
Descovy 200 mg/25 mg comprimidos revestidos por película

emtricitabina/tenofovir alafenamida

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento pois contém 
informação importante para si.
- Guarde este folheto. Você pode precisar de o ler novamente.
- Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico.
- Este medicamento foi receitado apenas para si. Não o passe para os outros. Pode prejudicá-los, mesmo que 

seus sinais de doença sejam os mesmos que os seus.
Se tiver quaisquer efeitos secundários, fale com o seu médico ou farmacêutico. Isso inclui quaisquer possíveis efeitos 

colaterais não listados neste folheto. Consulte a seção 4.

-

O que tem neste folheto

1. O que é Descovy e para que é utilizado
2. O que você precisa saber antes de tomar Descovy
3. Como tomar Descovy
4. Possíveis efeitos colaterais
5. Como armazenar o Descovy
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que é Descovy e para que é utilizado

Descovy contém duas substâncias ativas:

• emtricitabina,um medicamento antirretroviral de um tipo conhecido como inibidor nucleósido da 
transcriptase reversa (NRTI)
tenofovir alafenamida,um medicamento antirretroviral de um tipo conhecido como inibidor da transcriptase 
reversa de nucleotídeos (NtRTI)

•

O Descovy bloqueia a ação da enzima transcriptase reversa, essencial para a multiplicação do 
vírus. Descovy, portanto, reduz a quantidade de HIV em seu corpo.

Descovy em combinação com outros medicamentos é para otratamento da infecção pelo vírus da imunodeficiência 
humana 1 (HIV-1)em adultos e adolescentes com idade igual ou superior a 12 anos, que pesem pelo menos 35 kg.

2. O que você precisa saber antes de tomar Descovy

Não tome Descovy
• Se você é alérgico à emtricitabina, tenofovir alafenamidaou qualquer outro componente deste 

medicamento (indicados na secção 6 deste folheto).

Avisos e Precauções

Você deve permanecer sob os cuidados do seu médico enquanto estiver tomando Descovy.

Você ainda pode transmitir o HIVao tomar este medicamento, embora o risco seja reduzido pela terapia antirretroviral 
eficaz. Discuta com seu médico as precauções necessárias para evitar infectar outras pessoas. Este medicamento não é uma 
cura para a infecção pelo HIV. Enquanto estiver tomando Descovy, você ainda pode desenvolver infecções ou outras doenças 
associadas à infecção pelo HIV.
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Fale com o seu médico antes de tomar Descovy:

• Se você tem problemas de fígado ou sofreu de doença hepática, incluindo hepatite.Pacientes com doença 
hepática, incluindo hepatite crônica B ou C, que são tratados com antirretrovirais, têm maior risco de 
complicações hepáticas graves e potencialmente fatais. Se você tiver infecção por hepatite B, seu médico 
considerará cuidadosamente o melhor regime de tratamento para você.

Se você tem infecções hepáticas por hepatite B,os problemas podem piorar depois que você parar de 
tomar Descovy. Não pare de tomar Descovy sem falar com o seu médico: ver secção 3,Não pare de tomar 
Descovy.

• O seu médico pode optar por não prescrever Descovy se o seu vírus tiver uma certa mutação de resistência, 
pois o Descovy pode não ser capaz de reduzir a quantidade de HIV no seu corpo de forma tão eficaz.

Se você teve doença renal ou se os testes mostraram problemas com seus rins.Seu médico pode 
solicitar exames de sangue para monitorar como seus rins funcionam ao iniciar e durante o tratamento 
com Descovy.

•

Enquanto estiver a tomar Descovy

Depois de começar a tomar Descovy, fique atento a:

•
•

Sinais de inflamação ou infecção Dor nas 
articulações, rigidezouproblemas ósseos

→ Se notar algum destes sintomas, informe o seu médico imediatamente.Para obter mais informações, consulte a 
seção 4,Possíveis efeitos colaterais.

Embora problemas renais não tenham sido observados com Descovy, existe a possibilidade de você ter 
problemas renais ao tomar Descovy por um longo período de tempo (consulteAvisos e Precauções).

Crianças e adolescentes

Não dê este medicamento a criançascom idade igual ou inferior a 11 anos ou com peso inferior a 35 kg. A utilização de 
Descovy em crianças com idade igual ou inferior a 11 anos ainda não foi estudada.

Outros medicamentos e Descovy

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar, tiver tomado recentemente ou se vier a tomar outros 
medicamentos.Descovy pode interagir com outros medicamentos. Como resultado, as quantidades de Descovy ou de outros 
medicamentos no seu sangue podem mudar. Isso pode impedir que seus medicamentos funcionem corretamente ou pode 
piorar quaisquer efeitos colaterais. Em alguns casos, seu médico pode precisar ajustar sua dose ou verificar seus níveis 
sanguíneos.

Medicamentos usados   no tratamento da infecção por hepatite B: Você 

não deve tomar Descovy com medicamentos que contenham:

• tenofovir alafenamida
• tenofovir disoproxil
• lamivudina
• adefovir dipivoxil

→ Diga ao seu médicose estiver a tomar algum destes medicamentos.
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Outros tipos de medicamentos:

Fale com o seu médico se estiver a tomar:
• antibióticos,usado para tratar infecções bacterianas, incluindo tuberculose, contendo:

- rifabutina, rifampicina e rifapentina medicamentos 

antivirais usados   para tratar o HIV:
- emtricitabina e tipranavir anticonvulsivantes,
usado para tratar a epilepsia, tais como:
- carbamazepina, oxcarbazepina, fenobarbital e fenitoína remédios 
herbaisusado para tratar a depressão e ansiedade contendo:
- Erva de São João (Hypericum perforatum)

•

•

•

→ Informe o seu médico se estiver a tomar estes ou quaisquer outros medicamentos.Não pare o seu 
tratamento sem contactar o seu médico.

Gravidez e amamentação

• Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o seu 
médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento.
Informe o seu médico imediatamente se engravidar e pergunte sobre os potenciais benefícios e 
riscos da sua terapia antirretroviral para você e seu filho.

•

Se você tomou Descovy durante a gravidez, seu médico pode solicitar exames de sangue regulares e outros 
testes de diagnóstico para monitorar o desenvolvimento do seu filho. Em crianças cujas mães tomaram NRTIs 
durante a gravidez, o benefício da proteção contra o HIV superou o risco de efeitos colaterais.

Não amamente durante o tratamento com Descovy.Isto deve-se ao facto de uma das substâncias ativas 
deste medicamento passar para o leite materno. Recomenda-se que não amamente para evitar a transmissão 
do vírus ao bebé através do leite materno.

Condução e utilização de máquinas

Descovy pode causar tonturas. Se sentir tonturas ao tomar Descovy, não conduza nem utilize quaisquer ferramentas ou 
máquinas.

Descovy contém sódio
Este medicamento contém menos de 1 mmol de sódio (23 mg) por comprimido, ou seja, é praticamente 
“isento de sódio”.

3. Como tomar Descovy

Sempre tome este medicamento exatamente como seu médico lhe disse. Consulte o seu médico ou 
farmacêutico se tiver dúvidas.

A dose recomendada é:

Adultos:um comprimido por dia, com ou sem alimentos
Adolescentes com idade igual ou superior a 12 anos, que pesem pelo menos 35 kg:um comprimido por dia com ou sem 

alimentos

Recomenda-se não mastigar ou esmagar o comprimido devido ao sabor amargo.

Se tiver dificuldade em engolir o comprimido inteiro, pode dividi-lo ao meio. Tome as duas metades do comprimido 
uma após a outra para obter a dose completa. Não guarde o tablet dividido.
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Tome sempre a dose recomendada pelo seu médico.Isto é para garantir que o seu medicamento é 
totalmente eficaz e para reduzir o risco de desenvolver resistência ao tratamento. Não altere a dose a 
menos que o seu médico lhe diga para o fazer.

Se estiver em diálise,tome sua dose diária de Descovy após a conclusão da diálise.

Se tomar mais Descovy do que deveria

Se tomar mais do que a dose recomendada de Descovy pode estar em maior risco de efeitos secundários deste 
medicamento (ver secção 4,Possíveis efeitos colaterais).

Contacte imediatamente o seu médico ou o serviço de urgência mais próximo para aconselhamento. Mantenha o frasco de 
comprimidos consigo para que possa mostrar o que tomou.

Caso se tenha esquecido de tomar Descovy

É importante não perder uma dose de Descovy.

Se você perder uma dose:

• Se você perceber dentro de 18 horasda hora que você costuma tomar Descovy, você deve tomar o comprimido o mais rápido 

possível. Em seguida, tome a próxima dose como de costume.

Se você notar 18 horas ou maisapós o horário que você costuma tomar Descovy, então não tome a dose 
esquecida. Aguarde e tome a próxima dose no horário habitual.

•

Se você vomitar menos de 1 hora depois de tomar Descovy,tome outro comprimido.

Não pare de tomar Descovy

Não pare de tomar Descovy sem falar com o seu médico.Interromper o Descovy pode afetar seriamente o funcionamento do 
tratamento futuro. Se Descovy for interrompido por qualquer motivo, fale com o seu médico antes de voltar a tomar os 
comprimidos de Descovy.

Quando seu suprimento de Descovy começar a acabar,obter mais do seu médico ou farmacêutico. Isso é muito 
importante porque a quantidade de vírus pode começar a aumentar se o medicamento for interrompido por alguns 
dias. A doença pode então se tornar mais difícil de tratar.

Se você tem infecção por HIV e hepatite B,é muito importante não parar de tomar Descovy sem falar primeiro com 
o seu médico. Você pode precisar de exames de sangue por vários meses após a interrupção do tratamento. Em 
alguns pacientes com doença hepática avançada ou cirrose, a interrupção do tratamento pode levar ao agravamento 
da hepatite, que pode ser fatal.

→ Informe o seu médico imediatamentesobre sintomas novos ou incomuns após a interrupção do 
tratamento, particularmente sintomas associados à infecção por hepatite B.

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

4. Possíveis efeitos colaterais

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos colaterais, embora nem todos os apresentem.

Possíveis efeitos colaterais graves: informe um médico imediatamente

• Quaisquer sinais de inflamação ou infecção.Em alguns pacientes com infecção avançada por HIV 
(AIDS) e que tiveram infecções oportunistas no passado (infecções que ocorrem em pessoas com 
sistema imunológico fraco), sinais e sintomas de inflamação de infecções anteriores podem ocorrer 
logo após o início do tratamento antirretroviral. Acredita-se que esses sintomas sejam
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devido a uma melhora na resposta imunológica do corpo, permitindo que o corpo combata infecções 
que podem estar presentes sem sintomas óbvios.
Distúrbios autoimunes(o sistema imunológico ataca o tecido saudável do corpo), também pode ocorrer após você 
começar a tomar medicamentos para a infecção pelo HIV. Distúrbios autoimunes podem ocorrer muitos meses após o 
início do tratamento. Fique atento a quaisquer sintomas de infecção ou outros sintomas, como:
- fraqueza muscular
- fraqueza começando nas mãos e pés e subindo em direção ao tronco do corpo
- palpitações, tremores ou hiperatividade

→ Se notar os efeitos secundários descritos acima, informe o seu médico imediatamente.

•

Efeitos colaterais muito comuns

(pode afetar mais de 1 em cada 10 pessoas)

• sentindo doente (náusea)

Efeitos colaterais comuns

(pode afetar até 1 em cada 10 pessoas)

• sonhos anormais
• dor de cabeça

• tontura
• diarréia
• vômito
• dor de estômago

• vento (flatulência)
• irritação na pele

• cansaço (fadiga)

Efeitos colaterais incomuns
(pode afetar até 1 em 100 pessoas)
• baixa contagem de glóbulos vermelhos (anemia)

• problemas com a digestão resultando em desconforto após as refeições (dispepsia)

• inchaço da face, lábios, língua ou garganta (angioedema)
• coceira (prurido)
• urticária(urticária)
• dor nas articulações(artralgia)

→ Se algum dos efeitos secundários se agravar, informe o seu médico.

Outros efeitos que podem ser observados durante o tratamento do HIV

A frequência dos seguintes efeitos secundários não é conhecida (a frequência não pode ser estimada a partir dos dados 
disponíveis).

• Problemas ósseos.Alguns pacientes que tomam medicamentos antirretrovirais combinados, como Descovy, podem 
desenvolver uma doença óssea chamadaosteonecrose(morte do tecido ósseo causada pela perda de suprimento 
sanguíneo para o osso). Tomar este tipo de medicamento por muito tempo, tomar corticosteróides, beber álcool, ter 
um sistema imunológico muito fraco e estar acima do peso, podem ser alguns dos muitos fatores de risco para o 
desenvolvimento desta doença. Os sinais de osteonecrose são:
- rigidez articular
- dores nas articulações (especialmente no quadril, joelho e ombro)
- dificuldade de movimento

→ Se notar algum destes sintomas informe o seu médico.

Durante a terapia do HIV pode haver aumento de peso e dos níveis de lipídios e glicose no sangue. Isso está 
parcialmente ligado à saúde e ao estilo de vida restaurados e, no caso dos lipídios do sangue, às vezes aos próprios 
medicamentos para o HIV. O seu médico irá testar estas alterações.
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Relato de efeitos colaterais
Se tiver quaisquer efeitos secundários, fale com o seu médico ou farmacêutico. Isso inclui quaisquer possíveis efeitos colaterais 
não listados neste folheto. Você também pode relatar efeitos colaterais diretamente através doEsquema de Cartão Amarelo, 
Site: www.mhra.gov.uk/yellowcard ou procure por Cartão Amarelo MHRA no Google Play ou Apple App Store.

Ao comunicar efeitos secundários pode ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento.

5. Como armazenar o Descovy

Mantenha este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.

Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na embalagem exterior e no frasco após “VAL”. A 
data de validade refere-se ao último dia desse mês.

Conservar na embalagem original para proteger da humidade. Mantenha o frasco bem fechado.

Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como 
deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Essas medidas ajudarão a proteger o meio ambiente.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações

O que contém Descovy

As substâncias ativas sãoemtricitabina e tenofovir alafenamida. Cada comprimido revestido por película de 
Descovy contém 200 mg de emtricitabina e tenofovir alafenamida fumarato equivalente a 25 mg de tenofovir 
alafenamida.

Os outros ingredientes são

Núcleo do tablet:

Celulose microcristalina, croscarmelose sódica, estearato de magnésio.

Revestimento de filme:

Álcool polivinílico, dióxido de titânio, macrogol 3350, talco, laca de alumínio índigo carmim (E132).

Qual o aspecto de Descovy e conteúdo da embalagem

Os comprimidos revestidos por película Descovy são comprimidos azuis, retangulares, gravados numa das faces 
com “GSI” e o número “225” na outra face.

Descovy vem em frascos de 30 comprimidos (com um dessecante de sílica gel que deve ser mantido no frasco para 
ajudar a proteger seus comprimidos). O dessecante de sílica gel está contido em um sachê ou recipiente separado e 
não deve ser engolido.

Estão disponíveis as seguintes apresentações: embalagens exteriores contendo 1 frasco de 30 comprimidos revestidos por película e embalagens 

exteriores contendo 60 (2 frascos de 30) e 90 (3 frascos de 30) comprimidos revestidos por película. Nem todos os tamanhos de embalagem 

podem ser comercializados.

Titular da Autorização de Introdução no 

Mercado: Gilead Sciences Ltd.

280 High Holborn
Londres
WC1V 7EE
Reino Unido
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Fabricante:
Gilead Sciences Ireland UC IDA 
Business & Technology Park 
Carrigtohill
Condado de Cork

Irlanda

Para qualquer informação sobre este medicamento, contacte o representante local do Titular da Autorização de 
Introdução no Mercado:

Gilead Sciences Ltd.
Tel: + 44 (0) 8000 113 700

Este folheto foi revisto pela última vez em 03/2021.
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