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Efavirenz, Emtricitabina e Tenofovir
pronunciado como (ef'' a vir' enz) (em'' trye sye' ta been) (dez de' oh vir)

AVISO IMPORTANTE:

Efavirenz, emtricitabina e tenofovir não devem ser usados   para tratar a infecção pelo vírus da hepatite B (HBV; uma 

infecção hepática contínua). Informe o seu médico se tem ou pensa que pode ter HBV. Seu médico pode testá-lo 

para ver se você tem HBV antes de iniciar seu tratamento com efavirenz, emtricitabina e tenofovir. Se você tem HBV 

e toma efavirenz, emtricitabina e tenofovir, sua condição pode piorar repentinamente quando você parar de tomar 

este medicamento. Seu médico irá examiná-lo e solicitar exames de laboratório regularmente por vários meses após 

você parar de tomar este medicamento para verificar se o seu HBV piorou.

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

durante o seu tratamento para verificar a resposta do seu corpo ao efavirenz, emtricitabina e tenofovir.

Converse com seu médico sobre os riscos de tomar efavirenz, emtricitabina e tenofovir.

por que este medicamento é prescrito?

A combinação de efavirenz, emtricitabina e tenofovir é usada isoladamente ou junto com outros 
medicamentos para tratar a infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) em adultos e crianças 
com peso superior a 40 kg (88 lb). O efavirenz está em uma classe de medicamentos inibidores da 
transcriptase reversa não nucleosídeos (NNRTIs). A emtricitabina e o tenofovir estão em uma classe de 
medicamentos chamados inibidores nucleosídeos da transcriptase reversa (NRTIs). Eles funcionam 
diminuindo a quantidade de HIV no corpo. Embora o efavirenz, a emtricitabina e o tenofovir não curem 
o HIV, esses medicamentos podem diminuir a chance de desenvolver a síndrome da imunodeficiência 
adquirida (AIDS) e doenças relacionadas ao HIV, como infecções graves ou câncer.

como este medicamento deve ser usado?

A combinação de efavirenz, emtricitabina e tenofovir vem como um comprimido para tomar por via oral. Geralmente é 

tomado uma vez ao dia com água com o estômago vazio (pelo menos 1 hora antes ou 2 horas após uma refeição). Tome 

efavirenz, emtricitabina e tenofovir aproximadamente à mesma hora todos os dias. Tomando efavirenz

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a616048.html 1/7

 TITLE - EFAVIRENZ + EMTRICITABINE + TENOFOVIR /
 ATRIPLA MEDICATION PATIENT INFORMATION
 IN PORTUGUESE

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-efavirenz-emtricitabine-tenofovir-atripla-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a616048.html


14/04/22, 14h54 Efavirenz, Emtricitabina e Tenofovir: Informações sobre Medicamentos MedlinePlus

emtricitabina e tenofovir na hora de dormir podem tornar certos efeitos colaterais menos incômodos. 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 efavirenz, emtricitabina e tenofovir exatamente como indicado. Não tome mais ou menos ou tome com 

mais frequência do que o prescrito pelo seu médico.

Continue a tomar efavirenz, emtricitabina e tenofovir mesmo que se sinta bem. Não pare de tomar efavirenz, emtricitabina 

e tenofovir sem falar com o seu médico. Se você parar de tomar efavirenz, emtricitabina e tenofovir, mesmo que por um 

curto período de tempo, ou pular doses, o vírus pode se tornar resistente aos medicamentos e pode ser mais difícil de 

tratar.

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 efavirenz, emtricitabina e tenofovir,

informe o seu médico e farmacêutico se for alérgico ao efavirenz, emtricitabina ou tenofovir, a qualquer outro 
medicamento ou a qualquer um dos ingredientes dos comprimidos de efavirenz, emtricitabina e tenofovir. Peça ao seu 
farmacêutico uma lista dos ingredientes.

informe o seu médico se estiver a tomar voriconazol (Vfend) ou elbasvir e grazoprevir (Zepatier). Seu médico 
provavelmente lhe dirá para não tomar efavirenz, emtricitabina e tenofovir 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: aciclovir 

(Sitavig, Zovirax); adefovir (Hepsera); antidepressivos; artemeter e lumefantrina (Coartem); atazanavir (Reyataz); atorvastatina (Lipitor, em Caduet); atovaquona e proguanil (Malarone); boceprevir (Victrelis); bupropiona (Wellbutrin, Zyban, 

outros); carbamazepina (Carbatrol, Epitol, Equetro, Tegretol, Teril); claritromicina (Biaxin, em Prevpac); cidofovir; ciclosporina (Gengraf, Neoral, Sandimmune); darunavir (Prezista) com ritonavir (Norvir); delavirdina (Rescritor); didanosina 

(Videx); diltiazem (Cardizem, Cartia, Diltzac, Taztia, Tiazac); etinilestradiol e norgestimato (Estarylla, Ortho-Tri-Cyclen, Sprintec, outros); etonogestrel (Nexplanon, em Nuvaring); etravirina (Intelence); felodipina; fosamprenavir (Lexiva); 

ganciclovir (Cytovene); gentamicina; glecaprevir e pibrentasvir (Mavyret); indinavir (Crixivan); itraconazol (Onmel, Sporanox); cetoconazol; lamivudina (Epivir, Epivir HBV, em Combivir, Epzicom, Triumeq, Trizivir); ledipasvir e sofosbuvir 

(Harvoni); lopinavir e ritonavir (Kaletra); maraviroc (Selzentry); medicamentos para ansiedade, doença mental e convulsões; metadona (Dolofina, Metadose); nevirapina (Viramune); nicardipina (Cardene); nifedipina (Adalat, Afeditab, 

Procardia); fenobarbital; fenitoína (Dilantin, Phenytek); medicamentos anti-inflamatórios não esteróides (AINEs), como celecoxib (Celebrex), ibuprofeno (Advil, Motrin), meloxicam (Mobic) e naproxeno (Aleve, Naprelan, Naprosyn); outros 

medicamentos para o HIV contendo efavirenz, emtricitabina e tenofovir (Complera, Descovy, Genvoya, Odefsey, Stribild, Truvada, Sustiva, Emtriva, Viread); posaconazol (Noxafil); pravastatina (Pravacol); raltegravir (Isentress); rifabutina 

(Micobutina); rifampicina (Rifadin, Rimactane, em Rifamate, Rifater); ritonavir (Norvir, em Kaletra, Technivie, Viekira Pak); saquinavir (Invirase); sedativos; sertralina (Zoloft); pílulas para dormir; simeprevir (Olysio); sinvastatina (Zocor, em 

Vytorin); sirolimus (Rapamune); sofosbuvir e velpatasvir (Epclusa); sofosbuvir, velpatasvir e voxilaprevir (Vosevi); tacrolimus (Astagraf, Envarsus, Prograf); tranquilizantes; valaciclovir (Valtrex); valganciclovir (Valcyte); verapamil (Calan, Covera, 

Tarka, Verelan); e varfarina (Coumadin, Jantoven). Seu médico pode precisar alterar as doses do seu Truvada, Sustiva, Emtriva, Viread); posaconazol (Noxafil); pravastatina (Pravacol); raltegravir (Isentress); rifabutina (Micobutina); rifampicina 

(Rifadin, Rimactane, em Rifamate, Rifater); ritonavir (Norvir, em Kaletra, Technivie, Viekira Pak); saquinavir (Invirase); sedativos; sertralina (Zoloft); pílulas para dormir; simeprevir (Olysio); sinvastatina (Zocor, em Vytorin); sirolimus 

(Rapamune); sofosbuvir e velpatasvir (Epclusa); sofosbuvir, velpatasvir e voxilaprevir (Vosevi); tacrolimus (Astagraf, Envarsus, Prograf); tranquilizantes; valaciclovir (Valtrex); valganciclovir (Valcyte); verapamil (Calan, Covera, Tarka, Verelan); e 

varfarina (Coumadin, Jantoven). Seu médico pode precisar alterar as doses do seu Truvada, Sustiva, Emtriva, Viread); posaconazol (Noxafil); pravastatina (Pravacol); raltegravir (Isentress); rifabutina (Micobutina); rifampicina (Rifadin, 

Rimactane, em Rifamate, Rifater); ritonavir (Norvir, em Kaletra, Technivie, Viekira Pak); saquinavir (Invirase); sedativos; sertralina (Zoloft); pílulas para dormir; simeprevir (Olysio); sinvastatina (Zocor, em Vytorin); sirolimus (Rapamune); 

sofosbuvir e velpatasvir (Epclusa); sofosbuvir, velpatasvir e voxilaprevir (Vosevi); tacrolimus (Astagraf, Envarsus, Prograf); tranquilizantes; valaciclovir (Valtrex); valganciclovir (Valcyte); verapamil (Calan, Covera, Tarka, Verelan); e varfarina 

(Coumadin, Jantoven). Seu médico pode precisar alterar as doses do seu rifampicina (Rifadin, Rimactane, em Rifamate, Rifater); ritonavir (Norvir, em Kaletra, Technivie, Viekira Pak); saquinavir (Invirase); sedativos; sertralina (Zoloft); pílulas 

para dormir; simeprevir (Olysio); sinvastatina (Zocor, em Vytorin); sirolimus (Rapamune); sofosbuvir e velpatasvir (Epclusa); sofosbuvir, velpatasvir e voxilaprevir (Vosevi); tacrolimus (Astagraf, Envarsus, Prograf); tranquilizantes; valaciclovir 

(Valtrex); valganciclovir (Valcyte); verapamil (Calan, Covera, Tarka, Verelan); e varfarina (Coumadin, Jantoven). Seu médico pode precisar alterar as doses de seu rifampicina (Rifadin, Rimactane, em Rifamate, Rifater); ritonavir (Norvir, em 

Kaletra, Technivie, Viekira Pak); saquinavir (Invirase); sedativos; sertralina (Zoloft); pílulas para dormir; simeprevir (Olysio); sinvastatina (Zocor, em Vytorin); sirolimus (Rapamune); sofosbuvir e velpatasvir (Epclusa); sofosbuvir, velpatasvir e 

voxilaprevir (Vosevi); tacrolimus (Astagraf, Envarsus, Prograf); tranquilizantes; valaciclovir (Valtrex); valganciclovir (Valcyte); verapamil (Calan, Covera, Tarka, Verelan); e varfarina (Coumadin, Jantoven). Seu médico pode precisar alterar as 

doses do seu sofosbuvir, velpatasvir e voxilaprevir (Vosevi); tacrolimus (Astagraf, Envarsus, Prograf); tranquilizantes; valaciclovir (Valtrex); valganciclovir (Valcyte); verapamil (Calan, Covera, Tarka, Verelan); e varfarina (Coumadin, Jantoven). 

Seu médico pode precisar alterar as doses do seu sofosbuvir, velpatasvir e voxilaprevir (Vosevi); tacrolimus (Astagraf, Envarsus, Prograf); tranquilizantes; valaciclovir (Valtrex); valganciclovir (Valcyte); verapamil (Calan, Covera, Tarka, Verelan); 

e varfarina (Coumadin, Jantoven). Seu médico pode precisar alterar as doses de seu
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medicamentos ou monitorá-lo cuidadosamente quanto a efeitos colaterais. Muitos outros medicamentos também podem 
interagir com efavirenz, emtricitabina e tenofovir, ou podem aumentar o risco de você desenvolver danos no fígado durante 
o tratamento com efavirenz, emtricitabina e tenofovir, portanto, certifique-se de informar seu médico sobre todos os 
medicamentos que está tomando , mesmo aqueles que não aparecem nesta lista.

informe ao seu médico quais produtos à base de plantas você está tomando, especialmente a erva de São João.

informe o seu médico se você atualmente ou tem um intervalo QT prolongado (problema cardíaco raro que pode 
causar batimentos cardíacos irregulares, desmaios ou morte súbita) ou níveis baixos de potássio ou magnésio no 
sangue, já bebeu grandes quantidades de álcool, usou drogas de rua , ou medicamentos prescritos em excesso. 
Informe também o seu médico se você tem ou já teve alguma das condições mencionadas na seção ADVERTÊNCIAS 
IMPORTANTES, depressão ou outra doença mental, problemas ósseos incluindo osteoporose (uma condição na qual os 
ossos se tornam finos e fracos e quebram facilmente) ou fraturas ósseas , convulsões ou doença hepática ou renal.

informe o seu médico se estiver grávida ou planeia engravidar. Você não deve engravidar durante o 
tratamento e por 12 semanas após a dose final. Se você puder engravidar, terá que ter um teste de 
gravidez negativo antes de começar a tomar este medicamento e usar um controle de natalidade 
eficaz durante o tratamento. Efavirenz, emtricitabina e tenofovir podem interferir na ação dos 
contraceptivos hormonais (pílulas anticoncepcionais, adesivos, anéis, implantes ou injeções), portanto 
você não deve usá-los como único método contraceptivo durante o tratamento. Você deve usar um 
método contraceptivo de barreira (dispositivo que bloqueia a entrada de espermatozóides no útero, 
como um preservativo ou um diafragma) junto com qualquer outro método contraceptivo que você 
escolheu. Peça ao seu médico para ajudá-lo a escolher um método de controle de natalidade que 
funcione para você.

você não deve amamentar se estiver infectada pelo HIV ou estiver tomando efavirenz, emtricitabina e 
tenofovir.

você deve estar ciente de que sua gordura corporal pode aumentar ou mover-se para diferentes áreas do seu corpo, como a 
parte superior das costas, pescoço (“corcova de búfalo”), seios e ao redor do estômago. Você pode notar uma perda de 
gordura corporal do rosto, pernas e braços.

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 ou causar a 
ocorrência de outras condições. Isso pode fazer com que você desenvolva sintomas dessas infecções ou condições. Se 
tiver sintomas novos ou agravados durante o tratamento com efavirenz, emtricitabina e tenofovir, informe o seu 
médico.

você deve saber que efavirenz, emtricitabina e tenofovir podem deixá-lo sonolento, tonto ou incapaz de se 
concentrar. Não conduza um carro ou opere máquinas até saber como este medicamento o afeta.

você deve saber que efavirenz, emtricitabina e tenofovir podem causar alterações em seus pensamentos, 
comportamento ou saúde mental. Contacte o seu médico imediatamente se desenvolver algum dos seguintes 
sintomas enquanto estiver a tomar efavirenz: depressão, pensar em suicidar-se ou planear ou tentar fazê-lo, 
comportamento raivoso ou agressivo, alucinações (ver coisas ou ouvir vozes que não existem), pensamentos estranhos 
ou perda de contato com a realidade. Certifique-se de que sua família saiba quais sintomas podem ser graves para que 
eles possam ligar para o seu médico se você não puder procurar tratamento por conta própria.

pergunte ao seu médico sobre o uso seguro de bebidas alcoólicas enquanto estiver tomando efavirenz, 
emtricitabina e tenofovir. O álcool pode piorar os efeitos colaterais do efavirenz, da emtricitabina e do 
tenofovir.

deve saber que o efavirenz pode causar problemas potencialmente graves no sistema nervoso, incluindo 
encefalopatia (uma doença cerebral grave e potencialmente fatal) meses ou anos após a primeira toma de 
efavirenz, emtricitabina e tenofovir. Embora os problemas do sistema nervoso possam começar depois de ter 
tomado efavirenz, emtricitabina e tenofovir durante algum tempo, é importante para si e para o seu
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médico para perceber que podem ser causadas pelo efavirenz. Ligue para o seu médico imediatamente se tiver 
problemas de equilíbrio e coordenação, confusão, problemas de memória e outras dificuldades causadas por função 
cerebral anormal, a qualquer momento durante o tratamento com efavirenz, emtricitabina e tenofovir. O seu médico 
pode dizer-lhe para parar de tomar efavirenz, emtricitabina e tenofovir.

Que instruções dietéticas especiais devo seguir?

Converse com seu médico sobre comer toranja e beber suco de toranja enquanto estiver tomando este medicamento.

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?

Efavirenz, emtricitabina e tenofovir podem causar efeitos colaterais. Informe o seu médico se 
algum destes sintomas for grave ou não desaparecer:

dor de cabeça

diarréia

gás

indigestão

escurecimento da cor da pele, especialmente nas palmas das mãos ou nas solas dos pés

pele pálida

dificuldade em adormecer ou permanecer dormindo

confusão

esquecimento

sentindo-se agitado, preocupado ou nervoso

humor anormalmente feliz

sonhos incomuns

dor nas articulações ou nas costas

coceira

Alguns efeitos secundários podem ser graves. Se você tiver algum destes sintomas ou aqueles listados 
na seção ADVERTÊNCIA IMPORTANTE, ligue para o seu médico imediatamente ou obtenha tratamento 
médico de emergência:

diminuição da micção

urinar grandes quantidades

aumento da sede
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dor óssea contínua ou agravada

fraturas ósseas

dor nos braços, mãos, pés ou pernas

dor ou fraqueza muscular

irritação na pele

descamação, bolhas ou descamação da pele

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

inchaço da face, garganta, língua, lábios, olhos, pernas, tornozelos ou pés

dificuldade em engolir ou respirar

rouquidão

convulsões

sintomas como os da gripe

náusea

vômito

Cansaço extremo

amarelecimento da pele ou dos olhos; evacuações de cor clara; urina amarela escura ou marrom; perda de apetite; dor na 
parte superior direita do estômago; ou sangramento ou hematomas incomuns

fraqueza; dor muscular; falta de ar ou respiração rápida; dor de estômago com náusea e vômito; mãos e 
pés frios ou azuis; sentir-se tonto ou tonto; ou batimentos cardíacos rápidos ou irregulares

Efavirenz, emtricitabina e tenofovir podem 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 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]
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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:

movimentos do seu corpo que você não pode controlar

tontura

Dificuldade de concentração

nervosismo

confusão

esquecimento

dificuldade em adormecer ou permanecer dormindo

sonhos incomuns

sonolência

alucinações (ver coisas ou ouvir vozes que não existem)

humor anormalmente feliz

pensamentos estranhos

Quais outras informações devo saber?

Antes de fazer qualquer teste laboratorial, informe o seu médico e o pessoal do laboratório que está a tomar 
efavirenz, emtricitabina e tenofovir.

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 efavirenz, emtricitabina e tenofovir 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.
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nomes de rands

Atripla®(como um produto combinado contendo Efavirenz, Emtricitabina, Tenofovir)
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