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Informações sobre medicamentos

Pronunciar:Tenofovir Alafenamida

Outros nomes:Vemlidy, TAF, fumarato de tenofovir alafenamida

Classe de drogas:Antiviral (Inibidor da Transcriptase Reversa Analógica do Nucleosídeo do Vírus da Hepatite B)

O que é tenofovir alafenamida?

O tenofovir alafenamida é umantiviralmedicamento de prescrição aprovado pelos EUAAdministração de Alimentos e 

Medicamentos(FDA) para o tratamento deinfecção pelo vírus da hepatite B(HBV) em adultos que atendem a certos requisitos, 

conforme determinado por um profissional de saúde.

O HBV pode ser uma infecção oportunista (IO) do HIV. Uma OI é uma infecção que ocorre com mais frequência ou é mais 

grave em pessoas com sistema imunológico enfraquecido – como pessoas com HIV – do que em pessoas com sistema 

imunológico saudável. Para saber mais sobre OIs, leia o HIVinfoO que é uma infecção oportunista? ficha técnica.

Para saber como o HIV e o HBV estão conectados, leia o HIVinfoHIV e hepatite Bficha técnica. A ficha informativa 

inclui informações sobre como o HBV é disseminado, sintomas do HBV e opções de tratamento.

O tenofovir alafenamida também é um componente de vários medicamentos aprovados pela FDAcombinação de dose fixa)(FDC) 

comprimidos para o tratamento da infecção pelo HIV. O comprimido de emtricitabina/tenofovir alafenamida FDC (nome comercial: 

Descovy) também é aprovado para HIVprofilaxia pré-exposição(Preparação).

Como o tenofovir alafenamida é usado em pessoas com HIV?

oDiretrizes para Prevenção e Tratamento de Infecções Oportunistas em Adultos e Adolescentes com 
HIVincluir recomendações sobre o uso de tenofovir alafenamida como parte de umTerapia anti-
retroviral(ART) para tratar a infecção por HIV e HBV em pessoas com HIV/HBVcoinfecção.

Os usos recomendados podem nem sempre ser consistentes com os usos de tenofovir alafenamida aprovados pela FDA. 

Veja odiretrizespara obter informações completas sobre os usos recomendados de tenofovir alafenamida em adultos e 

adolescentes com HIV. O tenofovir alafenamida pode ter outros usos recomendados não listados acima.

O que devo dizer ao meu médico antes de tomar tenofovir 
alafenamida?
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Antes de tomar tenofovir alafenamida, informe o seu médico:

Se tem alergia ao tenofovir alafenamida ou a qualquer outro medicamento.

Sobre quaisquer condições médicas que você tem ou teve, como problemas renais.

Sobre qualquer coisa que possa afetar sua capacidade de tomar medicamentos, como dificuldade para engolir ou 

lembrar de tomar pílulas.

Se você está grávida ou planeja engravidar. Converse com seu médico sobre os riscos e benefícios 

de tomar tenofovir alafenamida durante a gravidez. oDiretrizes para Prevenção e Tratamento de 
Infecções Oportunistas em Adultos e Adolescentes com HIVpode incluir outras recomendações 

sobre o uso de tenofovir alafenamida durante a gravidez. Consulte estas diretrizes para obter 

informações adicionais.

Se você está amamentando ou planeja amamentar. Para mulheres com HIV nos Estados Unidos, o 

Diretriznão recomenda a amamentação. Antes de seu bebê nascer, ou se você já estiver amamentando, 

converse com seu médico para discutir opções alternativas para alimentar seu bebê.

Sobre outros medicamentos prescritos e não prescritos, vitaminas, suplementos nutricionais e produtos 

fitoterápicos que você está tomando ou planeja tomar. O tenofovir alafenamida pode afetar o funcionamento de 

outros medicamentos ou produtos, e outros medicamentos ou produtos podem afetar o funcionamento do 

tenofovir alafenamida. Pergunte ao seu médico se existem interações entre o tenofovir alafenamida e os outros 

medicamentos que você toma.

Pergunte ao seu médico sobre possíveis efeitos colaterais do tenofovir alafenamida. Seu médico lhe 
dirá o que fazer se você tiver efeitos colaterais.

Como devo tomar o tenofovir alafenamida?

Tome tenofovir alafenamida de acordo com as instruções do seu médico. Seu médico lhe dirá quanto 
tenofovir alafenamida deve tomar e quando tomá-lo. Antes de iniciar o tenofovir alafenamida e sempre que 
receber uma recarga, leia todas as informações impressas que acompanham o seu medicamento.

Como o tenofovir alafenamida deve ser armazenado?

Armazene os comprimidos de tenofovir alafenamida abaixo de 86°F (30°C).

Mantenha o tenofovir alafenamida no recipiente em que veio e mantenha o recipiente bem fechado. Se o recipiente 

tiver um pequeno pacote de agente de secagem (chamado de dessecante), não o remova. O dessecante protege o 

medicamento da umidade.

Não use tenofovir alafenamida se o lacre original sobre a abertura do recipiente estiver quebrado ou 

ausente.

https://clinicalinfo.hiv.gov/en/drugs/tenofovir-alafenamide/patient 2/3

https://clinicalinfo.hiv.gov/guidelines/adult-and-adolescent-opportunistic-infection
https://clinicalinfo.hiv.gov/en/guidelines/perinatal/counseling-and-managing-women-living-hiv-united-states-who-desire-breastfeed?view=full


15/04/22, 09:38 Tenofovir Alafenamida - | NIH

Jogue fora o tenofovir alafenamida que não é mais necessário ou expirado (desatualizado). SeguirDiretrizes da FDA

sobre como descartar com segurança medicamentos não utilizados.

Mantenha o tenofovir alafenamida e todos os medicamentos fora do alcance das crianças.

Onde posso encontrar mais informações sobre o tenofovir 
alafenamida?

Mais informações sobre o tenofovir alafenamida estão disponíveis:

Recomendações sobre os usos do tenofovir alafenamida relacionados ao HIV, doDiretrizes para 

prevenção e tratamento de infecções oportunistas em adultos e adolescentes infectados pelo HIV, 

elaborado peloCentros de Controle e Prevenção de Doenças, aInstituto Nacional de Saúde, e a 

Associação de Medicina do HIV da Sociedade de Doenças Infecciosas da América

Estudos de pesquisa relacionados ao tenofovir alafenamida, deClinicalTrials.gov

O resumo do medicamento da versão do paciente acima é baseado no(s) seguinte(s) rótulo(s) da FDA:Tábua.

Última revisão: 24 de março de 2021

Imprimir

Versão do pacienteHTML

Etiqueta FDA: TabletPDF

https://clinicalinfo.hiv.gov/en/drugs/tenofovir-alafenamide/patient 3/3

https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=72e6b33c-0351-4070-9172-eeaa186c01d2
https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/getFile.cfm?setid=72e6b33c-0351-4070-9172-eeaa186c01d2&type=pdf
https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/where-and-how-dispose-unused-medicines?povid=cat5431-env198764-moduleB120712-lLinkZone4PharmacyNotices6FDAGuidelines
https://clinicalinfo.hiv.gov/guidelines/adult-and-adolescent-opportunistic-infection
https://clinicalinfo.hiv.gov/custom-ajax/get-dialog-content
https://clinicalinfo.hiv.gov/custom-ajax/get-dialog-content
https://clinicalinfo.hiv.gov/custom-ajax/get-dialog-content

