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Daclatasvir
pronunciado como (dak lat' como vir)

Perceber:

Daclastasvir não está mais disponível nos Estados Unidos.

AVISO IMPORTANTE:

Você já pode estar infectado com hepatite B (um vírus que infecta o fígado e pode causar danos 
graves ao fígado), mas não apresenta nenhum sintoma da doença. Neste caso, tomar daclatasvir 
pode aumentar o risco de sua infecção se tornar mais grave ou com risco de vida e você desenvolver 
sintomas. Informe o seu médico se tem ou já teve uma infecção pelo vírus da hepatite B. Seu 
médico solicitará um exame de sangue para verificar se você tem ou já teve infecção por hepatite B. 
O seu médico irá também monitorizá-lo quanto a sinais de infecção por hepatite B durante e 
durante vários meses após o seu tratamento. Se necessário, o seu médico pode receitar-lhe 
medicamentos para tratar esta infeção antes e durante o tratamento com daclatasvir. Se sentir 
algum dos seguintes sintomas durante ou após o tratamento, contacte imediatamente o seu 
médico: cansaço excessivo,

Mantenha todas as consultas com o seu médico e o laboratório. O seu médico pode solicitar alguns testes 

antes, durante e após o tratamento para verificar a resposta do seu corpo ao daclatasvir.

Fale com o seu médico sobre o(s) risco(s) de tomar daclatasvir.

por que este medicamento é prescrito?

O daclatasvir é usado junto com outro medicamento (sofosbuvir [Solvadi]) para tratar um certo tipo de hepatite C crônica 

(uma infecção viral contínua que danifica o fígado). Daclatasvir está em uma classe de medicamentos antivirais chamados 

inibidores NS5A do vírus da hepatite C (HCV). Funciona impedindo que o vírus que causa a hepatite C se espalhe dentro do 

corpo. Não se sabe se o daclatasvir previne a propagação da hepatite C para outras pessoas.
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como este medicamento deve ser usado?

Daclatasvir vem como um comprimido para tomar por via oral. Geralmente é tomado com ou sem alimentos uma vez por dia. 

Daclatasvir deve ser tomado em combinação com sofosbuvir, geralmente por 12 semanas. Tome daclatasvir aproximadamente à 

mesma hora 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 daclatasvir exatamente como indicado. Não tome mais ou menos dele ou 

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

Continue a tomar daclatasvir mesmo que se sinta bem. Não pare de tomar daclatasvir ou sofosbuvir sem falar 
com o seu médico.

Peça ao seu farmacêutico ou médico uma cópia das informações do fabricante para o paciente.

outros usos para este medicamento

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 daclatasvir,

informe o seu médico e farmacêutico se você é alérgico ao daclatasvir, a qualquer outro medicamento ou a qualquer um dos 
ingredientes dos comprimidos de daclatasvir. Peça ao seu farmacêutico uma lista dos ingredientes.

informe o seu médico se estiver a tomar carbamazepina (Carbatrol, Epitol, Equetro, Tegretol, Teril), fenitoína (Dilantin, 
Phenytek), rifampicina (Rifadin, Rimactane, em Rifamate, Rifater) ou erva de São João. O seu médico provavelmente lhe 
dirá para não tomar daclatasvir se estiver tomando um ou mais desses medicamentos.

informe ao seu médico e farmacêutico quais outros medicamentos prescritos e não prescritos, vitaminas, suplementos nutricionais que você está tomando ou planeja tomar. Certifique-se de 

mencionar qualquer um dos seguintes: amiodarona (Nexterone, Pacerone); certos antibióticos, como claritromicina (Biaxin, em Prevpac), nafcilina, rifapentina (Priftin) e telitromicina (Ketek); certos 

antifúngicos como itraconazol (Onmel, Sporanox), cetoconazol, posaconazol (Noxafil) e voriconazol (Vfend); bosentano (Tracleer); buprenorfina e naloxona (Suboxone, Zubsolv); certos 

medicamentos para baixar o colesterol (estatinas), como atorvastatina (Lipitor, em Caduet), fluvastatina (Lescol), pitavastatina (Livalo), pravastatina (Pravachol), rosuvastatina (Crestor) e 

sinvastatina (Flolipid, Zocor, em Vytorin); medicamento contendo cobicistate (Stribild); dabigatrano (Pradaxa); dexametasona; digoxina (Lanoxina); efavirenz (Sustiva, em Atripla), etravirina 

(Intelence); certos inibidores da protease do HIV, como atazanavir (Reyataz, no Evotaz), indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir, no Kaletra, Technivie, Viekira Pak) e saquinavir 

(Invirase); modafinil (Provigil); nefazodona; nevirapina (Viramune); e varfarina (Coumadin, Jantoven). Seu médico pode precisar alterar as doses de seus medicamentos ou monitorá-lo 

cuidadosamente quanto a efeitos colaterais. Muitos outros medicamentos também podem interagir com o daclatasvir, portanto, informe o seu médico sobre todos os medicamentos que você está 

tomando, mesmo aqueles que não aparecem nesta lista. nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir, em Kaletra, Technivie, Viekira Pak) e saquinavir (Invirase); modafinil (Provigil); nefazodona; nevirapina 

(Viramune); e varfarina (Coumadin, Jantoven). Seu médico pode precisar alterar as doses de seus medicamentos ou monitorá-lo cuidadosamente quanto a efeitos colaterais. Muitos outros 

medicamentos também podem interagir com o daclatasvir, portanto, informe o seu médico sobre todos os medicamentos que você está tomando, mesmo aqueles que não aparecem nesta lista. 

nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir, em Kaletra, Technivie, Viekira Pak) e saquinavir (Invirase); modafinil (Provigil); nefazodona; nevirapina (Viramune); e varfarina (Coumadin, Jantoven). Seu 

médico pode precisar alterar as doses de seus medicamentos ou monitorá-lo cuidadosamente quanto a efeitos colaterais. Muitos outros medicamentos também podem interagir com o 

daclatasvir, portanto, informe o seu médico sobre todos os medicamentos que você está tomando, mesmo aqueles que não aparecem nesta lista.

informe o seu médico se você fez um transplante de fígado, qualquer tipo de doença hepática que não seja hepatite C ou doença 

cardíaca.

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

Que instruções dietéticas especiais devo seguir?
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A menos que seu médico lhe diga o contrário, continue sua dieta normal.

o que devo fazer se me esquecer de uma dose?

Se você se lembrar da dose esquecida no dia em que deveria tomá-la, tome a dose esquecida assim que 
se lembrar naquele dia. No entanto, se você não se lembrar da dose esquecida até o dia seguinte, pule a 
dose esquecida e continue seu esquema posológico regular. Não tome duas doses no mesmo dia.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

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

dor de cabeça

diarréia

Alguns efeitos secundários podem ser graves. Se também estiver a tomar amiodarona e tiver 
algum destes sintomas ou os da secção de ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES, contacte o seu médico 
imediatamente:

perto de desmaio ou desmaio

tontura ou vertigem

fraqueza ou não se sentir bem

falta de ar

dor no peito

problemas de memória

confusão

Daclatasvir 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).

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
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e coloque imediatamente a medicação em um local seguro – um que esteja 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.

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.

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.
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