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Informações sobre medicamentos

Pronunciar:Abacavir

Marca:Ziagen

Outros nomes:ABC, sulfato de abacavir

Classe de drogas:Inibidor da Transcriptase Reversa de Nucleosídeos (NRTIs) Imagens de 

medicamentos: (Clique para ampliar)

Quais são as coisas mais importantes a saber sobre o 
abacavir?

O abacavir pode causar efeitos colaterais graves e com risco de vida. Estes incluem reações alérgicas, um 

acúmulo deácido láticoNo Sangue (acidose láctica), efígadoproblemas.

As pessoas que tomam abacavir podem ter uma reação alérgica grave (reação de hipersensibilidade) que 

pode causar a morte.O risco desta reação alérgica é muito maior se você tiver umgenevariação denominada HLA-

B*5701. Seu médico pode determinar se você tem essa variação genética com um exame de sangue.

Se tiver um sintoma de dois ou mais dos seguintes grupos enquanto estiver a tomar abacavir, 
contacte o seu médico imediatamente para saber se deve parar de tomar abacavir.

Sintomas do Grupo 1:Febre

Sintomas do Grupo 2:Irritação na pele
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Sintomas do Grupo 3:Náuseas, vômitos, diarréia, dor abdominal (área do estômago)

Sintomas do Grupo 4:Sensação geral de mal-estar, cansaço extremo ou dor

Sintomas do Grupo 5:Falta de ar, tosse, dor de garganta

O seu farmacêutico dar-lhe-á um Cartão de Advertência com uma lista destes sintomas.Carregue sempre este Cartão 

de Advertência com você.

Se parar de tomar abacavir devido a uma reação alérgica, nunca mais tome abacavir ou qualquer outro 

medicamento que contenha abacavir.(Estes medicamentos combinados para o HIV também contêm abacavir: 

abacavir/lamivudina [nome comercial:Epzicom], abacavir/lamivudina/zidovudina [nome comercial: Trizivir], e 

abacavir/dolutegravir/lamivudina [nome comercial:Triumeq].)

Se você tomar abacavir ou qualquer outro medicamento contendo abacavir novamente após ter tido uma reação 

alérgica ao abacavir, em poucas horas você pode tersintomas de risco de vidaque pode incluirpressão arterial 

muito baixa ou morte.

Se você parar de tomar abacavir por qualquer outro motivo, mesmo que por alguns dias, e não for alérgico ao 

abacavir, converse com seu médico antes de tomá-lo novamente. Tomar abacavir novamente pode causar uma 

reação alérgica grave ou com risco de vida, mesmo que você nunca tenha tido uma reação alérgica antes.Se o seu 

médico lhe disser que você pode tomar abacavir novamente, comece a tomá-lo quando estiver perto de 

ajuda médica ou de pessoas que possam ligar para um médico se precisar.

Contacte o seu médico imediatamente se tiver algum dos seguintes sintomas que possam 
ser sinais de acidose láctica:

Fraqueza ou cansaço

Dores musculares incomuns

Falta de ar ou respiração rápida

Dor de estômago com náuseas e vômitos

Mãos e pés frios ou azuis

Tonturas ou tonturas

Batimento cardíaco rápido ou anormal

Entre em contato com seu médico imediatamente se tiver algum dos seguintes sintomas que podem ser 

sinais de problemas no fígado:

Amarelecimento da pele ou do branco dos olhos (icterícia)

Urina de cor escura

Movimentos intestinais de cor clara

Perda de apetite por vários dias ou mais
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Náusea ou vômito

Dor, dor ou sensibilidade no lado direito do estômago/área abdominal

Coceira

Enquanto estiver a tomar abacavir, é importante manter todas as suas consultas com o seu 
médico.

O que é abacavir?

O abacavir (nome comercial: Ziagen) é um medicamento de prescrição aprovado pelos EUAAdministração de Alimentos e 

Medicamentos(FDA) para o tratamento do HIVinfecçãoem adultos, crianças e bebês. O abacavir é sempre usado em 

combinação com outros medicamentos para o HIV.

Para obter mais informações sobre o uso de abacavir em pessoas com HIV, consulte oDiretrizes para o Uso 
de Antirretrovirais em Adultos e Adolescentes Vivendo com HIVe aDiretrizes para o uso de agentes 
antirretrovirais na infecção pediátrica pelo HIV.

Os medicamentos para o HIV não podem curar o HIV/AIDS, mas tomar medicamentos para o HIV todos os dias ajuda as pessoas com HIV a 

viverem vidas mais longas e saudáveis. Medicamentos para o HIV também reduzem o risco de infecção pelo HIVtransmissão. Se você estiver 

tomando medicamentos para o HIV, não reduza, pule ou pare de tomá-los, a menos que seu médico lhe diga para fazê-lo.

O que devo dizer ao meu médico antes de tomar 
abacavir?

Antes de tomar abacavir, informe o seu médico:

Se tem alergia ao abacavir ou a qualquer outro medicamento.

Se você foi testado e sabe se tem ou não uma variação genética específica chamada HLA-
B*5701.

Se tem ou teve problemas de fígado, incluindoinfecção pelo vírus da hepatite B(HBV) ouinfecção pelo vírus da 

hepatite C(HCV).

Se você tem problemas cardíacos, fuma ou tem doenças que aumentam o risco de doenças cardíacas, 

como pressão alta, Altocolesterol, oudiabetes.

Se você beber álcool ou tomar medicamentos que contenham álcool.

Se você tiver outras condições médicas.

Se você está grávida ou planeja engravidar. Converse com seu médico sobre os riscos e benefícios de 

tomar abacavir durante a gravidez. Para obter mais informações sobre o uso de abacavir durante a 

gravidez, consulte oRecomendações para o uso de medicamentos antirretrovirais durante a gravidez e 

intervenções para reduzir a transmissão perinatal do HIV nos Estados Unidos.
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Se você está amamentando ou planeja amamentar. Para mulheres com HIV nos Estados Unidos, o 

Diretriznão recomenda a amamentação. Antes de seu bebê nascer, ou se você já estiver amamentando, 

converse com seu médico para discutir opções alternativas para alimentar seu bebê.

Se você estiver usandohormônioanticoncepcional (como pílulas, implantes ou anéis vaginais). Para obter mais informações 

sobre o uso de anticoncepcionais e medicamentos para o HIV ao mesmo tempo, consulte o HIVinfoHIV e controle de 

natalidadeinfográfico.

Sobre outros medicamentos prescritos e não prescritos, vitaminas, suplementos nutricionais e produtos 

fitoterápicos que você está tomando ou planeja tomar.O abacavir pode afetar o funcionamento de outros 

medicamentos ou produtos, e outros medicamentos ou produtos podem afetar o funcionamento do abacavir.Tomar 

abacavir junto com certos medicamentos ou produtos pode causar efeitos colaterais graves.

Como devo tomar abacavir?

O abacavir vem nas seguintes formas e potências:

comprimidos de 300 mg

Solução oral de 20 mg/mL (um líquido com sabor de morango e banana disponível para bebês, crianças e adultos que 

não conseguem engolir comprimidos)

Tome abacavir de acordo com as instruções do seu médico. Não perca umdosede abacavir e 
não altere sua dose ou pare de tomar abacavir sem primeiro falar com seu médico.

Tome abacavir por via oral com ou sem alimentos.

Se o seu filho receber abacavir, o profissional de saúde do seu filho decidirá a dose certa de 
abacavir com base no peso do seu filho. O médico também decidirá se seu filho deve tomar o 
comprimido ou a forma líquida de abacavir.

Sempre tome abacavir em combinação com outros medicamentos para o HIV.

Se você tomou abacavir demais, entre em contato com seu médico ou centro de controle de intoxicações local imediatamente 

(1-800-222-1222) ou vá para a sala de emergência do hospital mais próximo.

Para obter mais informações sobre como tomar abacavir, consulte orótulo do medicamento FDA.

O que devo fazer se me esquecer de uma dose?

Se você esquecer de uma dose de abacavir, tome a dose esquecida assim que se lembrar. Mas se estiver quase na 

hora da próxima dose, pule a dose esquecida e tome a próxima dose no horário regular. Não tome duas doses ao 

mesmo tempo para compensar uma dose esquecida.

Que efeitos colaterais o abacavir pode causar?
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O abacavir pode causar efeitos colaterais. Alguns efeitos colaterais do abacavir podem ser graves, conforme observado acima. Muitos 

efeitos colaterais dos medicamentos para o HIV, como náusea ou tontura ocasional, são administráveis. Veja o

ficha informativa do HIVinfo emMedicamentos para HIV e efeitos colateraisPara maiores informações.

Outros possíveis efeitos colaterais do abacavir incluem:

Mudanças em seusistema imunológico(chamadosíndrome inflamatória de reconstituição imuneou ÍRIS). A íris é uma 

condição que às vezes ocorre quando o sistema imunológico começa a se recuperar após o tratamento com um 

medicamento para o HIV. À medida que o sistema imunológico fica mais forte, pode ter uma resposta aumentada a uma 

infecção anteriormente oculta.

Aumento do risco de ataque cardíaco (infarto do miocárdio).

Informe o seu médico se tiver algum efeito colateral que o incomode ou que não desapareça.

Estes não são todos os possíveis efeitos colaterais do abacavir. Para saber mais sobre os possíveis efeitos 

colaterais do abacavir, leia orótulo de medicamentooubulaou fale com o seu médico ou farmacêutico.

Você pode relatar efeitos colaterais ao FDA em 1-800-FDA-1088 (1-800-332-1088) ouconectados.

Como o abacavir deve ser armazenado?

Armazene os comprimidos de abacavir à temperatura ambiente, 68°F a 77°F (20°C a 25°C).

A solução oral de abacavir pode ser refrigerada ou armazenada à temperatura ambiente. Não congele a solução oral de 

abacavir.

Mantenha o abacavir no recipiente em que veio e mantenha o recipiente bem fechado.

Não use abacavir se o lacre original sobre a abertura do recipiente estiver quebrado ou faltando.

Deite fora o abacavir que já não seja necessário ou que tenha expirado (desactualizado). SeguirDiretrizes da FDAsobre como descartar 

com segurança os medicamentos não utilizados.

Mantenha o abacavir e todos os medicamentos fora do alcance das crianças.

Onde posso encontrar mais informações sobre o abacavir?

Para obter mais informações sobre o uso de abacavir em pessoas com HIV, consulte oDiretrizes para o 

Uso de Antirretrovirais em Adultos e Adolescentes Vivendo com HIVe aDiretrizes para o uso de agentes 

antirretrovirais na infecção pediátrica pelo HIV.

Este resumo do medicamento da versão do paciente é baseado no(s) seguinte(s) rótulo(s) da FDA:Solução, comprimido 

(revestido por película). A seção de Informações de Aconselhamento do Paciente do rótulo inclui informações para pessoas que 

tomam abacavir.

Relacionado ao abacavirestudos de pesquisa, a partir deClinicalTrials.gov

Uma lista deMedicamentos para HIV aprovados pela FDA, do HIVinfo.
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Informações do fabricante

ViiV Healthcare
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