
 
Epivir 
ViiV Healthcare
Genérico: lamivudine

1 Pílula de 300 mg uma vez ao dia, 
ou 1 Pílula de 150 mg duas vezes 
ao dia.  
Disponível em gotas.

Efeitos colaterais: Dor de cabeça, fadiga, náuseas, diarréia, insônia, baixa contagem de leucócitos (neutropenia), e hemáceas (anemia), 
pancreatite, queda de cabelo. Pode “reverter” a resistência do HIV ao AZT se usados em conjunto. Evite consumo de álcool. Controlar 
triglicerídeos especialmente em crianças por risco de pancreatite. Pode ser ingerido de estômago vazio.

 
Retrovir 
ViiV Healthcare
Genérico: zidovudine

1 Pílula de 300 mg duas vezes ao 
dia.  
Disponível em gotas.

Efeitos colaterais: Baixa contagem de hemáceas (anemia), neutropenia, dor de cabeça, náuseas, dor, inflamação e dano muscular; 
descoloração das unhas. Cuidado com a anemia. Pode ser ingerido de estômago vazio. Ao ingeri-lo com alimentos as moléstias 
estomacais podem ser reduzidas. Evite tomá-lo com Zerit®. Também utilizado para prevenir a transmissão perinatal (materno-fetal).

 

Videx EC 
Bristol-Myers Squibb
Genérico: didanosine

1 Pílula revestida de 400 mg uma 
vez ao dia, ou 1 Pílula de 250 mg 
quando o peso for inferior a 132 
libras (60 kg). Fórmula disponível 
em pó.

Efeitos colaterais: Neuropatia periférica, formigamento, adormecimento ou dor nas mãos e nos pés, mudanças na retina, pancreatite, 
náuseas, diarréia, dor de cabeça, vômitos, secura da pele. Ambas as fórmulas devem ser tomadas com pelo menos uma hora antes da 
ingestão de alimentos ou duas horas após. Evite o uso de antiácidos que contenham alumínio se estiver tomando as fórmulas em Pílulas 
ou pó. Quando combinado com Viread®, deve-se reduzir a dose a 250 mg ao dia.

Viread
Gilead Sciences
Genérico: tenofovir DF

1 Pílula de 300 mg uma vez ao dia. Efeitos colaterais: Náuseas, vômitos, diarréia, dor de cabeça e osteopenia. Controlar a função dos rins. Pode ser ingerido de estômago 
vazio. Se combinado com Videx®, reduzir a dose de Videx® a 250 mg ao dia.

Zerit 
Bristol-Myers Squibb
Genérico: stavudine

1 Pílula de 40 mg duas vezes ao 
dia. Peso 132 libras (60 kg) ou 
menos, 1 Pílula de 30 mg duas 
vezes ao dia.

Efeitos colaterais: Neuropatia periférica, formigamento, adormecimento ou dor nas mãos e pés, pancreatite, insônia, dor de cabeça, 
náuseas e diarréia. Certa evidência sugere que não deve ser tomado juntamente com o AZT. Pode ser ingerido de estômago vazio.

Ziagen 
ViiV Healthcare
Genérico: abacavir sulfate

1 Pílula de 300 mg duas vezes ao 
dia, ou 2 pílulas Pílulas de 300 mg 
uma vez ao dia.  
Disponível em fórmula líquida.

Efeitos colaterais: Reação de hipersensibilidade (reação alérgica séria), náuseas, vômitos, dificuldade para respirar, dor abdominal, 
febre e/ou erupções cutâneas. As pessoas que padecem destes efeitos colaterais dentro das seis semanas após o início do uso de 
Ziagen®, podem sofrer de uma reação de hipersensibilidade e devem contatar seu médico imediatamente. Perante o diagnóstico de 
reação alérgica, deve-se descontinuar a medicação. Uma vez que se descontinue o uso do Ziagen®, não se deve voltar a tomar este 
medicamento, já que pode ser fatal. Pode ser ingerido com o sem comida. 

Intelence
Janssen Therapeutics 
Genérico: Etravirine

2 Pílulas de 100 mg duas vezes 
ao dia.

Efeitos colaterais: Reações cutâneas severas, casos de síndrome de Stevens-Johnson, reações de hipersensibilidade. Descontinuar o uso 
caso haja brotoejas severas. Deve ser ingerido após a refeição. Intelence não deve ser administrado com os seguintes antiretrovirais: 
Tipranavir/ritonavir, fosamprenavir/ritonavir, atazanavir/ ritonavir; inibidores da proteasa que não contenham ritonavir e os INNTR.

 

Emtriva 
Gilead Sciences
Genérico: emtricitabine

1 Pílula de 200 mg uma vez ao dia. 
Disponível em gotas.

Efeitos colaterais: Dor de cabeça, diarréia, náuseas, vermelhidão e descoloração da pele de leve a moderada. Pode ser ingerido de 
estômago vazio. Entriva® é muito similar a Epivir®. Pacientes que são resistentes a Epivir®, provavelmente também são à Emtriva®.

Medicamento Dosagem Efeitos colaterais e outras informações importantes

Análogos nucleosídeos/nucleotídeos inibidores da transcriptase reversa (NRTI)

Análogos não-nucleosídeos inibidores da trasncriptase reversa (INNTR)

Rescriptor 
ViiV Healthcare 
Genérico: Delavirdine mesylate

2 Pílulas de 100 mg duas vezes 
ao dia.

Efeitos colaterais: Erupção cutânea, dor de cabeça, fadiga, náuseas, elevação de enzimas hepáticas. Deve ser tomado uma hora antes 
ou depois de tomar Videx® ou antiácidos. Eleva os níveis no sangue de alguns inibidores de proteasa. Notifique seu médico caso haja 
erupção cutânea. Pode ser ingerido de estômago vazio. 

Atualizado em agosto de 2011

Mapa de medicamentos para o tratamento do HIV

Este mapa comtém todos os medicamentos antirretrovirais aprovados para o tratamento do HIV, constando o nome dos 
medicamentos, as dosagens, e informações importantes sobre os efeitos colaterais (as imagens não mostram o tamanho real 
do medicamento).  Para informações completas, consulte a bula e as orientações dadas na hora da dispensação de cada 
medicamento.  Informações da Sense, uma publicação on-line do MSMGF: www.msmgf.org

Edurant
Janssen Therapeutics 
Genérico: Rilpivirine

1  Pílula   de 25 mg, uma vez
ao dia.

Efeitos colaterais: insônia, depressão, elevação nos testes de função hepática, elevação na creatinina sérica. Pode ser menos potente se 
o RNA do HIV no início do tratamento for > 100.000 cópias/ml. Requer meio gástrico ácido para absorção adequada. Deve ser tomado 
junto às refeições. Uso contraindicado com inibidores de bomba de prótons. Outros medicamentos antiácidos e de inibidores de H2, se 
utilizados por pacientes em uso de rilpivirina, devem ser tomados em horário específico. 



Inibidores da proteasa (IP)
Aptivus
Boehringer-Ingelheim 
Genérico: tipranavir

2 Pílulas de 250 mg com 2 pílulas 
de 100 mg de Norvir® duas vezes 
ao dia.

Efeitos colaterais: Náusea, vômito, diarréia, erupção cutânea. Deve ser ingerido de estômago cheio. Não recomendado em insuficiência 
hepática moderada a grave. Aptivus pode ocasionar hemorragia intracraniana. Insuficiência hepática. Consulte imediatamente seu 
médico se apresentar sangramento de maneira distinta ou sem causa aparente. Precaução em alérgicos a sulfas. Funciona melhor 
quando combinado com Fuzeon®. Somente para pacientes com experiência em tratamentos. Deve ser ingerido de estômago cheio. 

Crixivan
Merck & Co. 
Genérico: indinavir sulfate

2 Pílulas de 400 mg com 1 ou 2 
Pílulas de Norvir® duas vezes ao 
dia.

Efeitos colaterais: Cálculos renais (pode ser apresentado como dor nas costas ou flanco), elevação nos níveis de bilirubina (pigmento 
biliar), erupção cutânea, pele seca, queda de cabelo, náuseas e diarréia. Tomar com água (6 a 8 copos de água por dia) para evitar 
cálculos renais. Junto com Norvir® pode ser ingerido de estômago vazio. Há várias interações medicamentosas, consulte seu médico. 
Não é recomendado sua combinação com atazanavir. 

Invirase
La Roche 
Genérico: saquinavir mesylate

2 Pílulas de 500 mg com 1 Pílula 
de 100 mg de Norvir® duas vezes 
ao dia.

Efeitos colaterais: Náusea, diarréia, gás, dor abdominal, dor de cabeça. Ingerir com alimentos ou dentro de duas horas após a ingestão. 
Invirase® não deve ser utilizado sem o Norvir® Ler interações de Norvir®.

Kaletra 
Laboratorios Abbott 
Genérico: 200 mg de lopinavir + 50 
mg de ritonavir
(também vendido sob o nome 
Aluvia en some countries)

4 Pílulas uma vez ao dia ou 2 duas 
vezes ao dia.

Efeitos colaterais: evacuações moles, diarréia, náuseas, vômito, sensação de cansaço ou debilidade. Este medicamento contém Nor-
vir® - apresenta muitas interações medicamentosas. Precaução em pacientes co-infectados com hepatite B ou C. Não há restrições 
alimentícias. As Pílulas não necessitam de refrigeração. A dose de uma vez ao dia só é recomendada para pacientes sem experiência 
prévia em tratamentos. Caso o tratamento contenha Sustiva® ou Viramune®, a dose de Kaletra deve ser modificada. A dose de duas 
vezes ao dia só é recomendada para pacientes que tenham experiência em tratamentos e fracassaram com outros medicamentos. Caso 
o tratamento contenha Sustiva® ou Viramune®, a dose de Kaletra deve ser modificada.

Lexiva
ViiV Healthcare
Genérico: Fosamprenavir
(também vendido sob o nome 
Telzir em alguns países)

2 Pílulas de 700 mg duas vezes ao 
dia ou, 1 Pílula de 700 mg com 1 
Pílula de Norvir® de 100 mg duas 
vezes ao dia ou, 2 Pílulas de 700 
mg com uma Pílula de Norvir® de 
100 mg uma vez ao dia.

Efeitos colaterais: diarréia, náuseas, vômito, erupção cutânea, dor de cabeça, diabetes. Pode ser ingerido de estômago vazio. A dose 
combinada com Norvir® é para pacientes com experiência em IP e a dose recomendada é duas vezes ao dia. Lexiva® contém 
compostos derivados de sulfas. 

Norvir
Laboratorios Abbott 
Genérico: ritonavir

6 Cápsulas de gel de 100 mg duas 
vezes ao dia. Disponível em gotas. 
Aprovado também em doses 
pediátricas (1 mês a 2 anos de 
idade).

Efeitos colaterais: Náusea, diarreia, dor abdominal, fraqueza, enjoos, adormecimento ao redor da boca, alterações de gosto, aumenta os 
níveis de triglicerídeos e colesterol. Deve ser ingerido de estômago cheio. Norvir® interage com outros medicamentos. Separe a dose 
de Videx® em pelo menos 2 horas. Refrigeração. Caso seja exposto à temperatura ambiente, consumir dentro de 30 dias.

Prezista
Janssen Therapeutics 
Genérico: darunavir

2 Pílulas de 300 mg com 1 Pílula 
de Norvir® de 100 mg, duas vezes 
ao dia.

Efeitos colaterais: Náusea, diarréia, dor de cabeça, inflamação da garganta e nariz (sintomas parecidos a um resfriado). Em alguns 
casos, erupção cutânea moderada a grave. Pode causar aumentos de lipídeos e glicose (açúcar) no sangue. Precaução em pacientes 
com hemofilia e pacientes alérgicos às sulfas. Deve ser ingerido de estômago cheio (não importando a quantidade ou qualidade dos 
alimentos). Aprovado somente para pacientes com experiência prévia em tratamentos anti-HIV. Pode ser conservado em temperatura 
ambiente.

Reyataz 
Bristol-Myers Squibb 
Genérico: atazanavir

2 Cápsulas de 200 mg uma vez 
ao dia. 1 cápsula de 300 mg com 
1 cápsula de Norvir® uma vez ao 
dia, para pacientes com experiên-
cia em tratamentos.

Efeitos colaterais: Hiperbilirrubinemia (reversível com a suspensão do medicamento), alterações do ritmo cardíaco, hiperglicemia, 
náuseas, vômito, diarreia, febre, dor de cabeça, adormecimentos e sensação de formigamento em mãos e pés, dor articular, cálculos 
renais. Deve ser ingerido de estômago cheio. Diferente de outros IP, Reyataz® não altera os lipídeos no sangue. Quando ingerido junto 
com Sustiva® ou Viread®, adicionar Norvir® ao tratamento com Reyataz®. Nesta dupla, Reyataz® deve ser reduzido a 300 mg ao 
dia (Reyataz® 300 mg / Norvir® 100 mg). Não combinar Reyataz® com Crixivan®. Ingeri-lo com 2 horas de diferença de antiácidos,  
10 horas depois dos antagonistas H2 e não ingerilo com os inibidores da bomba de prótons.

Viracept
ViiV Healthcare 
Genérico: nelfinavir

2 Pílulas de 625 mg ou 5 Pílulas 
de 250 mg duas vezes ao dia. Dis-
ponível em fórmula em pó.

Efeitos colaterais: diarreia, náuseas, erupção cutânea, dor de cabeça, câimbras estomacais. Ingerir com alimentos melhora sua absorção. 
Possui certas interações medicamentosas. Advertência: até novo pronunciamento, devido a impurezas na Pílula não é recomendável que 
crianças comecem o tratamento e nem mulheres grávidas.

Sustiva
Bristol-Myers Squibb 
(também vendido sob o nome 
Stocrin em alguns países) 
Genérico: efavirenz

1 Pílula de 600 mg uma vez ao dia 
ou 3 pílulas de 200 mg uma vez 
ao dia.

Efeitos colaterais: Sintomas relacionados com o sistema nervoso (SNC): enjôos, sonolência, insônia, alucinações, falta de concentração, 
sensação de instabilidade e erupção cutânea. Tomar Sustiva® antes de dormir par minimizar os possíveis efeitos colaterais. Pode 
reduzir os níveis de alguns IP e aumentar outros no sangue. Rifampin e clarithromycin reduzem os níveis de Sustiva®. Evitar consumo 
de álcool e tarefas de concentração. Mulheres devem praticar o controle de natalidade devido ao risco de dano fetal. Evite comidas com 
altas taxas de gordura. Preferencialmente deve ser ingerido de estômago vazio. 

Viramune
Boehringer-Ingelheim 
Genérico: Nevirapine

1 Pílula de 200 mg duas vezes ao 
dia.  
Disponível em gotas.

Efeitos colaterais: Erupção cutânea, problemas estomacais, dor de cabeça, baixa contagem de leucócitos, elevação das enzimas 
hepáticas. Dosagem inicial: 1 Pílula de 200 mg 1 vez ao dia durante os primeiros 14 dias. Diminui os níveis dos IP. Notifique seu médico 
caso haja erupção cutânea. Pode ser ingerido de estômago vazio. As enzimas hepáticas devem ser controladas, especialmente durante 
a gravidez. Quando iniciar o tratamento com Viramune® ter precaução com as contagens de células T. Não é recomendável a mulheres 
que tenham contagens superiores a 250 células e homens superiores a 400 células.



Atripla 
Bristol-Myers Squibb  e Gilead Sciences 
Combinação de 600 mg de efavi-
renz + 200 mg de emtricitabina + 
300 mg de tenofovir DF (I INNTR 
+ 2 INTR)

1 Pílula uma vez ao dia. Efeitos colaterais: Para informações sobre os efeitos indesejáveis leia Sustiva® (efavirenz), Emtriva® (emtricitabine) e Viread® (teno-
fovir DF). Deve ser ingerido com alimentos e antes de dormir para minimizar a aparição de potenciais efeitos secundários. Conservar 
a temperatura ambiente.

Combinações

Combivir 
ViiV Healthcare 
Combinação de 150 mg de lami-
vudina + 300 mg de zidovudine 
(2 INTR)

1 Pílula duas vezes ao dia. Para mais informações sobre efeitos colaterais, leia Retrovir® (AZT) e Epivir® (3TC). Tenha cuidado com a anemia. As combinações, 
já estabelecidas não devem ser prescritas em pacientes que necessitam de ajustes na dosagem. Pode ser ingerido de estômago vazio, 
porém, quando ingerido com alimentos, as moléstias estomacais são reduzidas.

Complera 
Gilead Sciences e Janssen Therapeutics   
(contém: rilpivirina 25 mg + 
tenofovir DF 300 mg + emtricita-
bina 200 mg, um  NNRTI e dois   
NRTIs) 

1 Pílula uma vez ao dia. Os efeitos colaterais mais comuns são: dificuldade para dormir, sonhos anormais, dor de cabeça, tonturas, diarréia, náuseas, erupções 
cutâneas, cansaço, depressão, vômitos e dor de estômago. Efeitos colaterais menos comuns: problemas renais, problemas ósseos 
(inclui dor óssea, amolecimento ou enfraquecimento, o que pode levar a fraturas), alterações na gordura corporal. Consulte a seção 
“Quais são os efeitos colaterais?” de Edurante, Viread e Emtriva para possíveis efeitos secundários. Complera é aprovada apenas 
para pessoas  com HIV iniciando o tratamento do HIV pela primeira vez. Se você está tomando Complera, você não deve tomar outros 
medicamentos que contenham emtricitabina ou lamivudina.

Epzicom 
ViiV Healthcare 
Combinação de 600 mg de aba-
cavir + 300 mg de lamivudina (2 
INTR) (também vendido sob o 
nome Kivexa em alguns países)

1 Pílula uma vez ao dia. Para mais informações sobre efeitos colaterais, leia Ziagen® y Epivir®. Pode ser ingerido de estômago vazio. Este medicamento contém 
Ziagen® (abacavir) e pode causar séria reação alérgica (leia as recomendações para Ziagen®).

Trizivir 
ViiV Healthcare 
Combinação de zidovudina 300 
mg + lamivudina 150 mg + abaca-
vir 300 mg. (3 INTR)

1 Pílula duas vezes ao dia. Para mais informações sobre efeitos colaterais, veja Retrovir® (AZT), Epivir® (3TC) e Ziagen® (abacavir). Este medicamento contém 
Ziagen® (abacavir) e pode causar uma séria reação alérgica (leia as recomendações para Ziagen®). Pode ser ingerido de estômago 
vazio. 

Truvada
Gilead Sciences 
Combinação de 300 mg tenofovir 
DF + 200 mg de emtricitabina  
(2 INTR)

1 Pílula uma vez ao dia. Para mais informações sobre efeitos colaterais, veja Viread® e Emtriva®. Pode ser ingerido de estômago vazio.

Fuzeon
Roche y Trimeris, Inc. 
Genérico: enfuvirtide

1 Injeção (1ml/cc) subcutânea a 
cada 12 horas.

Reação alérgica no local da injeção: coceira, inchaço, vermelhidão, dor, endurecimento (geralmente, a reação se repete no seguinte local da 
injeção). Reação alérgica generalizada: problemas para respirar, febre, vômitos, sangue na urina, inchaço nos pés, pneumonia, constipação, 
pancreatite, dor muscular, diminuição de apetite, observados em combinação com outros antirretrovirais. Não há restrições alimentícias. 
As ampolas de Fuzeon® e de água esterilizada podem ser conservadas a temperatura ambiente, 59F a 86F (15C-30C). Se a temperatura 
ambiente for superior, é recomendável guardar Fuzeon® em refrigeração; uma vez combinado com água esterilizada, pode ser conservado 
em geladeira por 24hrs. Fuzeon® somente está aprovado para seu uso em pacientes experientes em terapia antirretroviral.

Inibidor da fusão; inibidor da entrada

Selzentry
ViiV Healthcare 
Genérico: maraviroc 
(também vendido sob o nome 
Censentri em alguns países)

1 Pílula de 150 mg duas vezes ao 
dia ou, 1 Pílula de 300 mg duas 
vezes ao dia ou, 2 Pílulas de 300 
mg duas vezes ao dia (a dose 
prescrita dependerá de sua combi-
nação com outros medicamentos).

Efeitos colaterais: tosse, febre, resfriados, brotoejas, dor muscular e articular, dor de estômago e enjôos. Menos freqüente: problemas 
no fígado, infartos do coração, hipotensão postural, riscam teórico de desenvolvimento de infecções ou câncer. Pode ser ingerido de 
estômago vazio. Combinar com outro retroviral. Aprovado para pacientes adultos com experiência prévia e fracasso em tratamentos que 
tenham um HIV-1 com tropismo CCR5 detectável e resistente a múltiplos antirretrovirais. Realizar análise de tropismo antes do uso de 
Selzentry para determinar receptor celular (CCR5 ou CXCR4).

Inibidor da integrase
Isentress 
Merck & CO. Inc. 
Genérico: raltegravir

1 Pílula de 400 mg duas vezes ao 
dia.

Efeitos colaterais: diarreia, náuseas, dor de cabeça. Menos comuns: aumento da creatinoquinase (CK) junto com miopatia e rabdomiólise 
(destruição muscular). Pode ser ingerido de estômago vazio. Combinar com outros antirretrovirais. Aprovado para pacientes adultos 
com experiência prévia e fracasso em tratamentos e com cepas de HIV-1 resistentes a múltiplos antirretrovirais. Precaução quando 
administrado com indutores da enzima UGT (por ex.: rifampin) porque os níveis de raltegravir diminuem.


