
DESTAQUES DAS INFORMAÇÕES DE PRESCRIÇÃO foram relatados achados e, às vezes, disfunção orgânica, incluindo lesão hepática. 
Interrompa imediatamente os comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir 
disoproxil fumarato e outros agentes suspeitos se surgirem sinais ou sintomas de 
reações de hipersensibilidade, pois um atraso na interrupção do tratamento pode 
resultar em uma reação com risco de vida. (5.2)
Hepatotoxicidade foi relatada em pacientes recebendo regimes contendo dolutegravir. 
Pacientes com hepatite B ou C subjacente podem apresentar risco aumentado de 
agravamento ou desenvolvimento de elevações de transaminases. Recomenda-se a 
monitorização da hepatotoxicidade. (5.3)
Pode ocorrer toxicidade embriofetal quando usado no momento da concepção e no 
início da gravidez. Evite o uso de comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir 
disoproxil fumarato no momento da concepção até o primeiro trimestre de gravidez 
devido ao risco de defeitos do tubo neural. Aconselhar adolescentes e adultos com 
potencial para engravidar a usar métodos contraceptivos eficazes. (2,1, 5,4, 8,1, 8,3)

Insuficiência renal de início recente ou agravamento: pode incluir insuficiência renal 
aguda e síndrome de Fanconi. Avaliar a depuração de creatinina estimada antes de 
iniciar o tratamento com comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir 
disoproxil fumarato. Em pacientes com risco de disfunção renal, avaliar a depuração de 
creatinina estimada, fósforo sérico, glicose na urina e proteína na urina antes de iniciar 
o tratamento com comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil 
fumarato e periodicamente durante o tratamento. Evite administrar comprimidos de 
dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato com uso concomitante ou 
recente de drogas nefrotóxicas. (5.6)
Diminuição da densidade mineral óssea (DMO): Considere a avaliação da DMO em 
pacientes com histórico de fratura patológica ou outros fatores de risco para 
osteoporose ou perda óssea. (5.7)
Síndrome de reconstituição imune: observada em pacientes infectados pelo HIV. Pode 
exigir avaliação e tratamento adicionais (5.8)
Acidose lática e hepatomegalia grave com esteatose: Descontinuar o tratamento em 
pacientes que desenvolverem sintomas ou achados laboratoriais sugestivos de acidose 
lática ou hepatotoxicidade pronunciada. (5.9)
Descompensação hepática, algumas fatais, ocorreu em pacientes co-infectados HIV-1/
HCV recebendo regimes baseados em interferon e ribavirina. Monitorar para 
toxicidades associadas ao tratamento. Interrompa os comprimidos de dolutegravir, 
lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato conforme clinicamente apropriado e 
considere a redução da dose ou a descontinuação de interferon alfa, ribavirina ou 
ambos. (5.10) Pancreatite: Usar com cautela em pacientes pediátricos com histórico de 
pancreatite ou outros fatores de risco significativos para pancreatite. Interrompa o 
tratamento conforme clinicamente apropriado. (5.11)

Esses destaques não incluem todas as informações necessárias para usar
DOLUTEGRAVIR, LAMIVUDINA e TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE 

COMPRIMIDOS de forma segura e eficaz. Consulte as informações 
completas de prescrição de DOLUTEGRAVIR, LAMIVUDINA e FUMARATO 
DE TENOFOVIR DISOPROXIL COMPRIMIDOS.

-

DOLUTEGRAVIR, LAMIVUDINA e TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE 
comprimidos, 50 mg/300 mg/300 mg para uso oral -

AVISO: EXACERBAÇÕES PÓS-TRATAMENTO DE
HEPATITE B

Verinformações completas de prescrição para aviso completo em caixa.

Exacerbações agudas graves do vírus da hepatite B (VHB) foram relatadas em 
pacientes infectados pelo VHB que descontinuaram a terapia anti-VHB, incluindo 
lamivudina ou tenofovir disoproxil fumarato, dois componentes de dolutegravir, 
lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato comprimidos. Monitorar de perto a 
função hepática em pacientes infectados pelo VHB que descontinuam os 
comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato. Se 
apropriado, o início da terapia anti-HBV pode ser justificado. (5.1)

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INDICAÇÕES E USO----- -------- Dolutegravir, 
lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato comprimidos, uma combinação de 
dolutegravir (inibidor da transferência de fita da integrase [INSTI]), lamivudina e 
tenofovir disoproxil fumarato (ambos inibidores nucleosídeos da transcriptase 
reversa), é indicado como um regime completo para o tratamento do HIV-1 
infecção em adultos e pacientes pediátricos com peso mínimo de 40 kg. (1)

-

-

-

Limitações de uso:
- Dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato comprimidos 

isoladamente não é recomendado em pacientes com substituições da integrase 
associadas à resistência ou suspeita clínica de resistência ao inibidor da 
transferência de integrase porque a dose de dolutegravir nos comprimidos de 
dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato é insuficiente nessas 
subpopulações. Consulte as informações de prescrição de dolutegravir. (1)

-

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOSAGEM E ADMINISTRAÇÃO-----------------------
- Teste de gravidez: Realizar testes de gravidez antes de iniciar o uso de 

dolutegravir, lamivudina e fumarato de tenofovir disoproxil em 
adolescentes e adultos com potencial para engravidar. (2.1, 5.4)
Testes: Antes ou ao iniciar os comprimidos de dolutegravir, lamivudina e 
tenofovir disoproxil fumarato, teste para infecção por HBV. Antes do início e 
durante o uso de comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil 
fumarato, em um cronograma clinicamente apropriado, avalie a creatinina 
sérica, a depuração de creatinina estimada, glicose na urina e proteína na urina 
em todos os pacientes. Em pacientes com doença renal crônica, avaliar também 
o fósforo sérico. (2.1)
Dose recomendada em adultos e pacientes pediátricos com peso mínimo de 40 kg: Um 
comprimido por dia. Pode ser tomado com ou sem alimentos. (2.3)
Se a dosagem com certos indutores de UGT1A ou CYP3A, o regime de 
dosagem de dolutegravir recomendado é de 50 mg duas vezes ao dia. 
Deve ser tomada uma dose adicional de 50 mg de dolutegravir, separada 
por 12 horas dos comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir 
disoproxil fumarato. (2.3)
Como o dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato é um 
medicamento de dose fixa e não pode ser ajustado na dose, dolutegravir, 
lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato não é recomendado em 
pacientes que necessitam de ajuste de dose, pacientes com depuração de 
creatinina inferior a 50 mL por minuto, ou pacientes com doença renal 
terminal que necessitam de hemodiálise. (2.4)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - REAÇÕES ADVERSAS---------------- --------------------
- Em indivíduos adultos: As reações adversas mais comuns (naqueles que recebem 

dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato) são insônia, fadiga, dor de 
cabeça, diarreia, erupção cutânea, dor e depressão. (6.1)
Em indivíduos pediátricos: As reações adversas mais comuns (nos que recebem 
lamivudina) são febre e tosse. (6.1)

-

-

Para relatar REAÇÕES ADVERSAS SUSPEITAS, entre em contato com 
Macleods Pharma USA, Inc., em 1-888-943-3210 ou FDA em 1-800-FDA-1088 
ou www.fda.gov/medwatch .-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS------------ -------------------- 
A coadministração de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato com outros 
medicamentos pode alterar a concentração de outros medicamentos e outros medicamentos podem 
alterar as concentrações de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato comprimidos. As 
potenciais interações medicamentosas devem ser consideradas antes e durante a terapia. (4, 7, 12,3)

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - USO EM POPULAÇÕES ESPECÍFICAS------------------ -------
- Gravidez: Evite o uso de comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil 

fumarato no momento da concepção até o primeiro trimestre devido ao risco de defeitos 
do tubo neural. (2,1, 5,4, 8,1)
Aleitamento: A amamentação não é recomendada devido ao potencial de transmissão 
do HIV-1. (8.2)
Mulheres e homens com potencial reprodutivo: Recomendam-se testes de 
gravidez e contraceção em adolescentes e adultos com potencial para 
engravidar. (8.3)
Pediatria: Não recomendado para pacientes com peso inferior a 40 kg. (8.4) Os comprimidos de 
dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato não são recomendados em pacientes 
com clearance de creatinina inferior a 50 mL por minuto ou pacientes com doença renal em 
estágio terminal que necessitem de hemodiálise. (8.6)

-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FORMAS DE DOSAGEM E FORÇAS---------- Comprimido: 
50 mg de dolutegravir, 300 mg de lamivudina e 300 mg de tenofovir disoproxil 
fumarato (3)

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONTRA-INDICAÇÕES---- ------------
-

-
-Reação prévia de hipersensibilidade ao dolutegravir, lamivudina ou 

tenofovir disoproxil fumarato. (4)
Coadministração com dofetilida. (4)-

Consulte 17 para INFORMAÇÕES DE ACONSELHAMENTO DO PACIENTE e rotulagem do paciente 
aprovada pela FDA.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AVISOS E PRECAUÇÕES-----------------------
- Reações de hipersensibilidade caracterizadas por erupção cutânea,
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INFORMAÇÕES COMPLETAS DE PRESCRIÇÃO: CONTEÚDO*

AVISO: EXACERBAÇÕES DE HEPATITE B PÓS-
TRATAMENTO

7.1 Efeito do Dolutegravir, 3TC ou TDF na Farmacocinética de Outros 
Agentes
7.2 Efeito de Outros Agentes na Farmacocinética do Dolutegravir, 3TC 

ou TDF
7.3 Interações Medicamentosas Significativas para Dolutegravir, 3TC ou TDF
7.4 Medicamentos sem Interação Clinicamente Significativa com Dolutegravir

1

2

INDICAÇÕES E USO

DOSAGEM E ADMINISTRAÇÃO
2.1 Testes antes do início e durante o tratamento com comprimidos de 

dolutegravir, lamivudina e fumarato de tenofovir desoproxila
2.2 Dosagem Recomendada
2.3 Recomendação de Dosagem com Certos Medicamentos 
Concomitantes
2.4 Não recomendado por falta de ajuste de dosagem

8 USO EM POPULAÇÕES ESPECÍFICAS
8.1 Gravidez
8.2 Lactação
8.3 Fêmeas e Machos com Potencial Reprodutivo
8.4 Uso Pediátrico
8.5 Uso Geriátrico
8.6 Insuficiência Renal
8.7 Insuficiência Hepática

3

4

5

FORMAS DE DOSAGEM E FORÇAS

CONTRA-INDICAÇÕES
10

11

12

SUPERDOSAGEM
AVISOS E PRECAUÇÕES
5.1 Exacerbação Aguda Grave de Hepatite B em Pacientes com Infecção por 
HBV
5.2 Reações de Hipersensibilidade
5.3 Hepatotoxicidade
5.4 Toxicidade Embrio-Fetal
5.5 Risco de reações adversas ou perda de resposta virológica devido a interações 
medicamentosas
5.6 Início ou agravamento da insuficiência renal
5.7 Perda Óssea e Defeitos de Mineralização
5.8 Síndrome de Reconstituição Imune
5.9 Acidose láctica e hepatomegalia grave com esteatose
5.10 Risco de descompensação hepática quando usado com regimes à base de 

interferon e ribavirina
5.11 Pancreatite

DESCRIÇÃO

FARMACOLOGIA CLÍNICA
12.1 Mecanismo de Ação
12.2 Farmacodinâmica
12.3 Farmacocinética
12.4 Microbiologia

13 TOXICOLOGIA NÃO CLÍNICA
13.1 Carcinogênese, Mutagênese, Prejuízo da Fertilidade
13.2 Toxicologia e/ou Farmacologia Animal

14 ESTUDOS CLÍNICOS
14.1 Sujeitos Adultos
14.2 Sujeitos Pediátricos

6 REAÇÕES ADVERSAS
6.1 Experiência em Ensaios Clínicos
6.2 Experiência pós-comercialização

16

17

COMO FORNECIDO/ARMAZENAGEM E MANUSEIO

INFORMAÇÕES DE ACONSELHAMENTO DO PACIENTE
7 INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

* As seções ou subseções omitidas das informações completas de 
prescrição não são listadas.
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INFORMAÇÕES COMPLETAS DE PRESCRIÇÃO

AVISO: EXACERBAÇÕES DE HEPATITE B PÓS-TRATAMENTO

Exacerbações agudas graves do vírus da hepatite B (VHB) foram relatadas em pacientes 
infectados pelo VHB que descontinuaram a terapia anti-VHB, incluindo lamivudina ou tenofovir 
disoproxil fumarato, dois componentes de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil 
fumarato comprimidos. A função hepática deve ser monitorada de perto com acompanhamento 
clínico e laboratorial por pelo menos vários meses em pacientes infectados pelo VHB que 
descontinuam os comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato. Se 
apropriado, o início da terapia anti-hepatite B pode ser justificado[veja Advertências e 
Precauções (5.1)].

1 INDICAÇÕES E USO

Dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato comprimidos é indicado para uso isolado como um 
regime completo para o tratamento da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana tipo l (HIV-1) em adultos e 
pacientes pediátricos com peso mínimo de 40 kg.

Limitação de uso:

- Dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato comprimidos isoladamente não é recomendado em 
pacientes com substituições da integrase associadas à resistência ou suspeita clínica de resistência ao inibidor 
da transferência de integrase porque a dose de dolutegravir nos comprimidos de dolutegravir, lamivudina e 
tenofovir disoproxil fumarato é insuficiente nessas subpopulações. Consulte as informações completas de 
prescrição do dolutegravir.

2 DOSAGEM E ADMINISTRAÇÃO

2.1 Testes antes do início e durante o tratamento com comprimidos de dolutegravir, lamivudina 
e fumarato de tenofovir desoproxila

Realizar testes de gravidez antes do início de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato 
comprimidos em adolescentes e adultos com potencial para engravidar[veja Advertências e 
Precauções (5.4), Uso em Populações Específicas (8.1, 8.3)].

Antes de ou quando iniciar dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato comprimidos, testar pacientes 
para infecção pelo vírus da hepatite B (HBV)[veja Advertências e Precauções (5.1)].

Antes do início e durante o tratamento com comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil 
fumarato, avaliar a creatinina sérica, a depuração de creatinina estimada, glicose urinária e proteína na 
urina em todos os pacientes. Em pacientes com doença renal crônica, avaliar também o fósforo sérico. [ver 
Advertências e Precauções (5.6)].

2.2 Dosagem Recomendada

Dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato comprimidos é uma combinação de dose fixa
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medicamento contendo 50 mg de dolutegravir, 300 mg de lamivudina (3TC) e 300 mg de tenofovir 
disoproxil fumarato (TDF). O regime posológico recomendado de dolutegravir, lamivudina e tenofovir 
disoproxil fumarato em adultos e pacientes pediátricos com peso mínimo de 40 kg (88 lbs) é de um 
comprimido uma vez ao dia por via oral com ou sem alimentos.

2.3 Recomendação de dosagem com certos medicamentos concomitantes

A dose de dolutegravir (50 mg) em comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato é 
insuficiente quando coadministrado com medicamentos listados na Tabela 1 que podem diminuir as 
concentrações de dolutegravir; o seguinte regime de dosagem de dolutegravir é recomendado.

Tabela 1. Recomendações de dosagem para comprimidos de Fumarato de Dolutegravir, Lamivudina e 
Tenofovir Desoproxil com Medicamentos Coadministrados

Medicamento Coadministrado Recomendação de dosagem

Deve ser tomado um comprimido adicional de 50 mg de 
dolutegravir, separado por 12 horas dos comprimidos de 
dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato.

Efavirenz, fosamprenavir/ritonavir, tipranavir/ritonavir, 
carbamazepina ou rifampicina

2.4 Não recomendado por falta de ajuste de dosagem

Como os comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato são uma formulação de 
combinação de dose fixa e não podem ser ajustados, não é recomendado em pacientes que necessitam de 
ajuste de dose, pacientes com depuração de creatinina inferior a 50 mL por minuto ou pacientes com 
insuficiência renal em estágio terminal. doença (ESRD) que requer hemodiálise[veja Uso em Populações 
Específicas (8.6)].

3 FORMAS DE DOSAGEM E FORÇAS

Os comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato contêm 50 mg de dolutegravir, 
300 mg de lamivudina e 300 mg de tenofovir disoproxil fumarato. Os comprimidos são brancos a 
esbranquiçados, em forma de cápsula, revestidos por película com a gravação “F67” numa das faces e lisos 
na outra face.

4 CONTRA-INDICAÇÕES

Dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato é contraindicado em pacientes:
- com reação de hipersensibilidade prévia ao dolutegravir[veja Advertências e Precauções (5.2)], 

lamivudina ou tenofovir disoproxil fumarato.
recebendo dofetilida devido ao potencial de aumento das concentrações plasmáticas de dofetilida e ao risco 
de eventos graves e/ou com risco de vida com o uso concomitante de dolutegravir[veja Interações 
Medicamentosas (7)].

-

5 AVISOS E PRECAUÇÕES
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5.1 Exacerbação Aguda Grave de Hepatite B em Pacientes com Infecção por HBV

Todos os pacientes devem ser testados para a presença do vírus da hepatite B crônica (HBV) antes ou ao 
iniciar os comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato.

A descontinuação da terapia anti-HBV, incluindo 3TC e TDF, dois componentes dos comprimidos de 
dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato, pode estar associada a exacerbações agudas 
graves da hepatite B. Pacientes infectados com HBV que descontinuam dolutegravir, lamivudina e 
tenofovir disoproxil fumarato Os comprimidos devem ser monitorados de perto com 
acompanhamento clínico e laboratorial por pelo menos vários meses após a interrupção do 
tratamento. Se apropriado, a retomada da terapia anti-hepatite B pode ser justificada.

5.2 Reações de Hipersensibilidade

Reações de hipersensibilidade foram relatadas e foram caracterizadas por erupção 
cutânea, achados constitucionais e, às vezes, disfunção de órgãos, incluindo lesão 
hepática. Os eventos foram relatados em menos de 1% dos indivíduos que receberam 
dolutegravir em ensaios clínicos de Fase 3. Interrompa imediatamente os comprimidos 
de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato e outros agentes suspeitos 
se surgirem sinais ou sintomas de reações de hipersensibilidade (incluindo, mas não 
limitado a, erupção cutânea grave ou erupção cutânea acompanhada de febre, mal-
estar geral, fadiga, dores musculares ou articulares, bolhas ou descamação da pele, 
bolhas ou lesões orais, conjuntivite, edema facial, hepatite, eosinofilia, angioedema, 
dificuldade em respirar). O estado clínico, incluindo aminotransferases hepáticas, deve 
ser monitorado e a terapia apropriada iniciada.

5.3 Hepatotoxicidade

Eventos adversos hepáticos foram relatados em pacientes recebendo um regime contendo dolutegravir. 
Pacientes com hepatite B ou C subjacente podem ter risco aumentado de agravamento ou desenvolvimento 
de elevações das transaminases com o uso de comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir 
disoproxil fumarato[veja Reações Adversas (6.1)]. Em alguns casos, as elevações das transaminases foram 
consistentes com síndrome de reconstituição imune ou reativação da hepatite B, particularmente no 
cenário em que a terapia anti-hepatite foi retirada. Casos de toxicidade hepática, incluindo bioquímica 
hepática sérica elevada, hepatite e insuficiência hepática aguda foram relatados em pacientes recebendo 
um regime contendo dolutegravir sem doença hepática pré-existente ou outros fatores de risco 
identificáveis. Lesões hepáticas induzidas por drogas que levam a transplante de fígado foram relatadas 
com a combinação de abacavir, dolutegravir e lamivudina. Recomenda-se a monitorização da 
hepatotoxicidade.

5.4 Toxicidade Embrio-Fetal

Dados preliminares de um estudo observacional mostraram que o dolutegravir, um componente dos 
comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato, foi associado a um risco aumentado de 
defeitos do tubo neural quando administrado no momento da concepção e no início da gravidez.
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Como há uma compreensão limitada dos tipos relatados de defeitos do tubo neural associados ao uso 
de dolutegravir e porque a data da concepção pode não ser determinada com precisão, evite o uso de 
comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato no momento da concepção 
até o primeiro trimestre de gravidez[veja Uso em Populações Específicas (8.1)].

Se houver planos de engravidar ou se a gravidez for confirmada no primeiro trimestre durante o 
tratamento com dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato, se possível, mude para um 
regime alternativo.

Realizar testes de gravidez antes do início de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil 
fumarato em adolescentes e adultos com potencial para engravidar para excluir o uso de 
dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato durante o primeiro trimestre de 
gravidez[veja Dosagem e Administração (2.1)].

Aconselhar adolescentes e adultos com potencial para engravidar a usar métodos contraceptivos eficazes de 
forma consistente[veja Uso em Populações Específicas (8.1, 8.3)].

5.5 Risco de reações adversas ou perda de resposta virológica devido a interações medicamentosas

O uso concomitante de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato e outros medicamentos pode 
resultar em interações medicamentosas conhecidas ou potencialmente significativas, algumas das quais podem 
levar a[veja Contra-indicações (4), Interações Medicamentosas (7.3)]:

- Perda do efeito terapêutico dos comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato 
e possível desenvolvimento de resistência.
Possíveis reações adversas clinicamente significativas de maiores exposições de drogas 
concomitantes.

-

Consulte a Tabela 5 para obter as etapas para prevenir ou gerenciar essas interações medicamentosas 
significativas possíveis e conhecidas, incluindo recomendações de dosagem. Considerar o potencial de interações 
medicamentosas antes e durante a terapia com comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil 
fumarato; rever medicações concomitantes durante a terapia com comprimidos de dolutegravir, lamivudina e 
tenofovir disoproxil fumarato; e monitorar as reações adversas associadas aos medicamentos concomitantes.

5.6 Início ou agravamento da insuficiência renal

O TDF, um componente dos comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato, 
é eliminado principalmente pelos rins. Insuficiência renal, incluindo casos de insuficiência renal aguda 
e síndrome de Fanconi (lesão tubular renal com hipofosfatemia grave), foi relatada com o uso de TDF[
veja Reações Adversas (6.2)].

Antes do início e durante o uso de comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato, em 
um cronograma clinicamente apropriado, avalie a creatina sérica, a depuração estimada da creatina, a glicose na 
urina e a proteína na urina em todos os pacientes. Em pacientes com doença renal crônica, avaliar também o 
fósforo sérico.
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Evitar comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato com o uso concomitante ou 
recente de um agente nefrotóxico (por exemplo, altas doses ou múltiplos anti-inflamatórios não esteroides 
(AINEs)[veja Interações Medicamentosas (7.3)]. Casos de insuficiência renal aguda após o início de altas 
doses ou múltiplos AINEs foram relatados em pacientes infectados pelo HIV com fatores de risco para 
disfunção renal que pareciam estáveis   em TDF. Alguns pacientes necessitaram de hospitalização e terapia 
renal substitutiva. Alternativas aos AINEs devem ser consideradas, se necessário, em pacientes com risco de 
disfunção renal.

Dor óssea persistente ou agravada, dor nas extremidades, fraturas e/ou dor ou fraqueza muscular 
podem ser manifestações de tubulopatia renal proximal e devem levar a uma avaliação da função 
renal em pacientes com risco de disfunção renal.

5.7 Perda Óssea e Defeitos de Mineralização

Densidade mineral óssea: Em ensaios clínicos em adultos infectados pelo HIV-1, o TDF, um componente dos 
comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato, foi associado a diminuições 
ligeiramente maiores na densidade mineral óssea (DMO) e aumentos nos marcadores bioquímicos do 
metabolismo ósseo, sugerindo aumento renovação óssea em relação aos comparadores. Os níveis séricos de 
paratormônio e 1,25 vitamina D também foram maiores em indivíduos que receberam TDF.

Ensaios clínicos avaliando TDF em indivíduos pediátricos foram conduzidos. Em circunstâncias normais, a DMO 
aumenta rapidamente em pacientes pediátricos. Em indivíduos infectados pelo HIV-1 com idade entre 2 e menos 
de 18 anos, os efeitos ósseos foram semelhantes aos observados em indivíduos adultos e sugerem aumento da 
renovação óssea. O ganho total de BMD corporal foi menor nos indivíduos pediátricos infectados com HIV-1 
tratados com TDF em comparação com os grupos de controle. Tendências semelhantes foram observadas em 
indivíduos infectados pelo HBV de 12 anos a menos de 18 anos de idade. Em todos os ensaios pediátricos, o 
crescimento esquelético normal (altura) não foi afetado durante os ensaios clínicos.

Os efeitos das alterações associadas ao TDF na DMO e marcadores bioquímicos na saúde óssea a longo prazo e 
no risco de fraturas futuras em adultos e crianças com 2 anos ou mais são desconhecidos. O efeito a longo prazo 
da DMO da parte inferior da coluna e do corpo total no crescimento esquelético em pacientes pediátricos e, em 
particular, os efeitos da exposição de longa duração em crianças mais novas são desconhecidos.

Embora o efeito da suplementação com cálcio e vitamina D não tenha sido estudado, tal 
suplementação pode ser benéfica para todos os pacientes. Se houver suspeita de anormalidades 
ósseas, deve-se obter uma consulta apropriada. A avaliação da DMO deve ser considerada para 
pacientes adultos e pediátricos com histórico de fratura óssea patológica ou outros fatores de risco 
para osteoporose ou perda óssea. Se houver suspeita de anormalidades ósseas, deve-se obter uma 
consulta apropriada.

Defeitos de Mineralização: Casos de osteomalácia associados à tubulopatia renal proximal, 
manifestados como dor óssea ou dor nas extremidades e que podem contribuir para fraturas, 
foram relatados em associação com o uso de TDF[veja Reações Adversas (6.2)]. Artralgias e dor 
ou fraqueza muscular também foram relatadas em casos de tubulopatia renal proximal. 
Hipofosfatemia e osteomalácia secundárias à tubulopatia renal proximal devem ser
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considerado em pacientes com risco de disfunção renal que apresentam sintomas ósseos ou musculares 
persistentes ou agravados enquanto recebem produtos contendo TDF[veja Advertências e Precauções (5.6)]
.

5.8 Síndrome de Reconstituição Imune

A síndrome de reconstituição imune foi relatada em pacientes tratados com terapia antirretroviral 
combinada, incluindo dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato comprimidos. Durante 
a fase inicial do tratamento antirretroviral combinado, os pacientes cujos sistemas imunológicos 
respondem podem desenvolver uma resposta inflamatória a infecções oportunistas indolentes ou 
residuais (comoMycobacterium aviuminfecção, citomegalovírus,Pneumocystis jirovecii pneumonia 
[PCP] ou tuberculose), o que pode exigir avaliação e tratamento adicionais.

Distúrbios autoimunes (como doença de Graves, polimiosite e síndrome de Guillain-Barré) 
também foram relatados no contexto de reconstituição imune; no entanto, o tempo de início é 
mais variável e pode ocorrer muitos meses após o início do tratamento.

5.9 Acidose láctica e hepatomegalia grave com esteatose

Acidose lática e hepatomegalia grave com esteatose, incluindo casos fatais, foram relatados com o 
uso de análogos de nucleosídeos, incluindo 3TC e TDF, dois componentes dos comprimidos de 
dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato, isoladamente ou em combinação com outros 
antirretrovirais. O tratamento com dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato deve ser 
suspenso em qualquer paciente que desenvolva achados clínicos ou laboratoriais sugestivos de 
acidose láctica ou hepatotoxicidade pronunciada (que pode incluir hepatomegalia e esteatose mesmo 
na ausência de elevações acentuadas das transaminases).

5.10 Risco de descompensação hepática quando usado com regimes à base de interferon e 
ribavirina

Pacientes recebendo interferon alfa com ou sem ribavirina e 3TC, um componente dos comprimidos de 
dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato, devem ser monitorados de perto para toxicidades 
associadas ao tratamento, especialmente descompensação hepática. Consulte as informações completas de 
prescrição do 3TC. A descontinuação dos comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil 
fumarato deve ser considerada clinicamente apropriada. A redução da dose ou descontinuação do 
interferon alfa, ribavirina ou ambos também devem ser considerados se forem observadas toxicidades 
clínicas agravadas, incluindo descompensação hepática (por exemplo, Child Pugh maior que 6). Consulte as 
informações completas de prescrição de interferon e ribavirina.

5.11 Pancreatite

Em pacientes pediátricos com histórico de exposição prévia a nucleosídeos antirretrovirais, histórico de 
pancreatite ou outros fatores de risco significativos para o desenvolvimento de pancreatite, o 3TC, um 
componente dos comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato, deve ser usado 
com cautela. O tratamento com dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato deve ser 
interrompido imediatamente se ocorrerem sinais clínicos, sintomas ou anormalidades laboratoriais 
sugestivas de pancreatite.[veja Reações Adversas (6.1)].
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6 REAÇÕES ADVERSAS

As seguintes reações adversas graves são discutidas em outras seções da bula:

-
-
-
-
-
-

Exacerbação da Hepatite B[veja Aviso, Avisos e Precauções na Caixa (5.1)]. Reações 
de hipersensibilidade[veja Advertências e Precauções (5.2)].
Novo início ou agravamento da insuficiência renal[veja Advertências e Precauções (5.6)]. 
Perda Óssea e Defeitos de Mineralização[veja Advertências e Precauções (5.7)]. Síndrome de 
Reconstituição Imune[veja Advertências e Precauções (5.8)].
Acidose láctica e hepatomegalia grave com esteatose[veja Aviso, Avisos e Precauções na 
Caixa (5. 9)].
Descompensação Hepática em Pacientes Co-infectados com HIV-1 e Hepatite C[veja Advertências 
e Precauções (5.10)].
Pancreatite[veja Advertências e Precauções (5.11)].

-

-

6.1 Experiência em Ensaios Clínicos

Como os ensaios clínicos são conduzidos sob condições muito variadas, as taxas de reações adversas observadas 
nos ensaios clínicos de um medicamento não podem ser comparadas diretamente com as taxas nos ensaios 
clínicos de outro medicamento e podem não refletir as taxas observadas na prática clínica.

Dolutegravir, Lamivudina, Fumarato de Tenofovir Desoproxila

Indivíduos sem tratamento prévio: Em SINGLE, 833 indivíduos adultos foram randomizados e receberam 
pelo menos uma dose de 50 mg de dolutegravir com dose fixa de sulfato de abacavir e lamivudina uma vez 
ao dia ou efavirenz/emtricitabina/tenofovir disoproxil fumarato em dose fixa uma vez ao dia (o tratamento 
do estudo foi cego até a semana 96 e aberto da Semana 96 até a Semana 144). Ao longo de 144 semanas, a 
taxa de eventos adversos que levaram à descontinuação foi de 4% em indivíduos recebendo dolutegravir 50 
mg uma vez ao dia + dose fixa de sulfato de abacavir e lamivudina e 14% em indivíduos recebendo 
efavirenz/emtricitabina/tenofovir disoproxil fumarato em dose fixa uma vez ao dia.

As reações adversas emergentes do tratamento (RAs) de intensidade moderada a grave observadas em pelo menos 2% 
dos indivíduos em qualquer braço de tratamento de SINGLE são fornecidas na Tabela 2.

Tabela 2. Reações Adversas Emergentes ao Tratamento de Intensidade Mínima Moderada (Graus 2 a 4) e 
Freqüência Mínima de 2% em Indivíduos Não-Viruais de Tratamento em um Estudo ÚNICO (Análise da 
Semana 144)

Classe de Sistema de Órgãos/Preferencial

Prazo
Dolutegravir 50 mg+Abacavir

Sulfato e Lamivudina
Uma vez por dia

(n=414)

Efavirenz/Emtricitabina/Tenofovir
Fumarato de Disoproxila

Uma vez por dia

(n = 419)
Psiquiátrico
Insônia
Depressão
Sonhos anormais

3%
1%

<1%

3%
2%
2%

Sistema nervoso
Tontura <1% 5%
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Dor de cabeça 2% 2%
Gastrointestinal
Náusea
Diarréia

<1%
<1%

3%
2%

Distúrbios Gerais
Fadiga 2% 2%
Pele e Tecido Subcutâneo Irritação na 
peleuma <1% 6%
Ouvido e labirinto
Vertigem 0 2%
umaInclui termos agrupados: erupção cutânea, erupção cutânea generalizada, erupção cutânea macular, erupção cutânea maculopapular, erupção cutânea pruriginosa e erupção medicamentosa.

Além disso, insônia de grau 1 foi relatada por 7% e 4% dos indivíduos que receberam dolutegravir e 
efavirenz em dose fixa, emtricitabina e tenofovir disoproxil fumarato, respectivamente. Esses eventos não 
foram limitantes do tratamento.

Indivíduos Naives com Inibidor de Transferência de Fita Integrase com Experiência em Tratamento:Em um estudo 
internacional, multicêntrico, duplo-cego (ING111762, SAILING), 719 adultos infectados pelo HIV-1 com experiência 
em tratamento antirretroviral foram randomizados e receberam dolutegravir 50 mg uma vez ao dia ou raltegravir 
400 mg duas vezes ao dia com regime de base selecionado pelo investigador consistindo em até 2 agentes, 
incluindo pelo menos um agente totalmente ativo. Às 48 semanas, as taxas de eventos adversos que levaram à 
descontinuação foram de 3% em indivíduos que receberam dolutegravir 50 mg uma vez ao dia + regime de base e 
4% em indivíduos que receberam raltegravir 400 mg duas vezes ao dia + regime de base.

O único RA emergente do tratamento de intensidade moderada a grave com pelo menos 2% de frequência em 
qualquer grupo de tratamento foi diarreia, 2% (6 de 354) em indivíduos que receberam dolutegravir 50 mg uma 
vez ao dia + regime de base e 1% (5 de 361) em indivíduos que receberam raltegravir 400 mg duas vezes ao dia + 
regime de base.

Reações adversas menos comuns observadas em ensaios sem tratamento prévio e com experiência em 
tratamento: Os seguintes RAs ocorreram em menos de 2% dos indivíduos virgens de tratamento ou com 
experiência em tratamento recebendo dolutegravir em um regime de combinação em qualquer estudo. 
Esses eventos foram incluídos devido à sua gravidade e avaliação da potencial relação causal.

Problemas gastrointestinais : Dor abdominal, desconforto abdominal, flatulência, dor abdominal 
superior, vômitos.

Distúrbios hepatobiliares : Hepatite.

Distúrbios músculo-esqueléticos : Miosite.

Distúrbios psiquiátricos : Ideação, tentativa, comportamento ou conclusão suicida. Esses eventos foram 
observados principalmente em indivíduos com história preexistente de depressão ou outra doença 
psiquiátrica.

Distúrbios Renais e Urinários : Insuficiência renal.
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Distúrbios da Pele e Tecidos Subcutâneos : Prurido.

Anormalidades laboratoriais:Indivíduos sem tratamento prévio: Anormalidades laboratoriais selecionadas 
(Graus 2 a 4) com um grau de piora desde a linha de base e representando a toxicidade de pior grau em pelo 
menos 2% dos indivíduos em SINGLE são apresentadas na Tabela 3. A alteração média da linha de base observada 
para valores lipídicos selecionados é apresentada na Tabela 4.

Tabela 3. Anormalidades Laboratoriais Selecionadas (Graus 2 a 4) em Indivíduos Naïves ao Tratamento em um 
ÚNICO Ensaio (Análise da Semana 144)

Parâmetro de laboratório
Prazo preferido

Dolutegravir 50 mg+Abacavir
Sulfato e Lamivudina

Uma vez por dia

(n = 414)

Efavirenz/Emtricitabina/
Fumarato de Tenofovir Desoproxil

Uma vez por dia

(n = 419)
ALT
Grau 2 (>2,5 a 5,0 x ULN) 
Grau 3 a 4 (>5,0 x ULN)

3%
1%

5%
<1%

AST
Grau 2 (>2,5 a 5,0 x ULN) 
Grau 3 a 4 (>5,0 x ULN)

3%
1%

4%
3%

Bilirrubina Total
Grau 2 (1,6 a 2,5 x ULN) 
Grau 3 a 4 (>2,5 x ULN)

<1%
<1%

<1%
<1%

Creatina quinase
Grau 2 (6,0 a 9,9 x ULN) 
Grau 3 a 4 (≥10,0 x ULN)

5%
7%

3%
8%

Hiperglicemia
Grau 2 (126 a 250 mg/dL) 
Grau 3 (>250 mg/dL)

9%
2%

6%
<1%

Lipase
Grau 2 (>1,5 a 3,0 x ULN) 
Grau 3 a 4 (>3,0 x ULN)

11%
5%

11%
4%

Neutrófilos totais
Grau 2 (0,75 a 0,99 x 109) 
Grau 3 a 4 (<0,75 x 109)

4%
3%

5%
3%

ULN = limite superior do normal

Tabela 4. Mudança média da linha de base nos valores lipídicos em jejum em indivíduos virgens de tratamento em 
um único estudo (análise da semana 144uma)

Dolutegravir 50 mg+Abacavir
e Lamivudina

Uma vez por dia

(n = 414)

Efavirenz/Emtricitabina/Tenofovir
Fumarato de Disoproxila

Uma vez por dia

(n = 419)

Parâmetro de laboratório
Prazo preferido

Colesterol (mg/dL) 24,0 26,7
Colesterol HDL (mg/dL) 5.4 7.2
Colesterol LDL (mg/dL) 16,0 14,6
Triglicerídeos (mg/dL) 13.6 31,9
umaIndivíduos em uso de agentes hipolipemiantes no início do estudo foram excluídos dessas análises (19 indivíduos em cada 
braço em SINGLE: dolutegravir + dose fixa de sulfato de abacavir e lamivudina n = 30 e dose fixa de efavirenz/emtricitabina/
tenofovir disoproxil fumarato n = 27). Noventa e quatro indivíduos iniciaram um agente redutor de lipídios após a linha de base; 
seus últimos valores de tratamento em jejum (antes de iniciar o agente) foram usados   independentemente de terem 
descontinuado o agente (dolutegravir + dose fixa de sulfato de abacavir e lamivudina n = 36 e dose fixa de efavirenz/
emtricitabina/tenofovir disoproxil fumarato n = 36) .
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Indivíduos Naïve com Inibidor de Transferência de Fita de Integrase com Experiência em Tratamento: As anormalidades 

laboratoriais observadas no SAILING foram geralmente semelhantes em comparação com as observações observadas nos 

ensaios sem tratamento prévio.

Co-infecção pelo vírus da hepatite B e/ou da hepatite C: Nos ensaios de Fase 3, 
indivíduos com coinfecção pelo vírus da hepatite B e/ou C foram autorizados a se 
inscrever desde que os testes de química hepática da linha de base não excedessem 5 
vezes o limite superior do normal. Em geral, o perfil de segurança em indivíduos com co-
infecção por vírus da hepatite B e/ou C foi semelhante ao observado em indivíduos sem 
co-infecção por hepatite B ou C, embora as taxas de anormalidades de AST e ALT 
tenham sido maiores no subgrupo com hepatite B e/ou co-infecção pelo vírus C para 
todos os grupos de tratamento. Anormalidades de ALT graus 2 a 4 em co-infectados 
com hepatite B e/ou C em comparação com indivíduos mono-infectados por HIV 
recebendo dolutegravir foram observadas em 18% vs. 3% com a dose de 50 mg uma vez 
ao dia.[veja Advertências e Precauções (5.2)].

Alterações na creatinina sérica: Demonstrou-se que o dolutegravir aumenta a creatinina sérica devido à 
inibição da secreção tubular de creatinina sem afetar a função glomerular renal[ver Farmacologia Clínica 
(12.2)]. Aumentos na creatinina sérica ocorreram nas primeiras 4 semanas de tratamento e permaneceram 
estáveis   por 96 semanas. Em indivíduos virgens de tratamento, foi observada uma alteração média da 
linha de base de 0,15 mg por dL (intervalo: -0,32 mg por dL a 0,65 mg por dL) após 96 semanas de 
tratamento. Os aumentos de creatinina foram comparáveis   aos NRTIs de base e foram semelhantes em 
indivíduos com experiência em tratamento.

Experiência de Ensaios Clínicos em Assuntos Pediátricos:O IMPAACT Pl093 é um estudo multicêntrico, aberto e não 

comparativo em andamento com aproximadamente 160 pacientes pediátricos infectados pelo HIV-1 com idades entre 4 semanas 

e menos de 18 anos, dos quais 46 pacientes com experiência em tratamento, virgens de tratamento com INSTI com idades entre 

6 e menos de 18 anos estão matriculados[veja Uso em Populações Específicas (8.4), Estudos Clínicos (14.2)].

O perfil de reações adversas foi semelhante ao dos adultos. As RAs de grau 2 relatadas por mais de um sujeito 
foram diminuição da contagem de neutrófilos (n = 3) e diarréia (n = 2). Não foram relatados RAs relacionados a 
drogas de Grau 3 ou 4. Nenhum AR levou à descontinuação.

As anormalidades laboratoriais de Grau 3 ou 4 relatadas em mais de um indivíduo foram bilirrubina total elevada 
(n = 3) e diminuição da contagem de neutrófilos (n = 2). As alterações na creatinina sérica média foram 
semelhantes às observadas em adultos.

3TC

Pancreatite: Pancreatite, que foi fatal em alguns casos, foi observada em pacientes pediátricos com 
experiência com nucleosídeos antirretrovirais recebendo 3TC isoladamente ou em combinação com outros 
agentes antirretrovirais. Em um estudo aberto de escalonamento de dose (NUCA2002), 14 indivíduos (14%) 
desenvolveram pancreatite enquanto recebiam monoterapia com 3TC. Três desses indivíduos morreram de 
complicações de pancreatite. Em um segundo estudo aberto (NUCA2005), 12 indivíduos (18%)
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desenvolveu pancreatite. No Ensaio ACTG300, não foi observada pancreatite em 236 indivíduos 
randomizados para 3TC mais zidovudina. Pancreatite foi observada em 1 paciente neste estudo que 
recebeu 3TC em rótulo aberto em combinação com zidovudina e ritonavir após a descontinuação da 
monoterapia com didanosina[veja Advertências e Precauções (5.8)].

TDF

Reações Adversas da Experiência de Ensaios Clínicos em Adultos Infectados pelo HIV-1: Mais de 12.000 
indivíduos foram tratados com TDF sozinho ou em combinação com outros medicamentos antirretrovirais 
por períodos de 28 dias a 215 semanas em ensaios clínicos e programas de acesso expandido. Mais de 
1.500 indivíduos receberam TDF 300 mg uma vez ao dia em ensaios clínicos; mais de 11.000 indivíduos 
receberam TDF em programas de acesso expandido.

As reações adversas mais comuns (incidência maior ou igual a 10%, graus 2 a 4) identificadas em qualquer 
um dos 3 grandes ensaios clínicos controlados incluem erupção cutânea, diarreia, dor de cabeça, dor, 
depressão, astenia e náusea.

Alterações na densidade mineral óssea:Em indivíduos adultos infectados pelo HIV-1 no Estudo 903, houve uma diminuição percentual 

média significativamente maior da linha de base na DMO na coluna lombar em indivíduos que receberam TDF + 3TC + efavirenz (-2,2% ± 

3,9) em comparação com indivíduos que receberam estavudina + 3TC + efavirenz (-1,0% ± 4,6) até 144 semanas. As alterações na DMO no 

quadril foram semelhantes entre os dois grupos de tratamento (-2,8% ± 3,5 no TDF vs. -2,4% ± 4,5 no grupo estavudina). Em ambos os 

grupos, a maior parte da redução na DMO ocorreu nas primeiras 24 a 48 semanas do estudo e essa redução foi mantida até a Semana 

144. Vinte e oito por cento dos indivíduos tratados com TDF versus 21% dos indivíduos tratados com estavudina perdeu pelo menos 5% da 

DMO na coluna ou 7% da DMO no quadril. Fraturas clinicamente relevantes (excluindo dedos das mãos e pés) foram relatadas em 4 

indivíduos no grupo TDF e 6 indivíduos no grupo estavudina. Além disso, houve aumentos significativos nos marcadores bioquímicos do 

metabolismo ósseo (fosfatase alcalina específica do osso sérico, osteocalcina sérica, telopeptídeo C sérico e telopeptídeo N urinário) e 

níveis séricos de paratormônio e 1,25 níveis mais elevados de vitamina D no grupo TDF em relação ao grupo estavudina; no entanto, com 

exceção da fosfatase alcalina específica do osso, essas alterações resultaram em valores que permaneceram dentro da faixa normal 25 

Níveis de vitamina D no grupo TDF em relação ao grupo estavudina; no entanto, com exceção da fosfatase alcalina específica do osso, 

essas alterações resultaram em valores que permaneceram dentro da faixa normal 25 Níveis de vitamina D no grupo TDF em relação ao 

grupo estavudina; no entanto, com exceção da fosfatase alcalina específica do osso, essas alterações resultaram em valores que 

permaneceram dentro da faixa normal[veja Advertências e Precauções (5.7)].

6.2 Experiência pós-comercialização

Além das reações adversas relatadas em ensaios clínicos, as seguintes reações adversas foram identificadas 
durante o uso pós-comercialização para cada um dos componentes individuais dos comprimidos de dolutegravir, 
lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato. Como essas reações são relatadas voluntariamente por uma 
população de tamanho desconhecido, nem sempre é possível estimar com segurança sua frequência ou 
estabelecer uma relação causal com a exposição ao medicamento.

Dolutegravir

Distúrbios hepatobiliares:insuficiência hepática aguda, hepatotoxicidade

Investigações:peso aumentado
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Musculoesquelético: artralgia, mialgia

Psiquiátrico:ansiedade

3TC

Corpo como um todo: redistribuição/acumulação de gordura corporal

Endócrino e Metabólico: hiperglicemia

Em geral: fraqueza

Hemico e Linfático: anemia (incluindo aplasia pura de células vermelhas e anemias graves que progridem na 
terapia)

Hepático e Pancreático: acidose láctica e esteatose hepática[veja Advertências e Precauções (5.6)], 
exacerbações pós-tratamento da hepatite B[veja Advertências e Precauções (5.1)]

Hipersensibilidade: anafilaxia, urticária

Musculoesquelético: fraqueza muscular, elevação da CPK, rabdomiólise

Pele: alopecia, prurido

TDF

Distúrbios do sistema imunológico: reação alérgica, incluindo angioedema

Distúrbios do Metabolismo e Nutrição: acidose láctica, hipocalemia, hipofosfatemia

Distúrbios respiratórios, torácicos e mediastinais: dispneia

Problemas gastrointestinais: pancreatite, aumento da amilase, dor abdominal

Distúrbios hepatobiliares: esteatose hepática, hepatite, aumento das enzimas hepáticas (mais comumente 
AST, ALT gama GT)

Distúrbios da Pele e Tecidos Subcutâneos: irritação na pele

Distúrbios Musculoesqueléticos e do Tecido Conjuntivo: rabdomiólise, osteomalácia (manifestada 
como dor óssea e que pode contribuir para fraturas), fraqueza muscular, miopatia

Distúrbios Renais e Urinários: insuficiência renal aguda, insuficiência renal, necrose tubular aguda, 
síndrome de Fanconi, tubulopatia renal proximal, nefrite intersticial (incluindo casos agudos), diabetes 
insípido nefrogênico, insuficiência renal, aumento da creatinina, proteinúria, poliúria

Distúrbios Gerais e Condições do Local de Administração: astenia
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As seguintes reações adversas, listadas sob os títulos do sistema corporal acima, podem ocorrer 
como consequência da tubulopatia renal proximal: rabdomiólise, osteomalácia, hipocalemia, 
fraqueza muscular, miopatia, hipofosfatemia

7 INTERAÇÕES DE DROGAS

7.1 Efeito do Dolutegravir, 3TC ou TDF na Farmacocinética de Outros Agentes

Dolutegravir:

In vitro, o dolutegravir inibiu os transportadores de cátions orgânicos renais, OCT2 (IC50= 1,93 microM) e 
transportador de extrusão de múltiplas drogas e toxinas (MATE)l (IC50= 6,34 microM). In vivo, o dolutegravir 
inibe a secreção tubular de creatinina inibindo OCT2 e potencialmente MATEl. O dolutegravir pode 
aumentar as concentrações plasmáticas de medicamentos eliminados via OCT2 ou MATE1 (dofetilida e 
metformina, Tabela 5)[veja Contra-indicações (4), Interações Medicamentosas (7.3)].

In vitro, o dolutegravir inibiu os transportadores renais basolaterais, transportador de ânions 
orgânicos (OAT)1 (IC50= 2,12 microM) e OAT3 (IC50= 1,97 microM). No entanto, in vivo, o dolutegravir 
não alterou as concentrações plasmáticas de tenofovir ou para-amino hipurato, substratos de OAT1 e 
OAT3.

In vitro, o dolutegravir não inibiu (IC50superior a 50 microM) o seguinte: citocromo P450 (CYP)1A2, CYP2A6, 
CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2Cl9, CYP2D6, CYP3A, difosfato de uridina (UDP)-glucuronosil transferase 1A1 
(UGTlAl), UGT2B7, P-glicoproteína (P- gp), proteína de resistência ao câncer de mama (BCRP), bomba de 
exportação de sais biliares (BSEP), polipeptídeo transportador de ânions orgânicos (OATP)1B1, OATP1B3, 
OCT1, proteína de resistência a múltiplas drogas (MRP)2 ou MRP4. In vitro, o dolutegravir não induziu 
CYP1A2, CYP2B6 ou CYP3A4. Com base nesses dados e nos resultados dos ensaios de interação 
medicamentosa, não se espera que o dolutegravir afete a farmacocinética de medicamentos que são 
substratos dessas enzimas ou transportadores.

7.2 Efeito de Outros Agentes na Farmacocinética do Dolutegravir, 3TC ou TDF

Dolutegravir:

O dolutegravir é metabolizado pelo UGT1A1 com alguma contribuição do CYP3A. O dolutegravir também é 
um substrato de UGT1A3, UGT1A9, BCRP e P-gp in vitro. Os medicamentos que induzem essas enzimas e 
transportadores podem diminuir a concentração plasmática de dolutegravir e reduzir o efeito terapêutico 
do dolutegravir.

A coadministração de dolutegravir e outros medicamentos que inibem essas enzimas pode aumentar a 
concentração plasmática de dolutegravir.

A etravirina reduziu significativamente as concentrações plasmáticas de dolutegravir, mas o efeito da 
etravirina foi mitigado pela coadministração de lopinavir/ritonavir ou darunavir/ritonavir, e espera-se que 
seja mitigado pelo atazanavir/ritonavir (Tabela 5)[veja Interações Medicamentosas (7.3), Farmacologia 
Clínica (12.3)].
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In vitro, o dolutegravir não foi um substrato de OATP1B1 ou OATP1B3.

7.3 Interações Medicamentosas Significativas para Dolutegravir, 3TC ou TDF

Não foram realizados ensaios de interação medicamentosa com dolutegravir em dose fixa, lamivudina e 
tenofovir disoproxil fumarato comprimidos.

Dolutegravir:

A Tabela 5 fornece recomendações clínicas como resultado das interações medicamentosas com 
dolutegravir. Essas recomendações são baseadas em ensaios de interação medicamentosa ou interações 
previstas devido à magnitude esperada da interação e potencial para eventos adversos graves ou perda de 
eficácia.[ver Farmacologia Clínica (12.3)].

Tabela 5. Interações Medicamentosas Estabelecidas e Outras Potencialmente Significativas para Dolutegravir: 
Alterações na Dose ou Regime podem ser recomendadas com base em Ensaios de Interação Medicamentosa ou 
Interações Previstas

Droga Concomitante
Classe:

Nome do medicamento

Efeito na Concentração de
Dolutegravir e/ou
Droga Concomitante

Comentário Clínico

Agentes Antivirais HIV-1
Reverso não nucleosídeo
inibidor da transcriptase: 
Etravirinauma

↓Dolutegravir O uso de comprimidos de dolutegravir, 
lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato 
com etravirina sem coadministração de 
atazanavir/ritonavir, darunavir/ritonavir ou 
lopinavir/ritonavir não é recomendado.

Reverso não nucleosídeo
inibidor da transcriptase: 
Efavirenzuma

↓Dolutegravir Uma dose adicional de 50 mg de dolutegravir 
deve ser tomada, separada por 12 horas dos 
comprimidos de dolutegravir, lamivudina e 
tenofovir disoproxil fumarato.[veja Dosagem e 
Administração (2.3)].

Reverso não nucleosídeo
inibidor da transcriptase: 
Nevirapina

↓Dolutegravir Evite a coadministração com 
dolutegravir, lamivudina e tenofovir 
disoproxil fumarato porque não há 
dados suficientes para fazer 
recomendações de dosagem.

Inibidor de protease:
Fosamprenavir/ritonaviruma

Tipranavir/ritonaviruma

↓Dolutegravir Uma dose adicional de 50 mg de dolutegravir 
deve ser tomada, separada por 12 horas dos 
comprimidos de dolutegravir, lamivudina e 
tenofovir disoproxil fumarato.[veja Dosagem e 
Administração (2.3)].

Outros agentes
Dofetilida -Dofetilida A coadministração é contraindicada com 

comprimidos de dolutegravir, lamivudina e 
tenofovir disoproxil fumarato[Vejo
Contra-indicações (4).]

Carbamazepinauma ↓Dolutegravir Uma dose adicional de 50 mg de dolutegravir 
deve ser tomada, separada por 12 horas dos 
comprimidos de dolutegravir, lamivudina e 
tenofovir disoproxil fumarato.[veja Dosagem e 
Administração (2.3)].

Oxcarbazepina ↓Dolutegravir Evitar a coadministração com dolutegravir,
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Fenitoína
Fenobarbital
Erva de São João(Hypericum 
perforatum)

lamivudina,
fumarato
insuficiente
recomendações.

e tenofovir
comprimidos porque

dados para fazer

disoproxil
existem

dosagem

Medicamentos contendo cátions 
polivalentes (por exemplo, Mg ou Al):
Antiácidos contendo cátionsumaou 
laxantes
Sucralfato
Medicamentos tamponados

↓Dolutegravir Administrar comprimidos de dolutegravir, 
lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato 2 
horas antes ou 6 horas após tomar 
medicamentos contendo cátions polivalentes.

Suplementos orais de cálcio ou ferro, 
incluindo multivitamínicos
contendo cálcio ou ferrouma

↓Dolutegravir Administrar comprimidos de dolutegravir, 
lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato 2 
horas antes ou 6 horas após a ingestão de 
suplementos contendo cálcio ou ferro. 
Alternativamente, dolutegravir e suplementos 
contendo cálcio ou ferro podem ser tomados 
juntamente com alimentos.

Metformina ↑Metformina Consulte as informações de prescrição da 
metformina para avaliar o benefício e o 
risco do uso concomitante de DOVATO e 
metformina.

Rifampinauma ↓Dolutegravir Uma dose adicional de 50 mg de dolutegravir 
deve ser tomada, separada por 12 horas dos 
comprimidos de dolutegravir, lamivudina e 
tenofovir disoproxil fumarato.[veja Dosagem e 
Administração (2.3)].

umaConsulte Farmacologia Clínica (12.3) Tabela 8 ou Tabela 9 para a magnitude da interação.

TDF:

A Tabela 6 fornece uma lista de interações medicamentosas estabelecidas ou clinicamente significativas. As 
interações medicamentosas descritas são baseadas em estudos realizados com TDF[ver Farmacologia Clínica 
(12.3)].

Tabela 6. Estabelecido e SignificativoumaInterações medicamentosas para TDF: alteração na dose ou regime pode 
ser recomendada com base em ensaios de interação medicamentosa

Droga Concomitante
Classe: Nome do Medicamento

Efeito sobre

Concentraçãob
Comentário Clínico

NRTI:
didanosina

↑ didanosina Pacientes recebendo TDF, um componente dos comprimidos de 
dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato e 
didanosina devem ser monitorados de perto quanto a reações 
adversas associadas à didanosina. Descontinuar a didanosina em 
pacientes que desenvolverem reações adversas associadas à 
didanosina. Concentrações mais altas de didanosina podem 
potencializar reações adversas associadas à didanosina, incluindo 
pancreatite e neuropatia. A supressão da contagem de células CD4+ 
foi observada em pacientes que receberam TDF com 400 mg de 
didanosina diariamente.

Em pacientes com peso superior a 60 kg, reduzir a dose 
de didanosina para 250 mg quando coadministrada
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com TDF. Em pacientes com peso inferior a 60 kg, reduzir a dose 
de didanosina para 200 mg quando coadministrada com TDF. 
Quando coadministrados, fumarato de tenofovir desoproxila e 
Videx®- EC pode ser tomado em jejum ou com uma refeição leve 
(menos de 400 kcal, 20% de gordura).

HIV-1 Protease
Inibidores:

↓ atazanavir Quando coadministrado com dolutegravir, lamivudina e tenofovir 
disoproxil fumarato comprimidos, atazanavir 300 mg deve ser 
administrado com ritonavir 100 mg.atazanavir

lopinavir/ritonavir
atazanavir/ritonavir

darunavir/ritonavir

↑ tenofovir Monitorar pacientes recebendo comprimidos de dolutegravir, 
lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato concomitantemente com 
lopinavir/ritonavir, atazanavir potencializado com ritonavir ou 
darunavir potenciado com ritonavir quanto a reações adversas 
associadas ao TDF. Descontinuar os comprimidos de dolutegravir, 
lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato em pacientes que 
desenvolverem reações adversas associadas ao TDF.

Hepatite C Antiviral
Agentes:
sofosbuvir/velpatasvir
sofosbuvir/velpatasvir/
voxilaprevir

↑ tenofovir Monitorar pacientes recebendo comprimidos de dolutegravir, 
lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato concomitantemente 
com EPCLUSA®(sofosbuvir/velpatasvir) ou VOSEVI®

(sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir) para reações 
adversas associadas ao TDF.

ledipasvir/sofosbuvir Monitorar pacientes recebendo comprimidos de dolutegravir, 
lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato concomitantemente 
com HARVONI®(ledipasvir/sofosbuvir) sem um inibidor da 
protease HIV-1/ritonavir ou uma combinação de inibidor da 
protease HIV-1/cobicistate para reações adversas associadas ao 
TDF. Em pacientes recebendo comprimidos de dolutegravir, 
lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato concomitantemente 
com HARVONI®e um inibidor da protease do HIV-1/ritonavir ou 
uma protease do HIV-1
combinação de inibidor/cobicistate, considere uma terapia 
alternativa para HCV ou antirretroviral, pois a segurança de 
concentrações aumentadas de tenofovir neste cenário não foi 
estabelecida. Se a coadministração for necessária, monitore as 
reações adversas associadas ao TDF.

uma. Esta tabela não é all inclusive.
b. ↑=Aumentar, ↓=Diminuir

Drogas que Afetam a Função Renal:

O tenofovir é eliminado principalmente pelos rins[ver Farmacologia Clínica (12.3)]. A coadministração 
de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato com medicamentos que são eliminados 
por secreção tubular ativa pode aumentar as concentrações séricas de tenofovir e/ou medicamento 
coadministrado. Alguns exemplos incluem, mas não estão limitados a, aciclovir, cidofovir, ganciclovir, 
valaciclovir, valganciclovir, aminoglicosídeos (por exemplo, gentamicina) e AINEs em altas doses ou 
múltiplos[veja Advertências e Precauções (5.6)]. Fármacos que diminuem a função renal
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pode aumentar a concentração de tenofovir.

Não administrar comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato com 
HEPSERA (adefovir dipivoxil).

Drogas que inibem os transportadores de cátions orgânicos:

O 3TC, um componente dos comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato, é 
predominantemente eliminado na urina por secreção catiônica orgânica ativa. A possibilidade de interações 
com outros medicamentos administrados concomitantemente deve ser considerada, principalmente 
quando sua principal via de eliminação é a secreção renal ativa via sistema de transporte catiônico orgânico 
(p.[ver Farmacologia Clínica (12.3)]. Não há dados disponíveis sobre interações com outros medicamentos 
que tenham mecanismos de depuração renal semelhantes ao do 3TC.

Sorbitol:

A coadministração de doses únicas de lamivudina e sorbitol resultou em uma redução dependente da dose 
de sorbitol em 3TC. Quando possível, evite o uso de medicamentos contendo sorbitol com 3TC[ver 
Farmacologia Clínica (12.3)].

7.4 Medicamentos sem Interações Clinicamente Significativas com Dolutegravir

Em estudos de interação medicamentosa, o dolutegravir não teve efeito clinicamente relevante na 
farmacocinética dos seguintes medicamentos: daclatasvir, tenofovir, metadona, midazolam, rilpivirina 
e contraceptivos orais contendo norgestimato e etinilestradiol. Usando comparações de estudos 
cruzados com dados farmacocinéticos históricos para cada medicamento que interage, o dolutegravir 
não pareceu afetar a farmacocinética dos seguintes medicamentos: atazanavir, darunavir, efavirenz, 
etravirina, fosamprenavir, lopinavir, ritonavir e boceprevir.

Darunavir/ritonavir, lopinavir/ritonavir, rilpivirina, tenofovir, boceprevir, daclatasvir, 
prednisona, rifabutina e omeprazol não tiveram efeito clinicamente significativo na 
farmacocinética do dolutegravir.

8 USO EM POPULAÇÕES ESPECÍFICAS

8.1 Gravidez

Resumo do risco

Dados preliminares de um estudo observacional identificaram um possível aumento do risco de 
defeitos do tubo neural quando o dolutegravir, um componente dos comprimidos de dolutegravir, 
lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato, é administrado no momento da concepção em 
comparação com regimes antirretrovirais não contendo dolutegravir. Como os defeitos relacionados 
ao fechamento do tubo neural ocorrem desde a concepção até as primeiras 6 semanas de gestação, 
os embriões expostos ao dolutegravir desde a concepção até as primeiras 6 semanas de gestação 
estão em risco potencial. Além disso, 2 dos 4 defeitos congênitos (encefalocele e iniencefalia), que 
foram observados com o uso de dolutegravir, embora frequentemente denominados defeitos do tubo 
neural, podem ocorrer após o fechamento do tubo neural, cujo período de tempo pode ser posterior a 
6 semanas de gestação, mas no primeiro trimestre.
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com o uso de dolutegravir e porque a data da concepção pode não ser determinada com precisão, 
evite o uso de dolutegravir no momento da concepção até o primeiro trimestre de gravidez. Não 
foram relatados defeitos do tubo neural em bebês nascidos de mães que iniciaram dolutegravir após 
o primeiro trimestre de gravidez(ver Dados).

Se houver planos de engravidar ou se a gravidez for confirmada durante o uso de dolutegravir durante o 
primeiro trimestre, se possível, mude para um regime alternativo. Aconselhe adolescentes grávidas e 
adultos sobre o risco potencial para o embrião exposto ao dolutegravir desde o momento da concepção até 
o primeiro trimestre de gravidez.

Não há dados humanos suficientes sobre o uso de comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir 
disoproxil fumarato durante a gravidez para avaliar definitivamente o risco associado ao medicamento de 
defeitos congênitos e aborto espontâneo. Os dados disponíveis do Antiretroviral Pregnancy Registry (APR) 
não mostram diferença na taxa geral de defeitos congênitos para lamivudina ou tenofovir disoproxil 
fumarato em comparação com a taxa de base para defeitos congênitos maiores de 2,7% em uma população 
de referência dos EUA do Programa Metropolitano de Defeitos Congênitos de Atlanta ( MACDP) (VejoDados
). O risco de fundo para defeitos congênitos graves e aborto para a população indicada é desconhecido. Na 
população geral dos EUA, a taxa de base estimada para defeitos congênitos maiores e aborto espontâneo 
em gestações clinicamente reconhecidas é de 2% a 4% e 15% a 20%, respectivamente.

Em estudos de reprodução em animais, nenhuma evidência de resultados adversos no 
desenvolvimento foi observada com dolutegravir em exposições sistêmicas (AUC) menores que 
(coelhos) e aproximadamente 27 vezes (ratos) a exposição em humanos na dose humana máxima 
recomendada (MRHD) de dolutegravir(ver Dados). A administração oral de lamivudina a coelhas 
grávidas durante a organogénese resultou em embrioletalidade na exposição sistémica (AUC) 
semelhante à dose clínica recomendada; no entanto, não foram observados efeitos adversos no 
desenvolvimento com a administração oral de lamivudina a ratas grávidas durante a organogênese 
em concentrações plasmáticas (Cmax) 35 vezes a dose clínica recomendada(ver Dados). Não foram 
observados efeitos adversos no desenvolvimento quando o TDF foi administrado em doses/
exposições ≥14 (TDF) e 2,7 (tenofovir) vezes aquelas da dose diária recomendada de TDF(ver Dados).

Dados

Dados humanos

Dolutegravir:Em maio de 2018, em um estudo de vigilância de resultados de parto em andamento em 
Botsuana, houve 4 casos de defeitos do tubo neural relatados em 426 nascimentos (0,94%) de mães que 
foram expostas a regimes contendo dolutegravir no momento da concepção. Em comparação, as taxas de 
prevalência de defeitos do tubo neural foram de 0,12% (14/11.300) no braço sem dolutegravir e 0,09% 
(61/66.057) no braço não infectado pelo HIV. Quatro casos relatados com dolutegravir incluíram um caso de 
encefalocele, anencefalia, mielomeningocele e iniencefalia. Nenhum bebê nascido de uma mulher que 
iniciou dolutegravir durante a gravidez apresentou defeito do tubo neural (n = 2.812).

Os dados analisados   até o momento de outras fontes, incluindo o APR, ensaios clínicos e dados pós-
comercialização, são insuficientes para abordar o risco de defeitos do tubo neural com dolutegravir.
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3TC:Com base em relatórios prospectivos da APR de mais de 11.000 exposições ao 3TC durante a 
gravidez resultando em nascidos vivos (incluindo mais de 4.500 expostos no primeiro trimestre), não 
houve diferença entre o risco geral de defeitos congênitos para 3TC em comparação com a taxa de 
defeitos congênitos de fundo de 2,7% na população de referência dos EUA do MACDP. A prevalência 
de defeitos em nascidos vivos foi de 3,1% (IC 95%: 2,6% a 3,6%) após exposição no primeiro trimestre 
a regimes contendo 3TC e 2,8% (IC 95%: 2,5%, 3,3%) após exposição no segundo/terceiro trimestre a 
regimes contendo 3TC.

A farmacocinética do 3TC foi estudada em mulheres grávidas durante 2 ensaios clínicos realizados na África 
do Sul. Os estudos avaliaram a farmacocinética em 16 mulheres com 36 semanas de gestação usando 150 
mg de 3TC duas vezes ao dia com zidovudina, 10 mulheres com 38 semanas de gestação usando 150 mg de 
lamivudina duas vezes ao dia com zidovudina e 10 mulheres com 38 semanas de gestação usando 3TC 300 
mg duas vezes ao dia sem outros antirretrovirais. Esses estudos não foram projetados ou desenvolvidos 
para fornecer informações de eficácia. As concentrações de 3TC foram geralmente semelhantes em 
amostras de soro materno, neonatal e de cordão umbilical. Em um subconjunto de indivíduos, amostras de 
líquido amniótico foram coletadas após a ruptura natural das membranas e confirmaram que o 3TC 
atravessa a placenta em humanos. Com base em dados limitados no momento do parto, as concentrações 
medianas (intervalo) de líquido amniótico de 3TC foram 3,9 (1,2 a 12.

TDF:Com base em relatórios prospectivos de exposições de APR a regimes contendo TDF durante a 
gravidez, resultando em nascidos vivos (incluindo 3.342 expostos no primeiro trimestre e 1.475 expostos no 
segundo/terceiro trimestre), não houve aumento geral de defeitos congênitos maiores com TDF em 
comparação com a taxa de defeitos congênitos de 2,7% em uma população de referência dos EUA do 
MACDP. A prevalência de defeitos congênitos maiores em nascidos vivos foi de 2,3% (IC 95%: 1,8% a 2,8%) 
com exposição no primeiro trimestre a regimes contendo TDF, e 2,1% (IC 95%: 1,4% a
3,0%) com a exposição do segundo/terceiro trimestre a regimes contendo TDF.

Relatórios prospectivos da APR de defeitos congênitos maiores em gestações expostas ao TDF são 
comparados com uma taxa de defeitos congênitos maiores nos EUA. As limitações metodológicas do 
APR incluem o uso do MACDP como grupo comparador externo. As limitações do uso de um 
comparador externo incluem diferenças na metodologia e nas populações, bem como confusão 
devido à doença subjacente.

Dados de animais

Dolutegravir: Dolutegravir foi administrado por via oral até 1.000 mg por kg diariamente a ratas e coelhas 
grávidas nos dias 6 a 17 e 6 a 18 de gestação, respectivamente, e a ratas no dia 6 de gestação até o dia 20 
de lactação/pós-parto. Sem efeitos adversos no desenvolvimento embriofetal (ratos e coelhos) ou pré/pós-
natal (ratos) foram observadas até à dose mais elevada testada. Durante a organogênese, as exposições 
sistêmicas (AUC) ao dolutegravir em coelhos foram menores do que a exposição em humanos na MRHD e 
em ratos foram aproximadamente 27 vezes a exposição em humanos na MRHD. No estudo de 
desenvolvimento pré/pós-natal em ratos, foi observada diminuição do peso corporal da prole em 
desenvolvimento durante a lactação com uma dose tóxica materna (aproximadamente 27 vezes a exposição 
humana na MRHD).

3TC: 3TC foi administrado oralmente a ratas grávidas (em 90, 600 e 4.000 mg por kg por dia) e
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coelhos (em 90, 300 e 1.000 mg por kg por dia e em 15, 40 e 90 mg por kg por dia) durante a 
organogênese (nos dias de gestação 7 a 16 [rato] e 8 a 20 [coelho]). Nenhuma evidência de 
malformações fetais devido à lamivudina foi observada em ratos e coelhos em doses que produzam 
concentrações plasmáticas (Cmax) aproximadamente 35 vezes maiores do que a exposição humana 
na dose diária recomendada. Evidência de embrioletalidade precoce foi observada no coelho em 
exposições do sistema (AUC) semelhantes às observadas em humanos, mas não houve indicação 
desse efeito no rato em concentrações plasmáticas (Cmax) 35 vezes maiores do que a exposição 
humana na dose diária recomendada . Estudos em ratas grávidas mostraram que o 3TC é transferido 
para o feto através da placenta. No estudo de fertilidade/desenvolvimento pré e pós-natal em ratos, O 
3TC foi administrado oralmente em doses de 180, 900 e 4.000 mg por kg por dia (desde antes do 
acasalamento até o dia 20 pós-natal). No estudo, o desenvolvimento da prole, incluindo fertilidade e 
desempenho reprodutivo, não foi afetado pela administração materna de 3TC.

TDF:O TDF foi administrado oralmente a ratas grávidas (a 0, 50, 150 ou 450 mg/kg/dia) e coelhos (a 0, 30, 
100 ou 300 mg/kg/dia) através da organogênese (nos dias de gestação 7 a 17 , e 6 a 18, respectivamente). 
Não foram observados efeitos toxicológicos significativos em estudos de toxicidade embriofetal realizados 
com TDF em ratos em doses até 14 vezes a dose humana com base em comparações de área de superfície 
corporal e em coelhos em doses até 19 vezes a dose humana com base em comparações de área de 
superfície corporal . Em um estudo de desenvolvimento pré/pós-natal em ratos, o TDF foi administrado por 
via oral durante a lactação em doses de até 600 mg/kg/dia; não foram observados efeitos adversos na prole 
em exposições ao tenofovir de aproximadamente 2,7 vezes maiores do que as exposições humanas na dose 
diária recomendada de TDF.

8.2 Lactação

Resumo do risco

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças recomendam que as mães infectadas pelo HIV-1 não 
amamentem seus filhos para evitar o risco de transmissão pós-natal da infecção pelo HIV-1.

Não se sabe se o dolutegravir está presente no leite materno, afeta a produção de leite 
humano ou tem efeitos no lactente. Quando administrado a ratas lactantes, o dolutegravir 
estava presente no leite(ver Dados). O 3TC e o TDF demonstraram estar presentes no leite 
materno humano. Não se sabe se o 3TC ou o TDF afetam a produção de leite ou têm efeitos 
no lactente.

Devido ao potencial de (1) transmissão do HIV-1 (em bebês HIV-negativos), (2) desenvolvimento de 
resistência viral (em bebês HIV-positivos) e (3) reações adversas em bebês amamentados semelhantes às 
observadas em adultos , instrua as mães a não amamentar se estiverem recebendo comprimidos de 
dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato.

Dados

Dados humanos
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TDF:Em um estudo com 50 mulheres lactantes em um regime contendo tenofovir entre 1 e 24 semanas 
após o parto (mediana de 13 semanas), após 7 dias de tratamento, o tenofovir foi indetectável no plasma da 
maioria dos bebês. Não houve eventos adversos graves.

Dados de animais

Dolutegravir:O dolutegravir foi o principal componente relacionado à droga excretado no leite de 
ratas lactantes após uma dose oral única de 50 mg por kg no dia 10 de lactação, com concentrações 
lácteas de até aproximadamente 1,3 vezes as concentrações plasmáticas maternas observadas 8 
horas após a dose.

8.3 Fêmeas e Machos com Potencial Reprodutivo

Teste de gravidez

Realize testes de gravidez em adolescentes e adultos com potencial para engravidar antes de iniciar os 
comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato.

Contracepção

Adolescentes e adultos com potencial para engravidar devem evitar o uso de comprimidos de dolutegravir, 
lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato no momento da concepção até o primeiro trimestre de gravidez 
devido ao risco potencial de defeitos do tubo neural[veja Uso em Populações Específicas (8.1)].

Aconselhar os adolescentes e adultos com potencial para engravidar que estejam a tomar dolutegravir, lamivudina e tenofovir 
disoproxil fumarato comprimidos a utilizarem métodos contracetivos eficazes de forma consistente.

8.4 Uso Pediátrico

Dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato comprimidos é uma formulação de dose fixa que 
não pode ser ajustada para pacientes com peso inferior a 40 kg.

8.5 Uso Geriátrico

Os ensaios clínicos de componentes individuais dos comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir 
disoproxil fumarato não incluíram um número suficiente de indivíduos com 65 anos ou mais para 
determinar se eles respondem de forma diferente dos indivíduos mais jovens. Em geral, deve-se ter cautela 
na administração de comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato em pacientes 
idosos, refletindo a maior frequência de diminuição da função hepática, renal ou cardíaca e de doença 
concomitante ou outra terapia medicamentosa.[ver Farmacologia Clínica (12.3)].

8.6 Insuficiência Renal

Os comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato não são recomendados para pacientes com 
depuração de creatinina inferior a 50 mL por minuto ou pacientes com insuficiência renal em estágio terminal.
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(DRT) que requer hemodiálise porque os comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir 
disoproxil fumarato são uma combinação de dose fixa e a dosagem dos componentes individuais não 
pode ser ajustada. Se uma redução da dose de 3TC ou TDF, dois componentes dos comprimidos de 
dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato, for necessária para pacientes com 
depuração de creatinina inferior a 50 mL por minuto, os componentes individuais devem ser usados 
[ver Dosagem e Administração (2.4) e Farmacologia Clínica (12.3)].

8.7 Insuficiência Hepática

Não é necessário ajuste de dose para pacientes com insuficiência hepática leve a moderada (Child-
Pugh Escore A ou B). O efeito da insuficiência hepática grave (Child-Pugh Score C) na farmacocinética 
do dolutegravir, um componente dos comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil 
fumarato, não foi estudado. Portanto, os comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir 
disoproxil fumarato não são recomendados para uso em pacientes com insuficiência hepática grave.[
ver Farmacologia Clínica (12.3)].

10 SOBREDOSAGEM

Não há tratamento específico conhecido para superdosagem com comprimidos de dolutegravir, lamivudina e 
tenofovir disoproxil fumarato. Se ocorrer superdose, o paciente deve ser monitorado e o tratamento de suporte 
padrão aplicado conforme necessário.

Dolutegravir

Como o dolutegravir é altamente ligado às proteínas plasmáticas, é improvável que seja removido 
significativamente por diálise.

3TC

Como uma quantidade insignificante de 3TC foi removida por meio de hemodiálise (4 horas), diálise 
peritoneal ambulatorial contínua e diálise peritoneal automatizada, não se sabe se a hemodiálise contínua 
proporcionaria benefício clínico em um evento de superdosagem de 3TC.

TDF

O tenofovir é eficientemente removido por hemodiálise com um coeficiente de extração de 
aproximadamente 54%. Após uma dose única de 300 mg de TDF, uma sessão de hemodiálise de 4 horas 
removeu aproximadamente 10% da dose de tenofovir administrada.

11 DESCRIÇÃO

DOLUTEGRAVIR, como sal sódico de dolutegravir, é um medicamento INSTI para HIV. O nome 
químico do dolutegravir sódico é sódio (4R,12aS)-9-{[(2,4-difluorofenil) metil] carbamoil}-4-
metil-6,8-dioxo-3,4,6,8,12,12a-hexahidro-2H-pirido[1',2':4,5]pirazino[2,1-b] [1,3] oxazina-
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7-olato. A fórmula empírica é C20H18F2N3NaO5e o peso molecular é de 441,36 g por mol. Tem 
a seguinte fórmula estrutural:

O dolutegravir sódico é um pó branco a amarelo claro e é ligeiramente solúvel em água.

LAMIVUDINA (também conhecido como 3TC) é uma marca para lamivudina, um análogo de nucleosídeo 
sintético com
atividade contra HIV-1 e HBV. O nome químico da lamivudina é (2R,cis)-4-amino-1-(2-
hidroximetil-1,3-oxatiolan-5-il)-(1H)-pirimidin-2-ona. A lamivudina é o (-)enantiômero de um 
análogo didesoxi da citidina. A lamivudina também tem sido referida como (-)2',3'-didesoxi, 
3'tiacitidina. Possui fórmula molecular C8H11N3O3S e um peso molecular de 229,3 g por mol. Tem 
a seguinte fórmula estrutural:

A lamivudina é um sólido cristalino branco a esbranquiçado com uma solubilidade de aproximadamente 70 
mg por mL em água a 20°C.Tenofovir disoproxil fumarato (tenofovir DF, uma pró-droga do tenofovir) é um 
sal de ácido fumárico de bis-isopropoxicarbonil oximetil éster derivado do tenofovir. O tenofovir DF é 
convertido em tenofovir, um nucleosídeo fosfonato acíclico (nucleotídeo) análogo da adenosina 5'-
monofosfato.
O tenofovir apresenta atividade contra a transcriptase reversa do HIV-1. O nome químico do 
tenofovir DF é 9-[(RFumarato de )-2-
[[bis[[(isopropoxicarbonil)oxi]metoxi]fosfinil]metoxi]propil]adenina (1:1). Possui fórmula molecular C
19H30N5O10PC4H4O4e um peso molecular de 635,52. Tem a seguinte fórmula estrutural:
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O tenofovir DF é um pó cristalino branco a esbranquiçado com solubilidade de 13,4 mg/mL em 
água destilada a 25°C. Tem um coeficiente de partição octanol/fosfato (pH 6,5) (log p) de 1,25 a 25 
°C.

Cada comprimido revestido por película contém 50 mg de dolutegravir (equivalente a 52,6 mg de 
dolutegravir sódico), 300 mg de lamivudina e 245 mg de tenofovir disoproxil
tenofovir disoproxil fumarato) e os seguintes ingredientes inativos:
celulose microcristalina, óxido férrico amarelo, estearato de magnésio, manitol, povidona, amido pré-
gelatinizado, amidoglicolato de sódio e estearil fumarato de sódio. Os comprimidos são revestidos 
com hidroxipropilmetilcelulose, dióxido de titânio e triacetina.

(equivalente a 300 mg de 
Croscarmelose sódica,

12 FARMACOLOGIA CLÍNICA

12.1 Mecanismo de Ação

Dolutegravir, 3TC e TDF são agentes antivirais do HIV-1[veja Microbiologia (12.4)].

12.2 Farmacodinâmica

Efeitos no Eletrocardiograma: Um estudo QT completo foi realizado para o dolutegravir. Nem os 
efeitos do 3TC nem do TDF como entidades únicas ou dos comprimidos de dose fixa de dolutegravir, 
lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato no intervalo QT foram avaliados.

Em um estudo cruzado, randomizado, controlado por placebo, 42 indivíduos saudáveis   receberam 
administrações orais de dose única de placebo, suspensão de 250 mg de dolutegravir (exposições 
aproximadamente 3 vezes da dose de 50 mg uma vez ao dia no estado de equilíbrio), e moxifloxacina 400 mg 
(controle ativo) em sequência aleatória. Após o ajuste da linha de base e do placebo, a alteração média máxima do 
QTc com base no método de correção de Fridericia (QTcF) para dolutegravir foi de 2,4 ms (IC de 95% superior 
unilateral: 4,9 ms). O dolutegravir não prolongou o intervalo QTc por mais de 24 horas após a dose.

Efeitos na Função Renal: O efeito do dolutegravir na função renal foi avaliado em um estudo aberto, 
randomizado, de 3 braços, paralelo, controlado por placebo em indivíduos saudáveis   (n = 37) que 
receberam dolutegravir 50 mg uma vez ao dia (n = 12), dolutegravir 50 mg duas vezes ao dia (n = 13), ou 
placebo uma vez ao dia (n = 12) por 14 dias. Uma diminuição na depuração de creatinina, determinada pela 
coleta de urina de 24 horas, foi observada com ambas as doses de dolutegravir após 14 dias de tratamento 
em indivíduos que receberam 50 mg uma vez ao dia (redução de 9%) e 50 mg duas vezes ao dia (redução de 
13%). . Nenhuma das doses de dolutegravir teve um efeito significativo na taxa de filtração glomerular real 
(determinada pela depuração da droga sonda, iohexol) ou fluxo plasmático renal efetivo (determinado pela 
depuração da droga sonda, para-amino hipurato) em comparação com o placebo.

12.3 Farmacocinética
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Farmacocinética em Adultos

Dolutegravir, Lamivudina e Fumarato de Tenofovir Disoproxil Comprimidos

As exposições sistêmicas médias de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato dos 
comprimidos combinados (50 mg/300 mg/300 mg) foram comparáveis   às de TIVICAY comprimidos 
de ViiV USA (contendo dolutegravir 50 mg), EPIVIR comprimidos de ViiV USA (contendo lamivudina 300 
mg) e VIREAD comprimidos da Gilead Sciences, Inc. EUA (contendo tenofovir disoproxil fumarato 300 
mg), respectivamente, quando doses únicas foram administradas a indivíduos saudáveis   em 
condições de jejum e alimentação.

Dolutegravir: Após a administração oral de dolutegravir, as concentrações plasmáticas máximas foram observadas 2 a 3 
horas após a dose. Com a administração de uma vez ao dia, o estado de equilíbrio farmacocinético é alcançado em 
aproximadamente 5 dias com taxas de acumulação médias para AUC, Cmáximo, e C24h

variando de 1,2 a 1,5. O dolutegravir é um substrato da glicoproteína P in vitro. A biodisponibilidade 
absoluta do dolutegravir não foi estabelecida. O dolutegravir é altamente ligado (maior ou igual a 
98,9%) às proteínas plasmáticas humanas com base em dados in vivo e a ligação é independente da 
concentração plasmática de dolutegravir. O volume aparente de distribuição (Vd/F) após a 
administração de 50 mg uma vez ao dia é estimado em 17,4 L com base em uma análise 
farmacocinética populacional.

O dolutegravir é metabolizado principalmente via UGT1A1 com alguma contribuição do CYP3A. Após 
uma dose oral única de [14C] dolutegravir, 53% da dose oral total é excretada inalterada nas fezes. 
Trinta e um por cento da dose oral total é excretada na urina, representada por um éter glicuronídeo 
de dolutegravir (18,9% da dose total), metabólito formado por oxidação no carbono benzílico (3,0% da 
dose total), e sua Produto de N-desalquilação (3,6% da dose total). A eliminação renal do fármaco 
inalterado foi inferior a 1% da dose. O dolutegravir tem uma meia-vida terminal de aproximadamente 
14 horas e uma depuração aparente (CL/F) de 1,0 L por hora com base em análises farmacocinéticas 
populacionais.

As propriedades farmacocinéticas do dolutegravir foram avaliadas em indivíduos adultos saudáveis   e em indivíduos 
adultos infectados pelo HIV-1. A exposição ao dolutegravir foi geralmente semelhante entre indivíduos saudáveis   e 
indivíduos infectados pelo HIV-1.

Tabela 7. Estimativas dos parâmetros farmacocinéticos de estado estacionário do dolutegravir em adultos 
infectados pelo HIV-1

Parâmetro 50 mg uma vez ao dia média geométrica (%CV)
AUC(0-24)(mcg•h/mL) 53,6 (27)

Cmáximo(mcg/ml) 3,67 (20)
Cmin(mcg/ml) 1,11 (46)

Líquido cefalorraquidiano (LCR):Em 12 indivíduos virgens de tratamento em dolutegravir 50 mg por dia 
mais abacavir/lamivudina, a concentração mediana de dolutegravir no LCR foi de 13,2 ng por mL (intervalo: 
3,74 ng por mL a 18,3 ng por mL) 2 a 6 horas após a dose após 16 semanas de tratamento . A relevância 
clínica deste achado não foi estabelecida.
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Polimorfismos em Enzimas Metabolizantes de Fármacos: Em uma meta-análise de ensaios com indivíduos 
saudáveis, indivíduos com genótipos de UGT1A1 (n = 7) que conferem metabolismo de dolutegravir deficiente 
tiveram uma depuração de dolutegravir 32% menor e AUC 46% maior em comparação com indivíduos com 
genótipos associados ao metabolismo normal via UGT1A1 (n = 41).

3TC: Após administração oral, o 3TC é rapidamente absorvido e amplamente distribuído. Após administração oral 
de doses múltiplas de 3TC 300 mg uma vez ao dia por 7 dias a 60 indivíduos saudáveis, C em estado de equilíbrio
máximo(Cmáximo,ss) foi de 2,04 ± 0,54 mcg por mL (média ± SD) e a AUC de estado de equilíbrio de 24 horas (AUC24,ss) 
foi de 8,87 ± 1,83 mcg•hora por mL. A ligação à proteína plasmática é baixa. Aproximadamente 70% de uma dose 
intravenosa de 3TC é recuperada como droga inalterada na urina. O metabolismo do 3TC é uma via menor de 
eliminação. Em humanos, o único metabólito conhecido é o metabólito transsulfóxido (aproximadamente 5% de 
uma dose oral após 12 horas). Na maioria dos ensaios de dose única em indivíduos infectados pelo HIV-1, 
indivíduos infectados pelo HBV ou indivíduos saudáveis   com amostragem de soro por 24 horas após a dosagem, 
a meia-vida de eliminação média observada (t½) variou de 5 a 7 horas. Em indivíduos infectados pelo HIV-1, a 
depuração total foi de 398,5 ± 69,1 mL por minuto (média ± desvio padrão).

TDF: As propriedades farmacocinéticas do TDF estão resumidas na Tabela 8. Após a administração 
oral de TDF, as concentrações séricas máximas de tenofovir são alcançadas em 1,0 ± 0,4 horas. Menos 
de 0,7% do tenofovir liga-se às proteínas plasmáticas humanas in vitro e a ligação é independente da 
concentração na faixa de 0,01 a 25 -g/mL. Aproximadamente 70 a 80% da dose intravenosa de 
tenofovir é recuperada como droga inalterada na urina. O tenofovir é eliminado por uma combinação 
de filtração glomerular e secreção tubular ativa. Após uma dose oral única de TDF, a meia-vida de 
eliminação terminal do tenofovir é de aproximadamente 17 horas.

Tabela 8. Parâmetros Farmacocinéticos de Dose Única para Tenofovir em Adultosuma

Tenofovir
Biodisponibilidade oral em jejumb(%) 25 (NC a 45,0)

Meia-vida de eliminação do terminal de plasmab(hora) 17 (12,0 a 25,7)
Cmáximo c(mcg/ml) 0,30±0,09

AUCc(mcg·h/mL) 2,29±0,69
CL/Fc(ml/min) 1043±115

CLrenalc(ml/min) 243±33
uma. NC=Não calculado
b. Mediana (intervalo)
c. Média (± SD)

Efeitos dos alimentos na absorção oral de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato:O 
efeito dos alimentos nos comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato não foi 
avaliado. Com base em comparações de estudos cruzados, não se prevê que a farmacocinética de 
dolutegravir, lamivudina e tenofovir seja significativamente afetada pelos alimentos, portanto, os 
comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato podem ser administrados com ou 
sem alimentos.
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Populações Específicas

Insuficiência hepática
Dolutegravir : O dolutegravir é metabolizado e eliminado principalmente pelo fígado. Em um estudo 
comparando 8 indivíduos com insuficiência hepática moderada (Child-Pugh Escore B) com 8 controles 
saudáveis   pareados, a exposição de dolutegravir a partir de uma dose única de 50 mg foi semelhante 
entre os 2 grupos. Não é necessário ajuste de dose para pacientes com insuficiência hepática leve a 
moderada (Child-Pugh Escore A ou B). O efeito da insuficiência hepática grave (Child-Pugh Score C) na 
farmacocinética do dolutegravir não foi estudado. Portanto, dolutegravir não é recomendado para 
uso em pacientes com insuficiência hepática grave.

3TC : As propriedades farmacocinéticas do 3TC foram determinadas em adultos com insuficiência 
hepática. Os parâmetros farmacocinéticos não foram alterados pela diminuição da função hepática. A 
segurança e eficácia do 3TC não foram estabelecidas na presença de doença hepática 
descompensada.

TDF : A farmacocinética do tenofovir após uma dose única de 300 mg de tenofovir disoproxil fumarato foi 
estudada em indivíduos não infectados pelo HIV com insuficiência hepática moderada a grave. Não houve 
alterações substanciais na farmacocinética do tenofovir em indivíduos com insuficiência hepática em 
comparação com indivíduos não comprometidos. Nenhuma alteração na dosagem de tenofovir disoproxil 
fumarato é necessária em pacientes com insuficiência hepática.

Insuficiência renal:Como os comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato são 
uma formulação de dose fixa e não podem ser ajustados, dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil 
fumarato comprimidos não é recomendado em pacientes com depuração de creatinina inferior a 50 mL por 
minuto ou pacientes com insuficiência renal terminal doença (ESRD) que requer hemodiálise[ver Dosagem e 
Administração (2.4)].

Gênero:Não existem diferenças significativas ou clinicamente relevantes entre os sexos na 
farmacocinética dos componentes individuais (dolutegravir, lamivudina ou tenofovir disoproxil 
fumarato) com base nas informações disponíveis que foram analisadas para cada um dos 
componentes individuais.

Corrida:Dolutegravir e 3TC : Não há diferenças raciais significativas ou clinicamente relevantes na 
farmacocinética do dolutegravir ou 3TC com base nas informações disponíveis que foram analisadas 
para cada um dos componentes individuais.

TDF : Não houve números suficientes de grupos raciais e étnicos diferentes dos caucasianos para 
determinar adequadamente as potenciais diferenças farmacocinéticas entre essas populações.

Pacientes Geriátricos:Dolutegravir : Análises populacionais usando dados farmacocinéticos agrupados de 
estudos em adultos indicaram que a idade não teve efeito clinicamente relevante na farmacocinética do 
dolutegravir.
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3TC e TDF : A farmacocinética do 3TC ou TDF não foi estudada em indivíduos com mais de 65 
anos.

Pacientes Pediátricos:Os comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato não devem ser 
administrados a pacientes pediátricos com peso inferior a 40 kg (88 lbs).

Dolutegravir e 3TC : A farmacocinética da combinação de dolutegravir e 3TC em 
pacientes pediátricos não foi estabelecida.

TDF : A farmacocinética de estado estacionário do tenofovir foi avaliada em 8 pacientes pediátricos 
infectados pelo HIV-1 (12 a menos de 18 anos). Média ± SD Cmáximoe AUCtausão 0,38 ± 0,13 mcg/mL e 3,39 ± 
1,22 mcg•hr/mL, respectivamente. A exposição ao tenofovir alcançada nestes pacientes pediátricos que 
receberam doses orais diárias de TDF 300 mg foi semelhante às exposições alcançadas em adultos que 
receberam doses diárias de TDF 300 mg.

Estudos de interações medicamentosas:

Os ensaios de interação medicamentosa descritos foram conduzidos com dolutegravir, 3TC e/ou TDF como 
entidades únicas; não foram realizados ensaios de interação medicamentosa com os comprimidos de dose fixa de 
dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato. Não são esperadas interações medicamentosas 
clinicamente significativas entre dolutegravir e 3TC.

Dolutegravir

As recomendações de dosagem ou regimes como resultado de interações medicamentosas estabelecidas e outras 
potencialmente significativas com dolutegravir são fornecidas na Tabela 5[ver Interações Medicamentosas (7.3)).

Os efeitos do dolutegravir na exposição dos medicamentos coadministrados estão resumidos na Tabela 9 e os 
efeitos dos medicamentos coadministrados na exposição do dolutegravir estão resumidos na Tabela 10.
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Tabela 9. Resumo do Efeito do Dolutegravir na Farmacocinética do Medicamento Coadministrado s
Razão Média Geométrica (IC 90%) de Farmacocinética

Parâmetros do medicamento coadministrado com/sem

Dolutegravir
Sem Efeito = 1,00Medicamentos Coadministrados

e Dose(s)
Dose de

Dolutegravir n Cmáximo AUC C-ou C24

Daclatasvir
60 mg uma vez ao dia

50 mg
uma vez por dia

12 1,03
(0,84 a 1,25)

0,98
(0,83 a 1,15)

1,06
(0,88 a 1,29)

Elbasvir
50 mg uma vez ao dia

50 mg
Dose única

12 0,97
(0,89, 1,05)

0,98
(0,93, 1,04)

0,98
(0,93, 1,03)

Etinilestradiol
0,035 mg

50 mg
duas vezes por dia

15 0,99
(0,91 a 1,08)

1,03
(0,96 a 1,11)

1,02
(0,93 a 1,11)

Grazoprevir
200 mg uma vez ao dia

50 mg
Dose única

12 0,64
(0,44, 0,93)

0,81
(0,67, 0,97)

0,86
(0,79, 0,93)

Metformina

500 mg duas vezes ao dia

50 mg
uma vez por dia

15uma 1,66
(1,53 a 1,81)

1,79
(1,65 a 1,93)

_

Metformina

500 mg duas vezes ao dia

50 mg
duas vezes por dia

15uma 2.11
(1,91 a 2,33)

2,45
(2,25 a 2,66)

_

Metadona
16 a 150mg

50 mg
duas vezes por dia

11 1,00
(0, 94 a 1,06)

0,98
(0,91 a 1,06)

0,99
(0,91 a 1,07)

Midazolam
3 mg

25 mg
uma vez por dia

10 _ 0,95
(0,79 a 1,15)

_

Norelgestromin
0,25 mg

50 mg
duas vezes por dia

15 0,89
(0,82 a 0,97)

0,98
(0,91 a 1,04)

0,93
(0,85 a 1,03)

Rilpivirina
25 mg uma vez ao dia

50 mg
uma vez por dia

16 1.10
(0,99 a 1,22)

1,06
(0,98 a 1,16)

1,21
(1,07 a 1,38)

Sofosbuvir
400 mg uma vez ao dia 

Metabólito (GS-331007)

50 mg
uma vez por dia

24 0,88
(0,80, 0,98)

1,01
(0,93, 1,10)

0,92
(0,85, 0,99)

0,99
(0,97, 1,01)

N / D

0,99
(0,97, 1,01)

Fumarato de tenofovir desoproxila

300 mg uma vez ao dia

50 mg
uma vez por dia

15 1,09
(0,97 a 1,23)

1.12
(1,01 a 1,24)

1.19
(1,04 a 1,35)

Velpatasvir
100 mg uma vez ao dia

50 mg
uma vez por dia

24 0,94
(0,86, 1,02)

0,91
(0,84, 0,98)

0,88
(0,82, 0,94)

umaO número de sujeitos representa o número máximo de sujeitos que foram avaliados.

Tabela 10. Resumo do Efeito dos Medicamentos Coadministrados na Farmacocinética do 
Dolutegravir

Razão Média Geométrica (IC 90%) dos Parâmetros 
Farmacocinéticos do Dolutegravir com/sem Coadministrado

Drogas
Sem Efeito = 1,00

Medicamentos Coadministrados e
Dose(s)

Dose de
Dolutegravir n Cmáximo AUC Cτou C24

Atazanavir
400 mg uma vez ao dia

30 mg
uma vez por dia

12 1,50
(1,40 a 1,59)

1,91
(1,80 a 2,03)

2,80
(2,52 a 3,11)
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Atazanavir/ritonavir
300 mg/100 mg uma vez ao dia

30 mg
uma vez por dia

12 1,34
(1,25 a 1,42)

1,62
(1,50 a 1,74)

2.21
(1,97 a 2,47)

Darunavir/ritonavir
600 mg/100 mg duas vezes ao dia

30 mg
uma vez por dia

15 0,89
(0,83 a 0,97)

0,78
(0,72 a 0,85)

0,62
(0,56 a 0,69)

Efavirenz
600 mg uma vez ao dia

50 mg
uma vez por dia

12 0,61
(0,51 a 0,73)

0,43
(0,35 a 0,54)

0,25
(0,18 a 0,34)

Elbasvir/grazoprevir
50/200 mg uma vez ao dia

50 mg
Dose única

12 1,22
(1,05, 1,40)

1,16
(1,00, 1,34)

1,14
(0,95, 1,36)

Etravirina
200 mg duas vezes ao dia

50 mg
uma vez por dia

16 0,48
(0,43 a 0,54)

0,29
(0,26 a 0,34)

0,12
(0,09 a 0,16)

Etravirina +
darunavir/ritonavir
200 mg + 600 mg/100 mg duas 
vezes ao dia

50 mg
uma vez por dia

9 0,88
(0,78 a 1,00)

0,75
(0,69 a 0,81)

0,63
(0,52 a 0,76)

Etravirina + lopinavir/ritonavir 200 
mg + 400 mg/100 mg duas vezes ao 
dia

50 mg
uma vez por dia

8 1,07
(1,02 a 1,13)

1.11
(1,02 a 1,20)

1,28
(1,13 a 1,45)

Fosamprenavir/ritonavir 700 
mg/100 mg duas vezes ao dia

50 mg
uma vez por dia

12 0,76
(0,63 a 0,92)

0,65
(0,54 a 0,78)

0,51
(0,41 a 0,63)

Lopinavir/ritonavir
400 mg/100 mg duas vezes ao dia

30 mg
uma vez por dia

15 1,00
(0,94 a 1,07)

0,97
(0,91 a 1,04)

0,94
(0,85 a 1,05)

Rilpivirina
25 mg uma vez ao dia

50 mg
uma vez por dia

16 1.13
(1,06 a 1,21)

1.12
(1,05 a 1,19)

1,22
(1,15 a 1,30)

Tenofovir
300 mg uma vez ao dia

50 mg
uma vez por dia

15 0,97
(0,87 a 1,08)

1,01
(0,91 a 1,11)

0,92
(0,82 a 1,04)

Tipranavir/ritonavir
500 mg/200 mg duas vezes ao dia

50 mg
uma vez por dia

14 0,54
(0,50 a 0,57)

0,41
(0,38 a 0,44)

0,24
(0,21 a 0,27)

Antiácido (Maalox®) 
administração simultânea

50 mg
Dose única

16 0,28
(0,23 a 0,33)

0,26
(0,22 a 0,32)

0,26
(0,21 a 0,31)

Antiácido (Maalox®) 2 h 
após dolutegravir

50 mg
Dose única

16 0,82
(0,69 a 0,98)

0,74
(0,62 a 0,90)

0,70
(0,58 a 0,85)

Carbonato de cálcio 1.200 mg 
administração simultânea (em 
jejum)

50 mg
Dose única

12 0,63
(0,50 a 0,81)

0,61
(0,47 a 0,80)

0,61
(0,47 a 0,80)

Carbonato de cálcio 1.200 mg 
administração simultânea 
(alimentado)

50 mg
Dose única

11 1,07
(0,83 a 1,38)

1,09
(0,84 a 1,43)

1,08
(0,81 a 1,42)

Carbonato de cálcio 1.200 mg 2 
h após dolutegravir

50 mg
Dose única

11 1,00
(0,78 a 1,29)

0,94
(0,72 a 1,23)

0,90
(0,68 a 1,19)

Carbamazepina
300 mg duas vezes ao dia

50 mg
uma vez por dia

16c 0,67
(0,61 a 0,73)

0,51
(0,48 a 0,55)

0,27
(0,24 a 0,31)

Daclatasvir
60 mg uma vez ao dia

50 mg
uma vez por dia

12 1,29
(1,07 a 1,57)

1,33
(1,11 a 1,59)

1,45
(1,25 a 1,68)

Fumarato ferroso 324 mg 
administração simultânea (em 
jejum)

50mg
Dose única

11 0,43
(0,35 a 0,52)

0,46
(0,38 a 0,56)

0,44
(0,36 a 0,54)
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Fumarato ferroso 324 mg 
administração simultânea 
(alimentado)

50 mg
Dose única

11 1,03
(0,84 a 1,26)

0,98
(0,81 a 1,20)

1,00
(0,81 a 1,23)

Fumarato ferroso 324 mg 2 
h após dolutegravir

50 mg
Dose única

10 0,99
(0,81 a 1,21)

0,95
(0,77 a 1,15)

0,92
(0,74 a 1,13)

Administração simultânea de 
multivitamínicos (um por dia)

50 mg
Dose única

16 0,65
(0,54 a 0,77)

0,67
(0,55 a 0,81)

0,68
(0,56 a 0,82)

Omeprazol
40 mg uma vez ao dia

50 mg
Dose única

12 0,92
(0,75 a 1,11)

0,97
(0,78 a 1,20)

0,95
(0,75 a 1,21)

Prednisona
60 mg uma vez ao dia com redução gradual

50 mg
uma vez por dia

12 1,06
(0,99 a 1,14)

1.11
(1,03 a 1,20)

1,17
(1,06 a 1,28)

Rifampinauma

600 mg uma vez ao dia
50 mg

duas vezes por dia

11 0,57
(0,49 a 0,65)

0,46
(0,38 a 0,55)

0,28
(0,23 a 0,34)

Rifampinab

600 mg uma vez ao dia
50 mg

duas vezes por dia

11 1,18
(1,03 a 1,37)

1,33
(1,15 a 1,53)

1,22
(1,01 a 1,48)

Rifabutina
300 mg uma vez ao dia

50 mg
uma vez por dia

9 1,16
(0,98 a 1,37)

0,95
(0,82 a 1,10)

0,70
(0,57 a 0,87)

umaA comparação é rifampicina tomada com dolutegravir 50 mg duas vezes ao dia em comparação com dolutegravir 50 mg duas vezes ao dia.
bA comparação é rifampicina tomada com dolutegravir 50 mg duas vezes ao dia em comparação com dolutegravir 50 mg uma vez ao dia.
cO número de sujeitos representa o número máximo de sujeitos que foram avaliados.

3TC

Efeito do 3TC na Farmacocinética de Outros Agentes:Com base nos resultados do estudo in vitro, não se 
espera que o 3TC em exposições terapêuticas a drogas afete a farmacocinética de drogas que são 
substratos dos seguintes transportadores: polipeptídeo transportador de ânions orgânicos 1B1/3 
(OATP1B1/3), proteína de resistência ao câncer de mama (BCRP), P-glicoproteína (P-gp), multidrogas e 
proteína de extrusão de toxina 1 (MATE1), MATE2-K, transportador de cátions orgânicos 1 (OCT1), OCT2 ou 
OCT3.

Efeito de outros agentes na farmacocinética do 3TC:3TC é um substrato de MATE1, MATE2-K e OCT2 in 
vitro. Trimetoprim (um inibidor desses transportadores de drogas) demonstrou aumentar as 
concentrações plasmáticas de 3TC. Esta interação não é considerada clinicamente significativa, pois 
não é necessário ajuste de dose de 3TC.

3TC é um substrato de P-gp e BCRP; no entanto, considerando sua biodisponibilidade absoluta (87%), é 
improvável que esses transportadores desempenhem um papel significativo na absorção do 3TC. Portanto, 
é improvável que a coadministração de medicamentos inibidores desses transportadores de efluxo afete a 
disposição e eliminação do 3TC.

Interferon Alfa:Não houve interação farmacocinética significativa entre 3TC e interferon alfa em um estudo 
com 19 indivíduos saudáveis   do sexo masculino[veja Advertências e Precauções (5.7)].

Ribavirina: Dados in vitro indicam que a ribavirina reduz a fosforilação de 3TC, estavudina e zidovudina. No 
entanto, nenhuma farmacocinética (por exemplo, concentrações plasmáticas ou concentrações de 
metabólitos ativos trifosforilados intracelulares) ou farmacodinâmica (por exemplo, perda de HIV-
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1/supressão virológica de HCV) foi observada quando ribavirina e 3TC (n = 18), estavudina (n = 10) ou 
zidovudina (n = 6) foram coadministrados como parte de um regime multimedicamentoso para HIV-1/
HCV co -sujeitos infectados[veja Advertências e Precauções (5.7)].

Sorbitol (Excipiente):As soluções de 3TC e sorbitol foram coadministradas a 16 indivíduos adultos saudáveis   
em um estudo cruzado, aberto, de sequência aleatória, de 4 períodos. Cada sujeito recebeu uma dose única 
de 300 mg de solução oral de 3TC isoladamente ou coadministrada com uma dose única de 3,2 gramas, 
10,2 gramas ou 13,4 gramas de sorbitol em solução. A coadministração de 3TC com sorbitol resultou em 
diminuições dependentes da dose de 20%, 39% e 44% na AUC(0-24), 14%, 32% e 36% na AUC(∞), e 28%, 52% e 
55% no Cmáximode 3TC, respectivamente.

Trimetoprima/Sulfametoxazol: 3TC e TMP/SMX foram coadministrados a 14 indivíduos HIV-1-positivos 
em um único centro, aberto, randomizado, cruzado. Cada indivíduo recebeu tratamento com uma 
dose única de 300 mg de lamivudina e TMP 160 mg/SMX 800 mg uma vez ao dia por 5 dias com 
administração concomitante de 3TC 300 mg com a quinta dose em um desenho cruzado. A 
coadministração de TMP/SMX com 3TC resultou em um aumento de 43% ± 23% (média ± SD) na AUC 
da lamivudina∞, uma diminuição de 29% ± 13% na depuração oral da lamivudina e uma diminuição de 
30% ± 36% na depuração renal de 3TC. As propriedades farmacocinéticas de TMP e SMX não foram 
alteradas pela coadministração com lamivudina. Não há informações sobre o efeito na 
farmacocinética do 3TC de doses mais altas de TMP/SMX, como as usadas no tratamento de PCP.

TDF:Em concentrações substancialmente mais altas (~300 vezes) do que as observadas in vivo,O tenofovir 
não inibiu o metabolismo do fármaco in vitro mediado por nenhuma das seguintes isoformas humanas do 
CYP: CYP3A4, CYP2D6, CYP2C9 ou CYP2E1. No entanto, foi observada uma pequena (6%), mas 
estatisticamente significativa redução no metabolismo do substrato CYP1A. Com base nos resultados de 
experiências in vitro e na conhecida via de eliminação do tenofovir, o potencial para interações mediadas 
por CYP envolvendo tenofovir com outros medicamentos é baixo.

O TDF foi avaliado em voluntários saudáveis   em combinação com outros antirretrovirais e potenciais 
medicamentos concomitantes. As Tabelas 11 e 12 resumem os efeitos farmacocinéticos do medicamento 
coadministrado na farmacocinética do tenofovir e os efeitos do TDF na farmacocinética do medicamento 
coadministrado.

TDF é um substrato de P-glicoproteína (P-gp) e transportadores de proteína de resistência ao câncer de 
mama (BCRP). Quando o TDF é coadministrado com um inibidor desses transportadores, pode ser 
observado um aumento na absorção.

Não foram observadas interações medicamentosas clinicamente significativas entre TDF e efavirenz, 
metadona, nelfinavir, contraceptivos orais, ribavirina ou sofosbuvir.

Tabela 11. Interações Medicamentosas: Alterações nos Parâmetros Farmacocinéticos do Tenofovirumana 
Presença do Medicamento Coadministrado

% de Alteração da Farmacocinética do Tenofovir
Parâmetrosb(IC 90%)Coadministrado

Medicamento

Dose do medicamento coadministrado

(mg) N
Cmáximo AUC Cmin

Atazanavirc 400 uma vez ao dia × 14 dias 33 ↑14 ↑24 ↑22
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% de Alteração da Farmacocinética do Tenofovir
Parâmetrosb(IC 90%)Coadministrado

Medicamento

Dose do medicamento coadministrado

(mg) N
Cmáximo AUC Cmin

(↑8 a ↑20) (↑21 a ↑28) (↑15 a ↑30)

Atazanavir/
Ritonavirc

↑34
(↑20 a ↑51)

↑37
(↑30 a ↑45)

↑29
(↑21 a ↑36)

300/100 uma vez ao dia 12

Darunavir/
Ritonavird

↑24
(↑8 a ↑42)

↑22
(↑10 a ↑35)

↑37
(↑19 a ↑57)

300/100 duas vezes ao dia 12

↑14
(↓3 a ↑33)

Indinavir 800 três vezes ao dia × 7 dias 13 - -

Ledipasvir/
Sofosbuvire,f

↑47
(↑37 a ↑58)

↑35
(↑29 a ↑42)

↑47
(↑38 a ↑57)

24

90/400 uma vez ao dia × 10 dias
Ledipasvir/
Sofosbuvirpor exemplo

↑64
(↑54 a ↑74)

↑50
(↑42 a ↑59)

↑59
(↑49 a ↑70)

23

Ledipasvir/
Sofosbuvirh

↑79
(↑56 a ↑104)

↑98
(↑77 a ↑123)

↑163
(↑132 a ↑197)90/400 uma vez ao dia × 14 dias 15

Lopinavir/
Ritonavir

↑32
(↑25 a ↑38)

↑51
(↑37 a ↑66)

400/100 duas vezes ao dia × 14 dias 24 -

Saquinavir/
Ritonavir

↑23
(↑16 a ↑30)

1000/100 duas vezes ao dia × 14 dias 35 - -

↑25
(↑8 a ↑45)

Sofosbuvireu 400 dose única 16 - -

Sofosbuvir/
Velpatasvirj

↑44
(↑33 a ↑55)

↑ 40
(↑34 a ↑ 46)

↑84
(↑76 a ↑92)

400/100 uma vez ao dia 24

Sofosbuvir/
Velpatasvirk

↑46
(↑39 a ↑54)

↑40
(↑34 a ↑45)

↑70
(↑61 a ↑79)

400/100 uma vez ao dia 30

Sofosbuvir/
Velpatasvir/ 400/100/100 +

Voxilaprevirm100 uma vez por dia

↑48
(↑36 a ↑61)

↑39
(↑32 a ↑46)

↑47
(↑38 a ↑56)

29
Voxilaprevireu

↑13
(↑1 a ↑27)

Tacrolimus 0,05 mg/kg duas vezes ao dia × 7 dias 21 - -

↓23
(↓32 a ↓13)

↓2
(↓9 a ↑5)

↑7
(↓2 a ↑17)

500/100 duas vezes ao dia 22
Tipranavir/
Ritonavirn ↓38

(↓46 a ↓29)
↑2

(↓6 a ↑10)
↑14

(↑1 a ↑27)
750/200 duas vezes ao dia (23 doses) 20

uma
b
c
d

Os indivíduos receberam TDF 300 mg uma vez ao 
dia. Aumento = ↑; Diminuição = ↓; Sem efeito = -- 
Reyataz®(atazanavir) Informações de prescrição. 
Prezista®(darunavir) Informações de prescrição.

eDados gerados a partir de dosagem simultânea com HARVONI®(ledipasvir/sofosbuvir). Administração escalonada (12
horas de intervalo) forneceram resultados semelhantes.
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f
g

Comparação baseada em exposições quando administrado como atazanavir/ritonavir + emtricitabina/tenofovir DF. 
Comparação baseada nas exposições quando administrado como darunavir/ritonavir + emtricitabina/tenofovir DF.

hEstudo realizado com ATRIPLA®(efavirenz/emtricitabina/tenofovir DF) coadministrado com HARVONI®

(ledipasvir/sofosbuvir); coadministração com HARVONI®também resulta em aumentos comparáveis   na exposição ao 
tenofovir quando o tenofovir DF é administrado como COMPLERA®(emtricitabina/rilpivirina/tenofovir DF), ou TRUVADA
®(emtricitabina/tenofovir DF) + dolutegravir.
Estudo realizado com ATRIPLA®coadministrado com SOVALDI®(sofosbuvir).
Estudo realizado com COMPLERA®(emtricitabina/rilpivirina/tenofovir DF) coadministrado com EPCLUSA®

(sofosbuvir/velpatasvir); coadministração com EPCLUSA®também resulta em aumentos comparáveis   nas exposições ao 
tenofovir quando o TDF é administrado como ATRIPLA®, STRIBILD®(cobicistate/elvitegravir/emtricitabina/tenofovir DF), 
TRUVADA®+ atazanavir/ritonavir ou TRUVADA®+ darunavir/ritonavir. Administrado como raltegravir + emtricitabina/
tenofovir DF.
Comparação baseada nas exposições quando administrado como darunavir/ritonavir + emtricitabina/tenofovir DF.

eu
j

k
eu

mEstudo realizado com 100 mg adicionais de voxilaprevir para atingir as exposições de voxilaprevir esperadas em infectados pelo HCV
pacientes.

nAptivus®(tipranavir) Informações de prescrição.

Não foi observado efeito sobre os parâmetros farmacocinéticos dos seguintes medicamentos 
coadministrados com TDF: abacavir, didanosina (comprimidos tamponados), emtricitabina, entecavir e 3TC.

Tabela 12. Interações Medicamentosas: Alterações nos Parâmetros Farmacocinéticos para Medicamento 
Coadministrado na Presença de TDF

Dose de
Medicamento Coadministrado

(mg)

%Alteração da Farmacocinética do Medicamento Coadministrado

Parâmetrosuma(IC 90%)Coadministrado
Medicamento N Cmáximo AUC Cmin

300 uma vez 8 ↑12
(↓1 a ↑26)

↔ N / DAbacavir

Atazanavirb 400 uma vez ao dia x 14 dias 34 ↓21
(↓27 a ↓14)

↓25
(↓30 a ↓19)

↓40
(↓48 a ↓32)

Atazanavirb Atazanavir/Ritonavir
300/100 uma vez ao dia x 42

dias

10 ↓28
(↓50 a ↑5)

↓25c

(↓42 a ↓3)
↓23c

(↓46 a ↑10)

Darunavird Darunavir/Ritonavir
300/100 uma vez ao dia

12 ↑16
(↑6 a ↑42)

↑21
(↓5 a ↑54)

↑24
(↓10 a ↑69)

Didanosinae 250 uma vez, simultaneamente 

com tenofovir Disoproxil

fumarato e uma luz
refeiçãof

33 ↓20g

(↓32 a ↓7)
↔ g

N / D

Emtricitabina 200 uma vez ao dia x 7 dias 17 ↔ ↔ ↑20
(↑12 a ↑29)

Entecavir 1 mg uma vez ao dia x 10

dias
28 ↔ ↑13

(↑11 a ↑15)
↔

Indinavir 800 três vezes ao dia x 7
dias

12 ↓11
(↓30 a ↑12)

↔ ↔

Lamivudina 150 duas vezes ao dia x 7 dias 15 ↓24
(↓34 a ↓12)

↔ ↔
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Lopinavir Lopinavir/Ritonavir
400/100 duas vezes ao dia X 14

dias

24 ↔ ↔ ↔

Ritonavir ↔ ↔ ↔
Saquinavir Saquinavir/Ritonavir

1000/100 duas vezes ao dia x

14 dias

32 ↑22
(↑6 a ↑41)

↑29h

(↑12 a ↑48)
↑47h

(↑23 a ↑76)

Ritonavir ↔ ↔ ↑23
(↑3 a ↑46)

Tacrolimus 0,05 mg/kg duas vezes ao dia x

7 dias
21 ↔ ↔ ↔

Tipranavireu Tipranavir/Ritonavir
500/100 duas vezes ao dia

22 ↓7
(↓26 a ↓6)

↓18
(↓25 a ↓9)

↓21
(↓30 a ↓10)

Tipranavir/Ritonavir
750/200 duas vezes ao dia (23

doses)

20 ↓11
(↓16 a ↓4)

↓9
(↓15 a ↓3)

↓ 12
(↓ 22 a 0)

umaAumento = ↑; Diminuição = ↓; Sem Efeito = ↔; NA = Não Aplicável
bInformações de prescrição de Reyataz (atazanavir)
cEm indivíduos infectados pelo HIV, a adição de tenofovir DF a 300 mg de atazanavir mais 100 mg de ritonavir resultou em AUC e Cmin

valores de atazanavir que foram 2,3 e 4 vezes superiores aos respectivos valores observados para atazanavir 400 mg quando 
administrado isoladamente.
dInformações de prescrição de Prezista (darunavir)
eInformações de prescrição de Videx (didanosina) CE. Os indivíduos receberam cápsulas com revestimento entérico de didanosina.
f373 kcal, 8,2 g de gordura

gComparado com didanosina (revestimento entérico) 400 mg administrado sozinho em condições de jejum.
hAumentos na AUC e Cminnão se espera que sejam clinicamente relevantes; portanto, não são necessários ajustes de dose quando o 

tenofovir DF e o saquinavir potencializado com ritonavir são coadministrados.

euAptivus (tipranavir) Informações de prescrição

12.4 Microbiologia

Mecanismo de ação:Dolutegravir:O dolutegravir inibe a integrase do HIV ligando-se ao sítio ativo da 
integrase e bloqueando a etapa de transferência de fita da integração do ácido desoxirribonucleico (DNA) 
retroviral que é essencial para o ciclo de replicação do HIV. Ensaios bioquímicos de transferência de fita 
usando integrase de HIV-1 purificada e DNA de substrato pré-processado resultaram em IC50valores de 2,7 
nM e 12,6 nM.

3TC:3TC é um análogo de nucleosídeo sintético. Intracelularmente, a lamivudina é fosforilada em seu 
metabólito ativo 5'-trifosfato, trifosfato de lamivudina (3TC-TP). O principal modo de ação do 3TC-TP é 
a inibição da transcriptase reversa (RT) do HIV-1 através da terminação da cadeia de DNA após a 
incorporação do análogo de nucleotídeo.

TDF:O TDF é um análogo de diéster de fosfonato de nucleosídeo acíclico do monofosfato de 
adenosina. TDF requer hidrólise diéster inicial para conversão em tenofovir e fosforilações 
subsequentes por enzimas celulares para formar difosfato de tenofovir, um terminador de 
cadeia obrigatório. O tenofovir difosfato inibe a atividade da transcriptase reversa do HIV-1 por 
competição com o substrato natural desoxiadenosina 5'-trifosfato e, após incorporação no DNA, 
pela terminação da cadeia de DNA. O difosfato de tenofovir é um inibidor fraco das DNA 
polimerases de mamíferos α, β e DNA polimerase γ mitocondrial.
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Atividade antiviral em cultura de células:Dolutegravir:O dolutegravir exibiu atividade antiviral contra 
cepas laboratoriais de HIV-1 de tipo selvagem com EC médio50valores de 0,5 nM (0,21 ng por mL) a 2,1 nM 
(0,85 ng por mL) em células mononucleares de sangue periférico (PBMCs) e células MT-4. O dolutegravir 
exibiu atividade antiviral contra 13 isolados do clado B clinicamente diversos com uma EC média50valor de 
0,52 nM em um ensaio de suscetibilidade à integrase viral usando a região codificadora da integrase de 
isolados clínicos. O dolutegravir demonstrou atividade antiviral em cultura de células contra um painel de 
isolados clínicos de HIV-1 (3 em cada grupo de M clades A, B, C, D, E, F e G e 3 no grupo O) com EC50valores 
variando de 0,02 nM a 2,14 nM para HIV-1. Dolutegravir EC50

os valores contra 3 isolados clínicos de HIV-2 em ensaios de PBMC variaram de 0,09 nM a 0,61 nM.

3TC:A atividade antiviral de 3TC contra HIV-1 foi avaliada em várias linhagens celulares, incluindo 
monócitos e PBMCs, usando ensaios de suscetibilidade padrão. CE50os valores estavam na faixa de 
0,003 a 15 microM (1 microM = 0,23 mcg por mL). A CE média50os valores de lamivudina foram 60 nM 
(intervalo: 20 a 70 nM), 35 nM (intervalo: 30 a 40 nM), 30 nM (intervalo: 20 a 90 nM), 20 nM (intervalo: 3 
a 40 nM), 30 nM (intervalo: 1 a 60 nM), 30 nM (intervalo: 20 a 70 nM), 30 nM (intervalo: 3 a 70 nM) e 30 
nM (intervalo: 20 a 90 nM) contra HIV-1 clades AG e grupo Vírus O (n = 3 exceto n = 2 para o clado B), 
respectivamente. A CE50os valores contra isolados de HIV-2 (n = 4) variaram de 0,003 a 0,120 microM 
em PBMCs. O 3TC não foi antagônico a todos os agentes anti-HIV testados. A ribavirina (50 microM) 
usada no tratamento da infecção crônica pelo HCV diminuiu a atividade anti-HIV-1 da lamivudina em 
3,5 vezes nas células MT-4.

TDF:A atividade antiviral do tenofovir contra isolados laboratoriais e clínicos de HIV-1 foi avaliada em 
linhagens de células linfoblastóides, células primárias de monócitos/macrófagos e linfócitos de 
sangue periférico. A CE50(concentração efetiva de 50%) para tenofovir estavam na faixa de 0,04 
microM a 8,5 microM. O tenofovir apresentou atividade antiviral em cultura de células contra HIV-1 
clados A, B, C, D, E, F, G e O (EC50valores variaram de 0,5 μM a 2,2 μM) e atividade específica de cepa 
contra HIV-2 (EC50valores variaram de 1,6 μM a 5,5 μM). Consulte as informações completas de 
prescrição do TDF para obter informações sobre a atividade inibitória do TDF contra o HBV.

Atividade antiviral em combinação com outros agentes antivirais:Nem o dolutegravir nem o 3TC foram 
antagônicos a todos os agentes anti-HIV testados. Consulte as informações completas de prescrição para 
dolutegravir e 3TC.

Resistência em Cultura Celular:Dolutegravir:Os vírus resistentes ao dolutegravir foram selecionados em 
cultura de células a partir de diferentes cepas e clados de HIV-1 de tipo selvagem. Substituições de 
aminoácidos E92Q, G118R, S153F ou Y,G193E ou R263K surgiram em diferentes passagens e conferiram 
suscetibilidade diminuída ao dolutegravir em até 4 vezes.

3TC:Variantes de HIV-1 resistentes a 3TC foram selecionadas em cultura de células. A análise genotípica 
mostrou que a resistência era predominantemente devido a uma metionina à valina ou isoleucina (M184V/
I).

TDF:Isolados de HIV-1 com suscetibilidade reduzida ao tenofovir foram selecionados em cultura de células. Esses vírus 
expressaram uma substituição de K65R na transcriptase reversa e mostraram uma variação de 2 a 4 vezes
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redução da suscetibilidade ao tenofovir. Além disso, uma substituição K70E na transcriptase reversa do HIV-1 foi 
selecionada pelo tenofovir e resulta em suscetibilidade reduzida de baixo nível ao tenofovir. Substituições de K65R 
desenvolvidas em alguns indivíduos que falharam em um regime de TDF.

Resistência em Assuntos Clínicos

Dolutegravir:Nenhum indivíduo no braço de tratamento que recebeu dolutegravir + dose fixa de sulfato de 
abacavir e lamivudina em SINGLE (ensaio sem tratamento prévio) teve uma diminuição detectável na 
suscetibilidade ao dolutegravir ou NRTIs de fundo no subconjunto de análise de resistência (n = 11 com RNA HIV-1 
maior de 400 cópias por mL na falha ou na última visita e com dados de resistência). Dois indivíduos com falha 
virológica em SINGLE tiveram substituições de integrase G/D/E193D e G193G/E emergentes do tratamento na 
Semana 84 e Semana 108, respectivamente, e 1 sujeito com 275 cópias por mL de RNA HIV-1 teve um Q157Q/P 
emergente do tratamento substituição da integrase detectada na Semana 24. Nenhum destes indivíduos 
apresentou uma diminuição correspondente na susceptibilidade ao dolutegravir.

Resistência cruzada:Dolutegravir:As substituições únicas de resistência a INSTI T66K, I151L e S153Y 
conferiram uma diminuição de mais de 2 vezes na suscetibilidade ao dolutegravir (intervalo: 2,3 vezes 
a 3,6 vezes a partir da referência). Combinações de múltiplas substituições T66K/L74M, E92Q/N155H, 
G140C/Q148R, G140S/Q148H, R ou K, Q148R/N155H, T97A/G140S/Q148 e substituições em E138/
G140/Q148 mostraram uma diminuição maior que 2 vezes na suscetibilidade ao dolutegravir 
(intervalo: 2,5 vezes a 21 vezes a partir da referência). Em mutantes de HIV-2, combinações de 
substituições A153G/N155H/S163G e E92Q/T97A/N155H/S163D conferiram reduções de 4 vezes na 
suscetibilidade ao dolutegravir, e E92Q/N155H e G140S/Q148R mostraram reduções de 8,5 e 17 vezes 
no dolutegravir suscetibilidade, respectivamente.

3TC:Foi observada resistência cruzada entre certos inibidores da transcriptase reversa. O isolado de HIV-1 
resistente 3TC apresentou resistência cruzada em cultura de células à didanosina (ddI). A resistência cruzada 
também é esperada com abacavir e emtricitabina, pois essas substituições selecionadas de M184V.

TDF:A resistência cruzada entre certos inibidores da transcriptase reversa foi reconhecida. As substituições 
K65R e K70E selecionadas pelo tenofovir também são selecionadas em alguns indivíduos infectados pelo 
HIV-1 tratados com abacavir ou didanosina. Os isolados de HIV-1 com o K65R também apresentam 
suscetibilidade reduzida à emtricitabina e ao 3TC. Os isolados de HIV-1 de indivíduos (N=20) cujo HIV-1 
expressou uma média de 3 substituições de transcriptase reversa associadas à zidovudina (M41L, D67N, 
K70R, L210W, T215Y/F ou K219Q/E/N), mostraram um 3,1 diminuição de três vezes na suscetibilidade ao 
tenofovir.

Os indivíduos cujo vírus expressou uma substituição de L74V sem substituições associadas à resistência à 
zidovudina (N = 8) tiveram resposta reduzida ao TDF. Dados limitados estão disponíveis para pacientes cujo vírus 
expressou uma substituição Y115F (N=3), substituição Q151M (N=2) ou inserção T69 (N=4), todos os quais tiveram 
uma resposta reduzida.

13 TOXICOLOGIA NÃO CLÍNICA

13.1 Carcinogênese, Mutagênese, Prejuízo da Fertilidade

Carcinogênese: Dolutegravir: Estudos de carcinogenicidade de dois anos em camundongos e ratos foram 
conduzidos com dolutegravir. Camundongos receberam doses de até 500 mg por kg, e ratos
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foram administradas doses de até 50 mg por kg. Em camundongos, não foram observados aumentos 
significativos na incidência de neoplasias relacionadas ao medicamento nas doses mais altas testadas, resultando 
em exposições de AUC do dolutegravir aproximadamente 14 vezes maiores do que em humanos na dose 
recomendada de 50 mg duas vezes ao dia. Em ratos, não foram observados aumentos na incidência de neoplasias 
relacionadas a drogas na dose mais alta testada, resultando em exposições de AUC do dolutegravir 10 vezes e 15 
vezes maiores em machos e fêmeas, respectivamente, do que em humanos na dose recomendada de 50 mg. duas 
vezes por dia.

3TC: Estudos de carcinogenicidade de longo prazo com 3TC em camundongos e ratos não mostraram evidência 
de potencial carcinogênico em exposições de até 10 vezes (camundongos) e 58 vezes (ratos) as exposições 
humanas na dose recomendada de 300 mg.

TDF: Estudos de carcinogenicidade oral de longo prazo de TDF em camundongos e ratos foram realizados em exposições 
de até aproximadamente 16 vezes (camundongos) e 5 vezes (ratos) aquelas observadas em humanos na dose terapêutica 
para infecção por HIV-1. Na alta dose em camundongos fêmeas, os adenomas hepáticos foram aumentados em 
exposições 16 vezes maiores do que em humanos. Em ratos, o estudo foi negativo para achados carcinogênicos em 
exposições de até 5 vezes a observada em humanos na dose terapêutica.

Mutagênese:Dolutegravir: O dolutegravir não foi genotóxico no ensaio de mutação reversa bacteriana, 
ensaio de linfoma de camundongo ou no ensaio de micronúcleo de roedor in vivo.

3TC: 3TC foi mutagênico em um ensaio de linfoma de camundongo L5178Y e clastogênico em um ensaio citogenético 
usando linfócitos humanos cultivados. O 3TC não foi mutagênico em um ensaio de mutagenicidade microbiana, em um 
ensaio de transformação celular in vitro, em um teste de micronúcleo de rato, em um ensaio citogenético de medula 
óssea de rato e em um ensaio para síntese de DNA não programada em fígado de rato. O 3TC não mostrou evidência de 
atividade genotóxica in vivo no rato em doses orais de até 2.000 mg por kg, produzindo níveis plasmáticos de 35 a 45 
vezes aqueles em humanos na dose recomendada para infecção pelo HIV-1.

TDF: TDF foi mutagênico no ensaio de linfoma em camundongo in vitro e negativo em um teste de mutagenicidade 
bacteriana in vitro (teste de Ames). Em um ensaio de micronúcleo de camundongo in vivo, o TDF foi negativo quando 
administrado a camundongos machos.

Prejuízo da Fertilidade:Dolutegravir e 3TC: Dolutegravir ou 3TC não afetou a fertilidade masculina ou 
feminina em ratos em doses associadas a exposições aproximadamente 44 ou 112 vezes 
(respectivamente) maiores do que as exposições em humanos nas doses de 50 mg e 300 mg 
(respectivamente).

TDF: Não houve efeitos na fertilidade, desempenho de acasalamento ou desenvolvimento embrionário inicial 
quando o TDF foi administrado a ratos machos em uma dose equivalente a 10 vezes a dose humana com base em 
comparações de área de superfície corporal por 28 dias antes do acasalamento e a ratas por 15 dias antes do 
acasalamento até o sétimo dia de gestação. Houve, no entanto, uma alteração do ciclo estral em ratas.

Página40do51



13.2 Toxicologia e/ou Farmacologia Animal

TDF: Tenofovir e TDF administrados em estudos toxicológicos em ratos, cães e macacos em exposições 
(com base em AUCs) maiores ou iguais a 6 vezes aquelas observadas em humanos causaram toxicidade 
óssea. Em macacos, a toxicidade óssea foi diagnosticada como osteomalácia. A osteomalácia observada em 
macacos pareceu ser reversível com a redução da dose ou descontinuação do tenofovir. Em ratos e cães, a 
toxicidade óssea se manifestou como densidade mineral óssea reduzida. O(s) mecanismo(s) subjacente(s) à 
toxicidade óssea é desconhecido.

Evidência de toxicidade renal foi observada em 4 espécies animais. Aumentos na creatinina sérica, BUN, 
glicosúria, proteinúria, fosfatúria e/ou calciúria e diminuições no fosfato sérico foram observados em graus 
variados nesses animais. Estas toxicidades foram observadas em exposições (com base em AUCs) 2 a 20 
vezes maiores do que aquelas observadas em humanos. A relação das anormalidades renais, 
particularmente a fosfatúria, com a toxicidade óssea não é conhecida.

14 ESTUDOS CLÍNICOS

14.1 Sujeitos Adultos

Indivíduos sem tratamento prévio

No SINGLE, 833 indivíduos foram randomizados e receberam pelo menos 1 dose de dolutegravir 50 mg 
uma vez ao dia com dose fixa de sulfato de abacavir e lamivudina ou dose fixa de efavirenz/emtricitabina/
tenofovir disoproxil fumarato. No início do estudo, a idade média dos indivíduos era de 35 anos, 16% do 
sexo feminino, 32% não brancos, 7% tinham coinfecção por hepatite C (coinfecção pelo vírus da hepatite B 
foi excluída), 4% eram CDC Classe C (AIDS), 32 % tinham RNA do HIV-1 superior a 100.000 cópias por mL e 
53% tinham contagem de células CD4+ inferior a 350 células por mm3; essas características foram 
semelhantes entre os grupos de tratamento.

Os resultados da Semana 144 (análise de fase aberta que seguiu a fase duplo-cega da Semana 
96) para SINGLE são fornecidos na Tabela 13.

Tabela 13. Resultados virológicos do tratamento randomizado em SINGLE em 144 semanas (algoritmo 
de instantâneo)

Dolutegravir 50 mg + 
Sulfato de Abacavir e

Lamivudina uma vez ao dia
(n = 414)

Efavirenz, Emtricitabina,
e Tenofovir DF

Uma vez por dia

(n = 419)
RNA HIV-1 <50 cópias/mL 71% 63%

Diferença de tratamentouma 8,3% (IC 95%: 2,0% 14,6%)d

Não resposta virológica
Dados na janela não <50 cópias/mL 
Descontinuado por falta de eficácia
Descontinuado por outros motivos enquanto não suprimido 
Mudanças no regime de TARV

10%
4%
3%
3%
0

7%
<1%
3%
4%
0

Sem dados virológicos

Motivos
Estudo descontinuado/droga do estudo devido a evento adverso

18% 30%

4% 14%
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ou morteb

Estudo descontinuado/droga do estudo por outros motivosc

Dados ausentes durante a janela, mas em estudo
12%
2%

13%
3%

Proporção (%) de Indivíduos com RNA do HIV-1 <50 cópias/mL por Categoria de Linha de Base
Carga viral plasmática (cópias/mL) 
≤100.000
> 100.000

73%
69%

64%
61%

Gênero
Macho

Fêmea
72%
69%

66%
48%

Corrida

Branco
Afro-americano/Herança Africana/Outro

72%
71%

71%
47%

umaAjustado para fatores de estratificação pré-especificados.
bInclui indivíduos que descontinuaram devido a um evento adverso ou morte a qualquer momento se isso não resultar em dados 
virológicos sobre o tratamento durante a janela de análise.
cOutros incluem motivos como retirada de consentimento, perda de acompanhamento, mudança e desvio de protocolo.
dO desfecho primário foi avaliado na Semana 48 e a taxa de sucesso virológico foi de 88% no grupo que recebeu 
dolutegravir e 81% no grupo de dose fixa de efavirenz/emtricitabina/tenofovir disoproxil fumarato, com uma diferença 
de tratamento de 7,4% e 95% CI de (2,5%, 12,3%).

As diferenças de tratamento foram mantidas em todas as características basais, incluindo carga viral 
inicial, contagem de células CD4+, idade, sexo e raça. As alterações médias ajustadas nas contagens 
de células CD4+ da linha de base foram de 378 células por mm3no grupo que recebeu dolutegravir + 
dose fixa de sulfato de abacavir e lamivudina e 332 células por mm3para o grupo de dose fixa de 
efavirenz/emtricitabina/tenofovir disoproxil fumarato às 144 semanas. A diferença ajustada entre os 
braços de tratamento e o IC de 95% foi de 46,9 células por mm3(15,6 células por mm3, 78,2 células por 
mm3) (ajustado para fatores de estratificação pré-especificados: RNA HIV-1 inicial e contagem de 
células CD4+ inicial).

Indivíduos Naïve com Inibidor de Transferência de Fita de Integrase com Experiência em Tratamento

No SAILING, houve 715 indivíduos incluídos nas análises de eficácia e segurança (consulte as informações 
completas de prescrição do dolutegravir). Na Semana 48, 71% dos indivíduos randomizados para 
dolutegravir mais regime de base versus 64% dos indivíduos randomizados para raltegravir mais esquema 
de base tinham RNA do HIV-1 inferior a 50 cópias por mL (diferença de tratamento e IC de 95%: 7,4% [0,7%, 
14,2%]).

14.2 Sujeitos Pediátricos

A eficácia dos componentes individuais dos comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir 
disoproxil fumarato para o tratamento da infecção por HIV-1 foi avaliada em pacientes pediátricos 
inscritos no estudo IMPAACT P1093 (NCT01302847) ou no estudo ARROW (NCT02028676), conforme 
resumido abaixo.

-O dolutegravir, em combinação com outros medicamentos antirretrovirais, foi avaliado em indivíduos com 
experiência em tratamento, virgens de INSTI, infectados pelo HIV-1 com idades entre 6 e menos de 18 anos 
em um ensaio clínico aberto, multicêntrico, de determinação de dose de 48 semanas, IMPAACT P1093. 
Indivíduos de 12 a menos de 18 anos foram inscritos na Coorte I e indivíduos de 6 a menos de 12 anos foram 
inscritos na Coorte IIA. Às 48 semanas, 61% (14/23) dos indivíduos com idade entre 12 e menos de 18 anos

Página42do51



tratados com dolutegravir uma vez ao dia mais terapia de base otimizada alcançaram resposta 
virológica definida como RNA do HIV-1 inferior a 50 cópias por mL. Em ambas as coortes, a supressão 
virológica na Semana 48 foi alcançada em 67% (16/24) dos indivíduos pesando pelo menos 40 kg.

- A lamivudina uma vez ao dia, com abacavir e um terceiro medicamento antirretroviral, foi avaliada em um 
estudo multicêntrico randomizado (ARROW) em indivíduos infectados pelo HIV-1, virgens de tratamento. 
Indivíduos randomizados para administração uma vez ao dia (n = 336) e que pesavam pelo menos 25 kg 
receberam lamivudina 300 mg e abacavir 600 mg, como entidades únicas ou como dose fixa de sulfato de 
abacavir e lamivudina. Na Semana 96, 67% dos indivíduos que receberam abacavir e lamivudina uma vez ao 
dia em combinação com um terceiro medicamento antirretroviral tinham RNA do HIV-1 inferior a 80 cópias 
por mL.

16 COMO FORNECIDO/ARMAZENAGEM E MANUSEIO

Os comprimidos de Dolutegravir, Lamivudina e Fumarato de Tenofovir Desoproxila são comprimidos revestidos por 
película brancos a esbranquiçados, em forma de cápsula, com a gravação “F67” de um lado e lisos do outro lado e 
fornecidos da seguinte forma:

Frasco de 30 comprimidos com dessecante, selos de indução e tampas não resistentes a crianças NDC 33342-387-07

Frasco de 90 comprimidos com dessecante, selos de indução e tampas não resistentes a crianças NDC 33342-387-10

Frasco de 100 comprimidos com dessecante, selos de indução e tampas não resistentes a crianças NDC 33342-387-11

Frasco de 180 comprimidos com dessecante, selos de indução e tampas não resistentes a crianças NDC 33342-387-57

Armazenar abaixo de 30°C (86°F).
Armazenar no frasco original, proteger da umidade e manter o frasco bem fechado. Não remova o 
dessecante.

17 INFORMAÇÕES DE ACONSELHAMENTO DO PACIENTE

Aconselhe o paciente a ler o rótulo do paciente aprovado pela FDA (Informações ao Paciente).

Interações medicamentosas: Os comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato 
podem interagir com muitos medicamentos; portanto, aconselhe os pacientes a relatar ao seu médico o uso de 
qualquer outro medicamento prescrito ou não prescrito ou produtos fitoterápicos, incluindo erva de São João.[
veja Contra-indicações (4), Interações Medicamentosas (7)].

Não administrar comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato com HEPSERA 
(adefovir dipivoxil)[veja Interações Medicamentosas (7.3)].

Reações de hipersensibilidade: Aconselhe os pacientes a entrarem em contato imediatamente com seu médico 
se desenvolverem erupção cutânea. Instruir os pacientes a interromper imediatamente o uso de dolutegravir, 
lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato e outros agentes suspeitos e procurar atendimento médico se
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desenvolver uma erupção cutânea associada a qualquer um dos seguintes sintomas, 
pois pode ser um sinal de uma reação mais grave, como hipersensibilidade grave: febre; 
geralmente mal-estar; Cansaço extremo; dores musculares ou articulares; bolhas ou 
descamação da pele; bolhas ou lesões orais; inflamação ocular; edema facial; inchaço 
dos olhos, lábios, língua ou boca; dificuldade respiratória; e/ou sinais e sintomas de 
problemas hepáticos (p. no lado direito abaixo das costelas)[veja Advertências e 
Precauções (5.2)].

Hepatotoxicidade: Informar os pacientes que hepatotoxicidade foi relatada com comprimidos de 
dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato[veja Advertências e Precauções (5.3)]. Aconselhe os 
pacientes que o monitoramento laboratorial para hepatotoxicidade durante a terapia com dolutegravir, 
lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato é recomendado, especialmente para pacientes com doença 
hepática, como hepatite B ou C.

Acidose láctica/hepatomegalia: Informar os pacientes que acidose láctica e hepatomegalia grave com 
esteatose, incluindo casos fatais, foram relatados. Os comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir 
disoproxil fumarato devem ser suspensos em qualquer paciente que desenvolva sintomas clínicos 
sugestivos de acidose láctica ou hepatotoxicidade pronunciada (incluindo náuseas, vômitos, desconforto 
estomacal incomum ou inesperado e fraqueza).[veja Advertências e Precauções (5.9)].

Pacientes com Co-infecção Hepatite B ou C: Informar os pacientes que exacerbações agudas graves da 
hepatite B foram relatadas em pacientes infectados pelo vírus da hepatite B (HBV) que descontinuaram TDF 
e 3TC, dois componentes de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato comprimidos. 
Aconselhe os pacientes a não descontinuar os comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir 
disoproxil fumarato sem primeiro informar seu médico. Todos os pacientes devem ser testados para 
infecção por HBV antes ou ao iniciar dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato comprimidos 
e aqueles que estão infectados com HBV precisam de acompanhamento médico próximo por vários meses 
após a interrupção de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato comprimidos para 
monitorar exacerbações de hepatite[veja Advertências e Precauções (5.1)].

Informar os pacientes com co-infecção HIV-1/HCV que ocorreu descompensação hepática (algum 
fatal) em pacientes co-infectados HIV-1/HCV recebendo terapia antirretroviral combinada para 
HIV-1 e interferon alfa com ou sem ribavirina[veja Advertências e Precauções (5.10)].

Risco de pancreatite: Aconselhar os pais ou responsáveis   a monitorar os pacientes pediátricos quanto a sinais e 
sintomas de pancreatite[veja Advertências e Precauções (5.11)].

Novo início ou agravamento da insuficiência renal: Informar os pacientes que foi relatada 
insuficiência renal, incluindo casos de insuficiência renal aguda e síndrome de Fanconi. Aconselhe os 
pacientes com depuração de creatinina inferior a 50 mL/min ou pacientes com doença renal terminal 
(ESRD) que necessitam de hemodiálise para evitar comprimidos de dolutegravir, lamivudina e 
tenofovir disoproxil fumarato com uso concomitante ou recente de um agente nefrotóxico (p. vários 
AINEs) para pacientes[veja Dosagem e Administração (2.4), Advertências e Precauções (5.6)].

Efeitos ósseos: Informar os pacientes que foram observadas diminuições na densidade mineral óssea com
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o uso de comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato. O monitoramento da 
densidade mineral óssea deve ser considerado em pacientes com histórico de fratura óssea patológica ou 
em risco de osteopenia[veja Advertências e Precauções (5.7)].

Toxicidade Embrio-Fetal: Aconselhar adolescentes e adultos com potencial para engravidar a evitar o uso 
de comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato no momento da concepção até 
o primeiro trimestre de gravidez. Aconselhar adolescentes e adultos com potencial para engravidar a entrar 
em contato com seu médico se planejarem engravidar, engravidar ou se houver suspeita de gravidez 
durante o tratamento com dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato comprimidos[veja 
Advertências e Precauções (5.4)].

Aconselhar adolescentes e adultos com potencial para engravidar tomando dolutegravir, lamivudina e 
tenofovir disoproxil fumarato comprimidos para usar consistentemente contracepção eficaz[veja Uso em 
Populações Específicas (8.1, 8.3)].

Síndrome de Reconstituição Imune: Aconselhe os pacientes a informar imediatamente seu médico 
sobre quaisquer sinais e sintomas de infecção, pois a inflamação de uma infecção anterior pode 
ocorrer logo após a terapia antirretroviral combinada, inclusive quando os comprimidos de 
dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato forem iniciados.[veja Advertências e 
Precauções (5.8)].

Lactação: Instruir as mães com infecção pelo HIV-1 a não amamentar porque o HIV-1 pode ser passado 
para o bebê no leite materno[veja Uso em Populações Específicas (8.2)].

Dose Perdida: Instrua os pacientes que, se perderem uma dose de dolutegravir, lamivudina e fumarato de 
tenofovir disoproxil, devem tomá-la assim que se lembrarem. Aconselhar os pacientes a não dobrar a 
próxima dose ou tomar mais do que a dose prescrita[veja Dosagem e Administração (2)].

Armazenar: Instruir os pacientes a armazenar os comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir 
disoproxil fumarato na embalagem original, proteger da umidade e manter o frasco bem fechado. Não 
remova o dessecante.

Outras marcas listadas são marcas registradas de seus respectivos proprietários e não são marcas 
comerciais da Macleods Pharmaceuticals Limited.
Apenas Rx

Emitido em março de 2019

Fabricado para:
Macleods Pharma USA, Inc. 
Plainsboro, NJ 08536
Fabricado por:
Macleods Pharmaceuticals 
Ltda. Damão (UT), ÍNDIA
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Informação do paciente

Dolutegravir, Lamivudina e Fumarato de Tenofovir Disoproxil Comprimidos
(doe-loo-TEG-ra-vir, la-MIV-ue-deen e dez-OF-oh-vir DYE-soe-PROX-il FUE-ma-rate)

Qual é a informação mais importante que devo saber sobre os comprimidos de dolutegravir, lamivudina 
e tenofovir disoproxil fumarato?

Os comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato podem causar efeitos colaterais 
graves, incluindo:
- Agravamento da infecção pelo vírus da hepatite B (HBV). O seu médico irá testá-lo para HBV antes de 

iniciar o tratamento com comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato. Se 
você tem infecção por HBV e toma dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato, seu HBV 
pode piorar (surto) se você parar de tomar dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato. 
Um "surto" é quando sua infecção por HBV retorna repentinamente de uma maneira pior do que 
antes.
- Não façaesgotar os comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato. 

Reabasteça sua receita ou converse com seu médico antes que seus comprimidos de dolutegravir, 
lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato acabem.
Não façapare de tomar os comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil 
fumarato sem falar primeiro com o seu médico.
Se você parar de tomar os comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato, 
seu médico precisará verificar sua saúde com frequência e fazer exames de sangue regularmente para 
verificar sua infecção por HBV. Informe o seu médico sobre quaisquer sintomas novos ou incomuns 
que você possa ter após parar de tomar os comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir 
disoproxil fumarato.

-

-

- Reações alérgicas. Ligue para o seu médico imediatamente se desenvolver uma erupção cutânea com os 
comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato.Pare de tomar os comprimidos de 
dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato e procure ajuda médica imediatamente se:

o desenvolver uma erupção cutânea com qualquer um dos seguintes sinais ou sintomas:

-
-
-
-
-

febre
geralmente mal-estar
cansaço
dores musculares ou articulares 

bolhas ou feridas na boca

-
-
-

bolhas ou descamação da pele 
vermelhidão ou inchaço dos olhos 
inchaço da boca, face, lábios ou língua

problemas respiratórios-

- Problemas graves no fígado.Pessoas com histórico de vírus da hepatite B ou C podem ter um risco aumentado 
de desenvolver alterações novas ou agravadas em certos testes de função hepática durante o tratamento com 
comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato. Em alguns casos, problemas graves no 
fígado podem levar à morte. Seu fígado pode ficar grande (hepatomegalia) e você pode desenvolver gordura no 
fígado (esteatose).
Ligue para o seu médico imediatamente se tiver algum dos seguintes sinais ou sintomas de 
problemas no fígado:
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- a sua pele ou a parte branca dos seus olhos fica 
amarela (icterícia)
urina escura ou “cor de chá” fezes de cor 
clara (movimentos intestinais)

- perda de apetite por vários dias ou 
mais
náusea ou vômito
dor, dor ou sensibilidade no lado 
direito da área do estômago

-
-

-
-

Para obter mais informações sobre os efeitos colaterais, consulte “Quais são os possíveis efeitos colaterais dos 
comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato?”

O que são comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato?

Dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato comprimidos é um medicamento de prescrição que é usado 
para tratar a infecção pelo vírus da imunodeficiência humana tipo 1 (HIV-1) em adultos e crianças que pesam pelo 
menos 40 kg (88 libras).
O HIV-1 é o vírus que causa a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS).
Os comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato contêm 3 medicamentos sujeitos a 
receita médica, dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato.
Não tome os comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato se:
- tome dofetilida (TIKOSYN). Tomar dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato comprimidos e 

dofetilida (TIKOSYN) pode causar efeitos colaterais que podem ser graves ou potencialmente fatais. tem alergia 
ao dolutegravir ou a qualquer um dos ingredientes dos comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir 
disoproxil fumarato. Consulte o final deste folheto informativo para o paciente para obter uma lista completa dos 
ingredientes dos comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato.

-

Antes de tomar os comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato, 
informe o seu médico se:
-
-
-

teve problemas de fígado, incluindo infecção por hepatite B ou C.
tem problemas renais, incluindo doença renal terminal (ESRD) que requer diálise. tem 
problemas ósseos, incluindo histórico de fraturas ósseas.
estão grávidas ou planejam engravidar. Um dos medicamentos do dolutegravir, lamivudina e 
tenofovir disoproxil fumarato, denominado dolutegravir, pode prejudicar o feto.
-

-

Não deve tomar os comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil 
fumarato no momento da gravidez ou durante as primeiras 12 semanas de gravidez. O seu 
médico pode alterar o seu medicamento durante este período da sua gravidez. Se você puder 
engravidar, seu médico realizará um teste de gravidez antes de iniciar o tratamento com 
comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato. Se você puder 
engravidar, você deve usar métodos contraceptivos eficazes (contracepção) consistentemente 
durante o tratamento com comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil 
fumarato.
Informe imediatamente o seu médico se estiver a planear engravidar, engravidar ou 
se pensa estar grávida durante o tratamento com comprimidos de dolutegravir, 
lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato.

está amamentando ou planeja amamentar.Não amamente se estiver a tomar comprimidos de 
dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato.
-

-

-

-

-

Você não deve amamentar se tiver HIV-1 por causa do risco de passar o HIV-1 para seu bebê. 
Converse com seu médico sobre a melhor maneira de alimentar seu bebê.

Informe o seu médico sobre os medicamentos que toma,incluindo prescrição e over-the-
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medicamentos de balcão, vitaminas ou suplementos de ervas.
Alguns medicamentos interagem com os comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato. 
Os comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato podem afetar a forma como outros 
medicamentos atuam, e outros medicamentos podem afetar o funcionamento de dolutegravir, lamivudina e tenofovir 
disoproxil fumarato comprimidos. Mantenha uma lista de seus medicamentos e mostre-a ao seu médico e 
farmacêutico quando receber um novo medicamento.

- Você pode pedir ao seu médico ou farmacêutico uma lista de medicamentos que interagem com os 
comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato.

- Não comece a tomar um novo medicamento sem informar o seu médico.O seu médico pode 
dizer-lhe se é seguro tomar os comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil 
fumarato com outros medicamentos.

Não deve tomar os comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato se também 
tomar:

-adefovir (HEPSERA®)

Como devo tomar os comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato?
- Tome os comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato exatamente como 

seu médico lhe disse para tomá-los.
Tome os comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato à mesma hora todos os dias.

Tome dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato todos os dias com ou sem alimentos. Se tomar 
antiácidos, laxantes ou outros medicamentos que contenham alumínio, magnésio ou medicamentos 
tamponados, os comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato devem ser tomados 
pelo menos 2 horas antes ou 6 horas depois de tomar estes medicamentos.
Se necessitar de tomar suplementos de ferro ou cálcio por via oral durante o tratamento com comprimidos de 
dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato:
-

-

-
-

-

Se tomar comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato com alimentos, 
pode tomar estes suplementos ao mesmo tempo que toma os comprimidos de dolutegravir, 
lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato.
Se não tomar dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato com alimentos, tome 
dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato pelo menos 2 horas antes ou 6 
horas depois de tomar estes suplementos.

Para adultos e crianças com peso mínimo de 40 kg (88 lbs), a dose habitual de comprimidos de 
dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato é de um comprimido por dia. Uma dose 
extra de dolutegravir apenas pode ser necessária para certas populações. Seu médico irá informá-lo 
se você precisar tomar a dose extra de dolutegravir.
Não perca uma dose de comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato. Se falhar 
uma dose de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato comprimidos, tome-os assim que se 
lembrar. Se estiver quase na hora da próxima dose dos comprimidos de dolutegravir, lamivudina e 
tenofovir disoproxil fumarato, não tome a dose esquecida. Tome a próxima dose dos comprimidos de 
dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato no horário habitual.
Não tome 2 doses ao mesmo tempo ou tome mais comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir 
disoproxil fumarato do que o prescrito.
Fique sob os cuidados de um profissional de saúde durante o tratamento com comprimidos de dolutegravir, 
lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato.

-

-

-

-

-
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- Não fique sem dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato comprimidos. O vírus no 
sangue pode aumentar e o vírus pode se tornar mais difícil de tratar. Quando seu suprimento 
começar a acabar, obtenha mais do seu médico ou farmácia.
Se tomar demasiados comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato, dirija-se imediatamente 
ao serviço de urgência do hospital mais próximo.

-

O que devo evitar enquanto estiver a tomar os comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil 
fumarato?
Deve evitar tomar medicamentos que contenham sorbitol durante o tratamento com comprimidos de 
dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumaratos.

Quais são os possíveis efeitos colaterais dos comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir 
disoproxil fumarato?
Os comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato podem causar efeitos colaterais 
graves, incluindo:
- Consulte “Quais são as informações mais importantes que devo saber sobre os comprimidos de 

dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato?”
Use com regimes baseados em interferon e ribavirina.O agravamento da doença hepática que 
causou a morte ocorreu em pessoas infectadas com o vírus HIV-1 e hepatite C que estavam tomando 
medicamentos antirretrovirais para HIV-1 e também estavam sendo tratadas para hepatite C com 
interferon alfa com ou sem ribavirina. Se estiver a tomar dolutegravir, lamivudina e tenofovir 
disoproxil fumarato comprimidos e interferão com ou sem ribavirina, informe o seu médico se tiver 
quaisquer novos sintomas.
Risco de inflamação do pâncreas (pancreatite).As crianças podem estar em risco de desenvolver 
pancreatite durante o tratamento com comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil 
fumarato se:
-

-

-

tomou medicamentos análogos de nucleosídeos no 
passado

Ligue para o seu médico imediatamente se o seu filho desenvolver sinais e sintomas de 
pancreatite, incluindo dor intensa na parte superior do estômago, com ou sem náuseas e 
vômitos.O seu médico pode dizer-lhe para parar de administrar dolutegravir, lamivudina e tenofovir 
disoproxil fumarato ao seu filho se os sintomas e os resultados das análises ao sangue mostrarem 
que o seu filho pode ter pancreatite.
Problemas renais novos ou piores, incluindo insuficiência renal. Seu médico pode fazer exames 
de sangue e urina para verificar seus rins antes e durante o tratamento com comprimidos de 
dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato. Informe o seu médico se tiver sinais e 
sintomas de problemas renais, incluindo dor óssea que não desaparece ou agravamento da dor 
óssea, dor nos braços, mãos, pernas ou pés, ossos quebrados (fraturados), dor muscular ou fraqueza.

Problemas ósseospode acontecer em algumas pessoas que tomam comprimidos de dolutegravir, 
lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato. Os problemas ósseos incluem dor óssea, amolecimento ou 
afinamento (o que pode levar a fraturas). Seu médico pode precisar fazer testes adicionais para verificar 
seus ossos. Informe o seu médico se tiver qualquer dor óssea, dor nas mãos ou pés, ou dor ou fraqueza 
muscular durante o tratamento com comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil 
fumarato.
Alterações no seu sistema imunológico (Síndrome de Reconstituição Imune)pode acontecer quando você

-
-

tem histórico de pancreatite tem outros 
fatores de risco para pancreatite

-

-

-
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começar a tomar medicamentos para o HIV-1. Seu sistema imunológico pode ficar mais forte e começar a 
combater infecções que estão escondidas em seu corpo há muito tempo. Informe o seu médico imediatamente 
se começar a ter novos sintomas depois de começar a tomar os comprimidos de dolutegravir, lamivudina e 
tenofovir disoproxil fumarato.
Demasiado ácido láctico no sangue (acidose láctica).A acidose láctica é uma emergência médica 
grave que pode levar à morte.
Informe o seu médico imediatamente se tiver algum dos seguintes sintomas que possam 
ser sinais de acidose láctica:
-
-
-
-

-

sentir-se muito fraco ou cansado dor 

muscular incomum (não normal) dificuldade 

em respirar

dor de estômago com náuseas e 
vômitos

-
-
-

sentir frio, especialmente nos braços e pernas, 
sentir tonturas ou vertigens
tem um batimento cardíaco rápido ou irregular

Os efeitos colaterais mais comuns das tabelas de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil 
fumarato incluem:

-
-
-
-

Os efeitos colaterais mais comuns das tabelas de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil 
fumarato em crianças incluem febre e tosse.
Informe o seu médico sobre qualquer efeito colateral que o incomode ou que não desapareça. Estes não são 
todos os possíveis efeitos colaterais dos comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil 
fumarato.
Ligue para o seu médico para aconselhamento médico sobre os efeitos colaterais. Você pode relatar efeitos colaterais ao FDA em 

1-800-FDA-1088.

problemas para dormir

náusea
diarréia
dor

-
-
-
-

cansaço
dor de cabeça

irritação na pele

depressão

Como devo armazenar os comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato?
-
-

Armazenar os comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato abaixo de 30°C (86°F). 
Mantenha os comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato na embalagem original.

Mantenha o frasco bem fechado. O frasco contém um dessecante que ajuda a manter os comprimidos. Não 
remova o dessecante.
Não utilize comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato se o lacre da abertura do 
frasco estiver partido ou em falta.

Mantenha os comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato e todos os medicamentos fora 
do alcance das crianças.

-

-

Informações gerais sobre o uso seguro e eficaz dos comprimidos de dolutegravir, lamivudina e 
tenofovir disoproxil fumarato.

Os medicamentos às vezes são prescritos para outros fins que não os listados em um folheto de informações 
ao paciente. Não use os comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato para uma 
condição para a qual não foram prescritos. Não dê comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir 
disoproxil fumarato a outras pessoas, mesmo que tenham os mesmos sintomas que você. Eles podem 
prejudicar eles. Se você quiser mais informações, converse com seu médico. Você pode perguntar ao seu
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farmacêutico ou profissional de saúde para obter informações sobre os comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir 
disoproxil fumarato que foram escritos para profissionais de saúde.

Quais são os ingredientes dos comprimidos de dolutegravir, lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato?

Ingredientes ativos: dolutegravir sódico, lamivudina, tenofovir disoproxil fumarato.

Ingredientes inativos: croscarmelose sódica, celulose microcristalina, óxido férrico amarelo, estearato de 
magnésio, manitol, povidona, amido pré-gelatinizado, amidoglicolato de sódio e estearil fumarato de 
sódio. Os comprimidos são revestidos com hidroxipropilmetilcelulose, dióxido de titânio e triacetina.

Fabricado por:
Macleods Pharmaceuticals Limited 
Daman (UT), ÍNDIA

Fabricado para:
Macleods Pharma USA, Inc. 
Plainsboro, NJ08536

As marcas listadas são marcas registradas de seus respectivos proprietários.

Esta informação do paciente foi aprovada pela Food and Drug Administration dos EUA. Emitido: 03/2019
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