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Tadalafil
pronunciado como (tah da' la fil)

por que este medicamento é prescrito?

Tadalafil (Cialis) é usado para tratar a disfunção erétil (DE, impotência; incapacidade de obter ou manter 
uma ereção) e os sintomas de hiperplasia benigna da próstata (HBP; aumento da próstata) que incluem 
dificuldade em urinar (hesitação, gotejamento, fluxo fraco, e esvaziamento incompleto da bexiga), dor ao 
urinar e frequência e urgência urinária em homens adultos. Tadalafil (Adcirca) é usado para melhorar a 
capacidade de se exercitar em pessoas com hipertensão arterial pulmonar (HAP; pressão alta nos vasos 
que transportam sangue para os pulmões, causando falta de ar, tontura e cansaço). Tadalafil está em 
uma classe de medicamentos chamados inibidores da fosfodiesterase (PDE). Ele funciona para tratar a 
disfunção erétil, aumentando o fluxo sanguíneo para o pênis durante a estimulação sexual. Este 
aumento do fluxo sanguíneo pode causar uma ereção.

Se estiver a tomar tadalafil para tratar a disfunção erétil, deve saber que não cura a disfunção erétil nem 
aumenta o desejo sexual. Tadalafil não previne a gravidez ou a propagação de doenças sexualmente 
transmissíveis, como o vírus da imunodeficiência humana (HIV).

como este medicamento deve ser usado?

Tadalafil vem como um comprimido para tomar por via oral. Pode ser tomado com ou sem alimentos.

Se você estiver tomando tadalafil para tratar a disfunção erétil, siga as instruções do seu médico e as orientações deste 

parágrafo. Existem duas maneiras diferentes de tomar tadalafil, diariamente ou conforme necessário. Converse com seu 

médico sobre qual esquema de dosagem é adequado para você. O tadalafil às vezes é tomado conforme necessário, 

geralmente pelo menos 30 minutos antes da atividade sexual e não mais do que uma vez a cada 24 horas. O seu médico irá 

ajudá-lo a decidir a melhor altura para tomar tadalafil antes da atividade sexual. Tadalafil também é às vezes tomado uma 

vez por dia todos os dias, independentemente do horário da atividade sexual. Você pode tentar atividade sexual a qualquer 

momento entre as doses. Se estiver a tomar tadalafil regularmente, tome-o à mesma hora todos os dias. Se você tem certas 

condições de saúde ou está tomando certos medicamentos, o seu médico pode dizer-lhe para tomar tadalafil com menos 

frequência ou pode prescrever uma dose mais baixa a ser tomada uma vez por dia. 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 tadalafil 

exatamente como indicado. Não tome mais ou menos ou tome com mais frequência do que o prescrito pelo seu médico.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a604008.html 1/6

TITLE - TADALAFIL / CIALIS ADCIRCA MEDICATION 
PATIENT INFORMATION IN PORTUGUESE

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-tadalafil-cialis-adcirca-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a604008.html


14/04/22, 16h25 Tadalafil: Informações sobre medicamentos MedlinePlus

Se estiver a tomar tadalafil para tratar HAP ou HBP, siga as instruções do seu médico e as orientações deste parágrafo. 

Você deve tomar tadalafil uma vez ao dia. Tome todos os comprimidos da sua dose diária uma vez por dia; não divida os 

comprimidos para tomar em doses separadas. Tome tadalafil aproximadamente à mesma hora todos os dias. Se já 

estiver a tomar medicação para tratar a HBP, o seu médico pode dizer-lhe para parar de tomar a sua outra medicação 

pelo menos um dia antes de iniciar o tratamento com tadalafil. Siga as instruções do seu médico cuidadosamente e peça 

ao seu médico ou farmacêutico para explicar qualquer parte que você não entenda.

Se você estiver tomando tadalafil para disfunção erétil, seu médico provavelmente iniciará uma dose média de 
tadalafil e aumentará ou diminuirá sua dose dependendo da sua resposta à medicação. Informe o seu médico se o 
tadalafil não estiver a funcionar bem ou se tiver efeitos secundários.

Se estiver a tomar tadalafil para a HAP, deve saber que o tadalafil controla a HAP, mas não a cura. Continue a 
tomar tadalafil mesmo que se sinta bem. Não pare de tomar tadalafil 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 tadalafil,

informe o seu médico e farmacêutico se você é alérgico ao tadalafil, a qualquer outro medicamento ou a qualquer um dos 

ingredientes dos comprimidos de tadalafil. Peça ao seu farmacêutico uma lista dos ingredientes.

informe o seu médico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente riociguat (Adempas) ou nitratos como dinitrato 
de isossorbida (Isordil), mononitrato de isossorbida (Monoket) e nitroglicerina (Minitran, Nitro-Dur, Nitromist, Nitrostat, 
outros). Os nitratos vêm como comprimidos, comprimidos sublinguais (debaixo da língua), sprays, adesivos, pastas e 
pomadas. Pergunte ao seu médico se você não tiver certeza se algum dos seus medicamentos contém nitratos. O seu 
médico provavelmente irá dizer-lhe para não tomar tadalafil se estiver a tomar nitratos.

informe o seu médico se estiver a tomar drogas de rua contendo nitratos ('poppers') como nitrato de amilo, nitrato de 
butilo ou nitrito enquanto estiver a tomar tadalafil. O seu médico provavelmente lhe dirá para não tomar tadalafil se 
estiver tomando drogas de rua contendo nitratos.

você deve saber que o tadalafil está disponível sob as marcas Adcirca e Cialis. Você só deve ser 
tratado com um desses produtos de cada vez.

informe ao seu médico e farmacêutico quais outros medicamentos prescritos e não prescritos, vitaminas 
e suplementos nutricionais que você está tomando ou planeja tomar. Certifique-se de mencionar 
qualquer um dos seguintes: bloqueadores alfa, como alfuzosina (Uroxatral), doxazosina (Cardura), 
dutasterida (Avodart, em Jalyn), prazosina (Minipress), silodosina (Rapaflo), tansulosina (Flomax, em Jalyn) 
e terazosina; amiodarona (Cordarone, Pacerone); certos antifúngicos como fluconazol (Diflucan), 
griseofulvina (Grifulvin, Gris-PEG), itraconazol (Onmel, Sporanox), cetoconazol (Extina, Ketozole, Nizoral, 
Xolegel) e voriconazol (Vfend); aprepitant (Emend); bosentano (Tracleer); carbamazepina (Carbatrol, Epitol, 
Tegretol, Teril, outros); claritromicina (Biaxin, em Prevpac); diltiazem (Cardizem, Cartia, Tiazac, outros); 
efavirenz (Sustiva, em Atripla); eritromicina (EES, E-Micina, Eritrocina); inibidores da protease do HIV, 
incluindo indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept) e ritonavir (Norvir, em Kaletra), lovastatina (Altocor, em 
Advicor); medicamentos para pressão alta; nefazodona; nevirapina
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(Viramune); outros medicamentos ou tratamentos para disfunção erétil; outros medicamentos ou tratamentos 
para HAP; fenobarbital; fenitoína (Dilantin, Phenytek); rifabutina (Micobutina); rifampicina (Rifadin, Rimactane, em 
Rifamate, em Rifater); sertralina (Zoloft); telitromicina (Ketek); e verapamil (Calan, Covera, Verelan, em Tarka). Seu 
médico pode precisar alterar as doses de seus medicamentos ou monitorá-lo cuidadosamente quanto a efeitos 
colaterais.

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 fuma; se você já teve uma ereção que durou mais de 4 horas; e se teve 
recentemente diarreia, vómitos, não ingeriu líquidos suficientes ou suou muito, o que pode ter causado 
desidratação (perda de uma grande quantidade de fluidos corporais. doença (DPVO; bloqueio das veias nos 
pulmões); qualquer condição que afete a forma do pênis; diabetes; colesterol alto; pressão arterial alta ou baixa; 
batimentos cardíacos irregulares; ataque cardíaco ou insuficiência cardíaca; angina (dor no peito); um acidente 
vascular cerebral; úlceras no estômago; um distúrbio hemorrágico; problemas de circulação sanguínea; 
problemas nas células do sangue, como anemia falciforme (uma doença dos glóbulos vermelhos), mieloma 
múltiplo (câncer das células plasmáticas) ou leucemia (câncer dos glóbulos brancos). células sanguíneas); ou 
coração, rim, ou doença hepática. Informe também o seu médico se você ou algum membro da sua família tem 
ou já teve uma doença ocular como retinite pigmentosa (uma doença ocular hereditária que causa perda de 
visão) ou se você já teve perda súbita de visão grave, especialmente se você foi disseram que a perda de visão foi 
causada por um bloqueio do fluxo sanguíneo para os nervos que o ajudam a ver.

se é mulher e está a tomar tadalafil para tratar a HAP, informe o seu médico se está grávida, planeia 
engravidar ou está a amamentar. Se engravidar enquanto estiver a tomar tadalafil, contacte o seu 
médico.

se estiver a ser submetido a uma cirurgia, incluindo cirurgia dentária, informe o médico ou dentista que está a tomar 
tadalafil.

converse com seu médico sobre o uso seguro de bebidas alcoólicas durante o tratamento com tadalafil. Se você 
beber uma grande quantidade de álcool (mais de cinco copos de vinho ou cinco doses de uísque) enquanto estiver 
tomando tadalafil, é mais provável que sinta alguns efeitos colaterais do tadalafil, como tontura, dor de cabeça, 
batimentos cardíacos acelerados e pressão arterial baixa. .

se estiver a tomar tadalafil para tratar a disfunção erétil, informe o seu médico se alguma vez foi aconselhado por um 
profissional de saúde a evitar a atividade sexual por razões médicas ou se alguma vez sentiu dor no peito durante a 
atividade sexual. A atividade sexual pode ser uma pressão para o seu coração, especialmente se você tiver uma 
doença cardíaca. Se você sentir dor no peito, tontura ou náusea durante a atividade sexual, ligue para o seu médico 
imediatamente ou obtenha tratamento médico de emergência e evite a atividade sexual até que seu médico lhe diga 
o contrário.

informe todos os seus prestadores de cuidados de saúde que está a tomar tadalafil. Se você precisar de tratamento médico de 

emergência para um problema cardíaco, os profissionais de saúde que o tratam precisarão saber quando você tomou tadalafil pela 

última vez.

Que instruções dietéticas especiais devo seguir?

Fale com o seu médico sobre comer toranja e beber sumo de toranja enquanto estiver a tomar este medicamento.

o que devo fazer se me esquecer de uma dose?

Se estiver a tomar tadalafil para disfunção erétil regularmente, tome a dose esquecida assim que se 
lembrar. No entanto, se estiver quase na hora da próxima dose, pule a dose esquecida e continue
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seu esquema de dosagem regular. Não tome uma dose dupla ou mais de uma dose por dia para compensar uma dose 

esquecida.

Se estiver a tomar tadalafil para HAP ou HBP, 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?

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

dor de cabeça

indigestão ou azia

náusea

diarréia

rubor

dor no estômago, costas, músculos, braços ou pernas

tosse

Alguns efeitos secundários podem ser graves. Se sentir algum destes sintomas, contacte o seu 
médico imediatamente ou obtenha tratamento médico de emergência:

diminuição súbita ou perda de visão (veja abaixo para mais informações)

visão embaçada

alterações na visão de cores (ver uma coloração azul em objetos ou ter dificuldade em dizer a 
diferença entre azul e verde)

diminuição súbita ou perda de audição (veja abaixo para mais informações)

zumbido nos ouvidos

ereção que dura mais de 4 horas

tontura

dor no peito

urticária

irritação na pele

dificuldade em respirar ou engolir

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

bolhas ou descamação da pele

Alguns pacientes experimentaram uma perda súbita de parte ou de toda a visão depois de tomarem tadalafil ou outros 

medicamentos semelhantes ao tadalafil. A perda de visão foi permanente em alguns casos. Não se sabe se
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a perda de visão foi causada pela medicação. Se tiver uma perda súbita de visão enquanto estiver a tomar tadalafil, 

contacte o seu médico imediatamente ou obtenha tratamento médico de emergência. Não tome mais doses de 

tadalafil ou medicamentos semelhantes, como sildenafil (Revatio, Viagra) ou vardenafil (Levitra) até falar com seu 

médico.

Alguns pacientes experimentaram uma diminuição súbita ou perda de audição após tomarem tadalafil ou outros 

medicamentos semelhantes ao tadalafil. A perda auditiva geralmente envolvia apenas uma orelha e nem sempre 

melhorava com a suspensão da medicação. Não se sabe se a perda auditiva foi causada pela medicação. Se você tiver 

uma perda súbita de audição, às vezes com zumbido nos ouvidos ou tontura, enquanto estiver tomando tadalafil, 

ligue para o seu médico imediatamente. Não tome mais doses de tadalafil ou medicamentos semelhantes, como 

sildenafil (Revatio, Viagra) ou vardenafil (Levitra) até falar com seu médico.

Tadalafil 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 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.
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Quais outras informações devo saber?

Mantenha todas as consultas com o seu médico.

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. Deve trazer esta lista consigo sempre que visitar um médico ou se for internado num hospital. 

Também é uma informação importante para levar com você em caso de emergência.

nomes de rands

Adcirca®

Cialis®

Entadfi®(como um produto combinado contendo Finasterida, Tadalafil)
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