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Avanafila
pronunciado como (a van' a fil)

por que este medicamento é prescrito?

Avanafil é usado para tratar a disfunção erétil (DE: impotência; incapacidade de obter ou manter uma ereção em homens). 

O avanafil está em uma classe de medicamentos chamados inibidores da fosfodiesterase (PDE). Funciona aumentando o 

fluxo sanguíneo para o pênis durante a estimulação sexual. Este aumento do fluxo sanguíneo pode causar uma ereção. 

Avanafil não cura a disfunção erétil nem aumenta o desejo sexual. O avanafil não previne a gravidez ou a propagação de 

doenças sexualmente transmissíveis, como o vírus da imunodeficiência humana (HIV).

como este medicamento deve ser usado?

Avanafil vem como um comprimido para tomar por via oral. Para os homens que tomam as doses de 100 mg ou 200 mg, o avanafil é 

geralmente tomado com ou sem alimentos, conforme necessário, cerca de 15 minutos antes da atividade sexual. Para os homens que 

tomam a dose de 50 mg, o avanafil é geralmente tomado com ou sem alimentos, conforme necessário, cerca de 30 minutos antes da 

atividade sexual. Não tome avanafil mais de uma vez em 24 horas. 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 avanafil exatamente como indicado. Não tome mais ou 

menos dele ou tome-o com mais frequência do que o prescrito pelo seu médico.

Seu médico provavelmente iniciará uma dose média de avanafil e poderá aumentar ou diminuir sua dose 
dependendo de como você responde à medicação. Informe o seu médico se o avanafil não estiver a funcionar bem 
ou se tiver efeitos secundários.

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 avanafil,

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

dos comprimidos de avanafil. Pergunte ao seu farmacêutico ou verifique as informações do paciente para obter uma lista dos 

ingredientes.
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não tome avanafil se estiver tomando ou tiver tomado recentemente riociguat (Adempas) ou nitratos, como dinitrato de 
isossorbida (Dilatrate-SR, Isordil, em BiDil), 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.

não tome drogas de rua contendo nitratos, como nitrato de amila e nitrato de butila ('poppers') enquanto estiver 
tomando avanafil.

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: bloqueadores alfa como alfuzosina (Uroxatral), doxazosina (Cardura), 
prazosina (Minipress), tansulosina (Flomax, em Jalyn), silodosina (Rapaflo) e terazosina; certos medicamentos 
antifúngicos, como fluconazol (Diflucan), itraconazol (Onmel, Sporanox) e cetoconazol (Nizoral); aprepitant 
(Emend); claritromicina (Biaxin, em Prevpac); diltiazem (Cardizem, Cartia, Tiazac); eritromicina (EES, E-Micina, 
Eritrocina); inibidores da protease do HIV, como atazanavir (Reyataz, no Evotaz), fosamprenavir (Lexiva), indinavir 
(Crixivan), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir, no Kaletra) e saquinavir (Invirase); outros medicamentos ou 
tratamentos para disfunção erétil; medicamentos para pressão alta; nefazodona; verapamil (Calan, Covera, 
Verelan, outros); e telitromicina (Ketek). Seu médico pode precisar alterar as doses de seus medicamentos ou 
monitorá-lo cuidadosamente quanto a efeitos colaterais. Muitos outros medicamentos também podem interagir 
com o avanafil, portanto, informe o seu médico sobre todos os medicamentos que você está tomando, mesmo 
aqueles que não aparecem nesta lista.

Informe o seu médico se alguma vez foi aconselhado por um médico a evitar a atividade sexual por 
razões médicas, se foi submetido a uma cirurgia cardíaca nos últimos 6 meses e se alguma vez teve 
uma ereção que durou mais de 4 horas. Informe também o seu médico se você tem ou já teve uma 
condição que afeta a forma do pênis, como angulação, fibrose cavernosa ou doença de Peyronie; um 
ataque cardíaco; derrame; batimentos cardíacos irregulares; uma artéria bloqueada; angina (dor no 
peito); pressão arterial alta ou baixa; insuficiência cardíaca; problemas nas células sanguíneas, como 
anemia falciforme (uma doença dos glóbulos vermelhos), mieloma múltiplo (câncer dos plasmócitos) 
ou leucemia (câncer dos glóbulos brancos); úlceras; problemas de sangramento; ou doença hepática 
ou renal.

você deve saber que o avanafil é apenas para uso em homens. As mulheres não devem tomar avanafil, especialmente se 
estiverem ou puderem engravidar ou estiverem amamentando. Se uma mulher grávida toma avanafil, ela deve ligar para 
seu médico.

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

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

você deve saber que a atividade sexual pode sobrecarregar seu coração, especialmente se você tiver uma doença 
cardíaca. Se você tiver dor no peito, tontura ou náusea durante a atividade sexual, ligue para o seu médico 
imediatamente e evite a atividade sexual até que seu médico lhe diga o contrário.

informe todos os seus profissionais de saúde que você está tomando avanafil. Se você precisar de tratamento médico de emergência 

para um problema cardíaco, os profissionais de saúde que o tratam precisarão saber quando você tomou avanafil pela última vez.

Que instruções dietéticas especiais devo seguir?
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Converse com seu médico sobre comer toranja e beber suco de toranja enquanto estiver tomando este medicamento.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

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

dor de cabeça

rubor

dor nas costas

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

uma ereção que dura mais de 4 horas

perda súbita de visão em um ou ambos os olhos (veja abaixo para mais informações)

perda auditiva súbita (veja abaixo para mais informações)

zumbido nos ouvidos

tontura

irritação na pele

coceira

pálpebras inchadas

Avanafil 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).

Alguns pacientes experimentaram uma perda repentina de parte ou de toda a visão depois de tomarem 
medicamentos semelhantes ao avanafil. A perda de visão foi permanente em alguns casos. Não se sabe se a 
perda de visão foi causada pela medicação. Se tiver uma perda súbita de visão enquanto estiver a tomar avanafil, 
contacte o seu médico imediatamente. Não tome mais doses de avanafil ou medicamentos semelhantes, como 
sildenafil (Revatio, Viagra), tadalafil (Cialis) ou vardenafil (Levitra) até falar com seu médico.

Alguns pacientes experimentaram uma diminuição súbita ou perda de audição depois de tomarem outros 
medicamentos semelhantes ao avanafil. 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 repentina de audição, às vezes com zumbido nos ouvidos ou tontura, enquanto estiver tomando 
avanafil, chame seu médico imediatamente. Não tome mais doses de avanafil ou medicamentos semelhantes, 
como sildenafil (Revatio, Viagra), tadalafil (Cialis) ou vardenafil (Levitra) até falar com seu médico.
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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).

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.

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. 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

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

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.
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