
Casa →Drogas, Ervas e Suplementos → Cabergolina

URL desta página: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a612020.html

Cabergolina
pronunciado como (ka ber' goe leen)

por que este medicamento é prescrito?

A cabergolina é usada para tratar a hiperprolactinemia (níveis elevados de prolactina, uma substância natural que ajuda as 

mulheres que amamentam a produzir leite, mas pode causar sintomas como infertilidade, problemas sexuais e perda óssea em 

mulheres que não estão amamentando ou em homens). A cabergolina está em uma classe de medicamentos chamados 

agonistas do receptor de dopamina. Funciona diminuindo a quantidade de prolactina no corpo.

como este medicamento deve ser usado?

Cabergolina vem como um comprimido para tomar por via oral. Geralmente é tomado com ou sem alimentos duas vezes por 

semana. 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 cabergolina exatamente como indicado. Não tome mais ou menos ou tome com mais frequência do 

que o prescrito pelo seu médico.

O seu médico provavelmente iniciará com uma dose baixa de cabergolina e aumentará gradualmente a sua dose, não 

mais do que uma vez a cada 4 semanas.

Não pare de tomar cabergolina sem falar com o seu médico. O seu médico provavelmente irá diminuir a sua dose 

gradualmente.

outros usos para este medicamento

A cabergolina também é usada às vezes para tratar a doença de Parkinson (um distúrbio do sistema nervoso que causa 

dificuldades de movimento, controle muscular e equilíbrio). Converse com seu médico sobre os riscos de usar este 

medicamento para sua condição.

Que precauções especiais devo seguir?

Antes de tomar cabergolina,

informe o seu médico e farmacêutico se você é alérgico à cabergolina, medicamentos ergot como bromocriptina 
(Parlodel); dihidroergotamina (DHE 45, Migranal), mesilatos ergoloides (Hydergine), ergotamina (em Cafergot, em 
Ergomar), metilergonovina (Methergine), metisergida (Sansert) e pergolida (Permax); quaisquer outros medicamentos 
ou qualquer um dos ingredientes dos comprimidos de cabergolina. Peça ao seu farmacêutico uma lista dos 
ingredientes.
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informe ao seu médico e farmacêutico quais outros medicamentos prescritos e não prescritos, vitaminas, suplementos 
nutricionais e produtos fitoterápicos que você está tomando ou planeja tomar. Certifique-se de mencionar qualquer 
um dos seguintes: anti-histamínicos; medicamentos de ergotamina, como diidroergotamina (DHE 45, Migranal), 
ergotamina (em Cafergot, em Ergomar) e metilergonovina (Methergine); haloperidol (Haldol); levodopa (em Parcopa, 
Sinemet e Stalevo); medicamentos para pressão alta, doença mental ou náusea; metoclopramida (Reglan); ou tiotixeno 
(Navane). Seu médico pode precisar alterar as doses de seus medicamentos ou monitorá-lo cuidadosamente quanto a 
efeitos colaterais.

informe o seu médico se você usa ou já usou drogas de rua e se você tem ou já teve pressão alta ou qualquer condição 
que cause espessamento ou cicatrização em seus pulmões, coração ou abdômen. Informe também o seu médico se 
tem ou já teve doença valvular cardíaca. Seu médico irá examiná-lo e solicitará exames para verificar se suas válvulas 
cardíacas estão saudáveis. O seu médico pode dizer-lhe para não tomar cabergolina se tiver sinais de doença valvular 
cardíaca ou qualquer uma destas condições.

informe o seu médico se tem ou já teve doença hepática.

informe o seu médico se estiver grávida ou planeia engravidar. Se engravidar enquanto estiver a tomar cabergolina, 
contacte o seu médico.

informe o seu médico se estiver a amamentar ou planeia amamentar. A cabergolina pode retardar ou interromper a 
produção de leite materno.

você deve saber que a cabergolina pode causar tonturas, vertigens e desmaios quando você se levanta muito 
rapidamente de uma posição deitada. Isso é mais comum quando você começa a tomar cabergolina. Para 
evitar esse problema, saia da cama devagar, apoiando os pés no chão por alguns minutos antes de se levantar.

você deve saber que algumas pessoas tratadas com cabergolina desenvolveram problemas de jogo ou outros 
impulsos ou comportamentos intensos que eram compulsivos ou incomuns para eles, como aumento dos impulsos ou 
comportamentos sexuais. Não há informações suficientes para dizer se as pessoas desenvolveram esses problemas 
porque tomaram a medicação ou por outros motivos. Ligue para o seu médico se tiver um desejo de jogar difícil de 
controlar, se tiver desejos intensos ou se for incapaz de controlar seu comportamento. Informe os membros da sua 
família sobre esse risco para que eles possam chamar o médico mesmo que você não perceba que seu jogo ou 
qualquer outro impulso intenso ou comportamento incomum se tornou um problema.

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

náusea

vômito

azia
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constipação

cansaço

tontura

Dor no peito

períodos menstruais dolorosos

queimação, dormência ou formigamento nos braços, mãos, pernas ou pés

Alguns efeitos secundários podem ser graves. Se sentir algum destes sintomas, ligue imediatamente 
para o seu médico ou procure ajuda médica de emergência:

falta de ar

dificuldade em respirar quando deitado

tosse

dor no peito

inchaço das mãos, pés, tornozelos ou pernas

diminuição da micção

dor nas costas, lado ou virilha

caroços ou dor na área do estômago

visão anormal

A cabergolina 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?

Mantenha este medicamento no recipiente em que veio, bem fechado e fora do alcance das crianças. Armazene-o em 

temperatura ambiente e longe do excesso de calor e umidade (não no banheiro).

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.

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

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a612020.html 3/5

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
http://goo.gl/c4Rm4p


14/04/22, 15h25 Cabergolina: Informações sobre medicamentos MedlinePlus

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]

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:

nariz entupido

desmaio

alucinações (ver coisas ou ouvir vozes que não existem)

Quais outras informações devo saber?

Mantenha todas as consultas com o seu médico e o laboratório. Seu médico solicitará alguns exames de laboratório e outros 

testes para verificar a resposta do seu corpo à cabergolina.

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

reabastecimento de 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

Dostinex®¶

¶ -Este produto de marca não está mais no mercado. Alternativas genéricas podem estar disponíveis.

Última revisão - 15/02/2017

Saiba como citar esta página

Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema de Saúde, Inc. Isenção de responsabilidade

AHFS®Informação de Medicação do Paciente™. © Copyright, 2022. A Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema 

de Saúde®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Todos os direitos reservados. Duplicação

para uso comercial deve ser autorizado pela ASHP.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a612020.html 4/5

http://www.upandaway.org/
https://www.poisonhelp.org/help
https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html


14/04/22, 15h25 Cabergolina: Informações sobre medicamentos MedlinePlus

Biblioteca Nacional de Medicina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA

Instituto Nacional de Saúde

Última atualização da página: 25 de março de 2022

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a612020.html 5/5

https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

