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Glecaprevir e Pibrentasvir
pronunciado como (glek a' pre vir)(pi brent' como vir)

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. Nesse caso, tomar a combinação 
de glecaprevir e pibrentasvir 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 você 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, seu 
médico pode prescrever medicamentos para tratar esta infecção antes e durante o tratamento com a 
combinação de glecaprevir e pibrentasvir.

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 à combinação de 
glecaprevir e pibrentasvir.

Converse com seu médico sobre os riscos de tomar glecaprevir e pibrentasvir.

por que este medicamento é prescrito?

A combinação de glecaprevir e pibrentasvir é usada para tratar certos tipos de infecção crônica (de longo prazo) por 

hepatite C (inchaço do fígado causado por um vírus) em adultos e crianças com 3 anos de idade ou mais. Também é usado 

para tratar certos tipos de infecção crônica por hepatite C em adultos e crianças com 3 anos de idade ou mais que já 

receberam outro medicamento para tratar a infecção por hepatite C. Glecaprevir está em uma classe de medicamentos 

chamados inibidores da protease HCV NS3/4A. Funciona diminuindo a quantidade de vírus da hepatite C (HCV) no corpo. 

Pibrentasvir está em uma classe de medicamentos chamados inibidores de HCV NS5A. Ele funciona parando o vírus que 

causa a propagação da hepatite C dentro do corpo.

como este medicamento deve ser usado?
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A combinação de glecaprevir e pibrentasvir vem como um comprimido ou pastilhas para tomar por via oral. Geralmente é tomado 

com alimentos uma vez ao dia por 8 a 16 semanas. O seu médico dir-lhe-á quantos comprimidos ou saquetas de pastilhas deve 

tomar para cada dose. Tome glecaprevir e pibrentasvir 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 

glecaprevir e pibrentasvir exatamente como indicado. Não tome mais ou menos dele ou tome-o com mais frequência do que o 

prescrito pelo seu médico.

Glecaprevir e pibrentasvir pellets devem ser tomados com alimentos macios sem mastigar. Para preparar uma dose de pastilhas 

de glecaprevir e pibrentasvir com alimentos macios, polvilhe todo o conteúdo dos pacotes de pastilhas em uma tigela ou xícara 

em uma pequena quantidade de alimentos macios, como manteiga de amendoim, pasta de chocolate com avelã, cream cheese, 

geleia ou iogurte grego . Não misture os pellets com líquidos ou alimentos que possam escorregar da colher para evitar que o 

medicamento se dissolva muito rápido. Dê toda a mistura dentro de 15 minutos após polvilhar os pellets nos alimentos. Se os 

pellets grudarem na tigela ou no copo, adicione uma pequena quantidade de comida macia e engula o resto da mistura. Para 

evitar um sabor amargo, os pellets não devem ser mastigados ou dissolvidos na comida.

Continue a tomar glecaprevir e pibrentasvir mesmo que se sinta bem. A duração do seu tratamento 
depende de sua condição, se você já tomou certos medicamentos para HCV, quão bem você responde à 
medicação e se você apresenta efeitos colaterais graves. Não pare de tomar glecaprevir e pibrentasvir 
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 glecaprevir e pibrentasvir,

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

informe o seu médico se estiver a tomar atazanavir (Reyataz, em Evotaz) ou rifampicina (Rifadin, Rimactane, em 
Rifamate, em Rifater). Seu médico provavelmente lhe dirá para não tomar glecaprevir e pibrentasvir se estiver 
tomando um desses medicamentos.

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: anticoagulantes ('diluentes do sangue'), como a varfarina (Coumadin, Jantoven); carbamazepina 
(Carbatrol, Epitol, Equetro, Tegretol), medicamentos para baixar o colesterol (estatinas), como atorvastatina (Lipitor, em 
Caduet), fluvastatina (Lescol), lovastatina (Altoprev), pitavastatina (Livalo), pravastatina (Pravachol), rosuvastatina 
( Crestor) e sinvastatina (Zocor, em Simcor, em Vytorin); ciclosporina (Gengraf, Neoral, Sandimmune); dabigatrano 
(Pradaxa); digoxina (Lanoxina); contraceptivos orais de etinilestradiol, tais como certos ('pílulas anticoncepcionais'), 
adesivos, anéis vaginais hormonais e outros produtos de etinilestradiol; certas terapias de reposição hormonal (TRH); e 
certos medicamentos para o vírus da imunodeficiência humana (HIV) ou síndrome da imunodeficiência adquirida 
(AIDS), incluindo darunavir (Prezista, em Prezcobix), efavirenz (Sustiva, em Atripla), lopinavir (em Kaletra) ou ritonavir 
(Norvir, em Kaletra); e fenitoína (Dilantin, Phenytek). Seu médico pode precisar alterar as doses de seus medicamentos 
ou monitorá-lo cuidadosamente quanto a efeitos colaterais.
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informe ao seu médico quais produtos à base de plantas você está tomando, especialmente a erva de São João.

informe o seu médico se tiver qualquer tipo de doença hepática que não seja a hepatite C. O seu médico pode dizer-lhe 
para não tomar glecaprevir e pibrentasvir.

informe o seu médico se você tem ou já teve o vírus da imunodeficiência humana (HIV) ou diabetes, ou se 
você já recebeu um transplante de fígado ou rim.

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

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?

Se forem 18 horas ou menos após você esquecer uma dose de glecaprevir e pibrentasvir, tome a dose esquecida com 

alimentos assim que se lembrar. No entanto, se tiverem passado mais de 18 horas desde a hora em que deveria ter 

tomado a sua dose, salte a dose esquecida e continue o seu esquema posológico regular. Não tome uma dose dupla para 

compensar uma perdida.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

Glecaprevir e pibrentasvir podem causar efeitos colaterais. Informe o seu médico se algum 
destes sintomas for grave ou não desaparecer:

dor de cabeça

cansaço

fraqueza

náusea

diarréia

coceira

Glecaprevir e pibrentasvir podem causar outros efeitos colaterais. Ligue para o seu médico se tiver 
algum problema incomum enquanto estiver tomando este medicamento.

sonolência

confusão

inchaço da área do estômago

vômito de sangue ou material que se parece com borra de café

fezes escuras, pretas ou com sangue

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).
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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]

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.

nomes de rands

Mavyret®

Última revisão - 15/01/2022

Saiba como citar esta página

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

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a617039.html 4/5

http://www.upandaway.org/
http://goo.gl/c4Rm4p
https://www.poisonhelp.org/help
https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html


14/04/22, 14h49 Glecaprevir e Pibrentasvir: Informações sobre medicamentos MedlinePlus

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.

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/a617039.html 5/5

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

