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Bictegravir, Emtricitabina e Tenofovir
pronunciado como (bik teg' ra vir) (em tri sit' uh bean) (te noe' fo veer)

AVISO IMPORTANTE:

Bictegravir, emtricitabina e tenofovir não devem ser usados   para tratar a infecção pelo vírus da hepatite B 
(HBV; uma infecção hepática contínua). Informe o seu médico se tem ou pensa que pode ter HBV. Seu médico 
pode testá-lo para ver se você tem HBV antes de iniciar seu tratamento com bictegravir, emtricitabina e 
tenofovir. Se você tem HBV e toma bictegravir, emtricitabina e tenofovir, sua condição pode piorar 
repentinamente quando você parar de tomar bictegravir, emtricitabina e tenofovir.

Mantenha todas as consultas com o seu médico e o laboratório. Seu médico irá examiná-lo e solicitar exames 

laboratoriais antes, durante e regularmente por vários meses após você parar de tomar bictegravir, emtricitabina e 

tenofovir para verificar se o seu HBV piorou.

Converse com seu médico sobre os riscos de tomar bictegravir, emtricitabina e tenofovir.

por que este medicamento é prescrito?

A combinação de bictegravir, emtricitabina e tenofovir é usada para tratar a infecção pelo vírus da imunodeficiência 

humana (HIV) em certos adultos e crianças com peso mínimo de 25 kg (55 libras) que não receberam tratamento 

antirretroviral no passado ou que permaneceram estáveis   em outros tratamento(s) antirretroviral(is). Bictegravir está em 

uma classe de medicamentos chamados inibidores de transferência de fita da integrase (INSTIs). A emtricitabina e o 

tenofovir estão em uma classe de medicamentos chamados inibidores nucleosídeos da transcriptase reversa (NRTIs). A 

combinação de bictegravir, emtricitabina e tenofovir funciona diminuindo a quantidade de HIV no corpo. Embora o 

bictegravir, a emtricitabina e o tenofovir não curem o HIV, esses medicamentos podem diminuir sua chance de desenvolver 

a síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) e doenças relacionadas ao HIV, como infecções graves ou câncer. Tomar 

esses medicamentos junto com a prática de sexo seguro e outras mudanças no estilo de vida pode diminuir o risco de 

contrair ou transmitir o vírus HIV para outras pessoas.

como este medicamento deve ser usado?

A combinação de bictegravir, emtricitabina e tenofovir vem como um comprimido para tomar por via oral. Geralmente é 

tomado uma vez ao dia com ou sem alimentos. Tome bictegravir, emtricitabina e tenofovir por volta do
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mesmo horário 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 bictegravir, emtricitabina e tenofovir exatamente como indicado. Não 

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

Continue a tomar bictegravir, emtricitabina e tenofovir mesmo que se sinta bem. Não pare de tomar bictegravir, 

emtricitabina e tenofovir sem falar com o seu médico. Se você parar de tomar bictegravir, emtricitabina e tenofovir, 

mesmo que por um curto período de tempo, ou pular doses, o vírus pode se tornar resistente aos medicamentos e 

pode ser mais difícil de tratar.

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 bictegravir, emtricitabina e tenofovir,

informe o seu médico e farmacêutico se for alérgico a bictegravir, emtricitabina e tenofovir, a qualquer outro medicamento 
ou a qualquer um dos ingredientes dos comprimidos de bictegravir, emtricitabina e tenofovir. Peça ao seu farmacêutico uma 
lista dos ingredientes.

informe o seu médico se estiver a tomar dofetilida (Tikosyn) ou rifampicina (Rifadin, Rimactane, em Rifamate, em 
Rifater). Seu médico provavelmente lhe dirá para não tomar bictegravir, emtricitabina e tenofovir 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: aciclovir (Zovirax); carbamazepina (Carbatrol, Epitol, Equetro, Tegretol, Teril); cidofovir; ganciclovir 
(Valcyte); gentamicina; outros medicamentos para tratar o vírus da imunodeficiência humana (HIV); metformina 
(Glucophage, Riomet); medicamentos anti-inflamatórios não esteróides (AINEs), como ibuprofeno (Advil, Motrin) e 
naproxeno (Aleve, Naprosyn); oxcarbazepina (Trileptal); fenobarbital; fenitoína (Dilantin, Phenytek); rifabutina 
(Micobutina); rifapentina (Priftin); ritonavir (Norvir, em Kaletra); valaciclovir (Valtrex); e valganciclovir (Valcyte). 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 bictegravir, emtricitabina e tenofovir, portanto, 
informe o seu médico sobre todos os medicamentos que você está tomando, mesmo aqueles que não aparecem nesta 
lista.

se estiver tomando um antiácido contendo cálcio, magnésio, alumínio (Maalox, Mylanta, Tums, outros) ou 
sucralfato (Carafate), tome bictegravir, emtricitabina e tenofovir com o estômago vazio 2 horas antes de 
tomar o antiácido ou sucralfato.

se estiver a tomar um suplemento de ferro ou cálcio, tome-o ao mesmo tempo que bictegravir, emtricitabina e 
tenofovir juntamente com alimentos.

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 tem ou já teve as condições mencionadas na seção ADVERTÊNCIA IMPORTANTE ou 
qualquer tipo de infecção que não desaparece ou que vai e vem, como tuberculose (TB; um tipo de infecção 
pulmonar) ou citomegalovírus (CMV; uma infecção viral que pode causar sintomas em pessoas com sistema 
imunológico fraco) ou doença renal.

informe o seu médico se estiver grávida, planeia engravidar ou está a amamentar. Se engravidar enquanto 
estiver a tomar bictegravir, emtricitabina e tenofovir, contacte o seu médico. Você não deveria
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amamentar se estiver infectada pelo HIV ou se estiver tomando bictegravir, emtricitabina e tenofovir.

você deve saber que enquanto estiver tomando medicamentos para tratar a infecção pelo HIV, seu sistema 
imunológico pode ficar mais forte e começar a combater outras infecções que já estavam em seu corpo ou causar a 
ocorrência de outras condições. Isso pode fazer com que você desenvolva sintomas dessas infecções ou condições. Se 
tiver sintomas novos ou agravados durante o tratamento com bictegravir, emtricitabina e tenofovir, informe 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?

Tome a dose esquecida assim que se lembrar. Não tome uma dose dupla para compensar uma 
perdida.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

Bictegravir, emtricitabina e tenofovir podem causar efeitos colaterais. Informe o seu médico se 
algum destes sintomas for grave ou não desaparecer:

diarréia

náusea

vômito

dor de cabeça

Se você tiver algum destes sintomas ou aqueles listados na seção ADVERTÊNCIA IMPORTANTE, ligue 
para o seu médico imediatamente ou obtenha tratamento médico de emergência:

diminuição da micção

inchaço dos pés e tornozelos

fadiga

falta de ar

respiração rápida

batimento cardíaco rápido ou anormal

dor de estômago com náuseas e vômitos

cor fria ou azul das mãos e pés

urina amarela escura ou marrom

movimentos intestinais de cor clara

amarelecimento da pele ou dos olhos

perda de apetite

fraqueza
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fadiga

tontura ou vertigem

Bictegravir, emtricitabina e tenofovir podem 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).

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.

Mantenha um suprimento de bictegravir, emtricitabina e tenofovir à mão. Não espere até ficar sem 
medicação para reabastecer 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.
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nomes de rands

Biktarvy®
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