de ar

Quais outras informações devo saber?

Não deixe mais ninguém tomar sua medicação. Pergunte ao seu farmacêutico qualquer dúvida que tenha sobre o 

reabastecimento de sua receita.

Mantenha um suprimento de estavudina à mão. Não espere até ficar sem medicação para reabastecer sua receita.

É importante que você mantenha uma lista escrita de todos os medicamentos prescritos e não prescritos (sem 

receita) que você está tomando, bem como quaisquer produtos como vitaminas, minerais ou outros suplementos 

alimentares. Você deve trazer esta lista sempre que for ao médico ou se for internado em um hospital. Também é 

uma informação importante para levar com você em caso de emergência.

nomes de rands

Zerit®
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outros nomes

d4T
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