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infovihtal #05 Lista de medicamentos

Marca os medicamentos anti-HIV que estejas tomando na actualidade.

Aptivus® (tipranavir) Prezista® (darunavir)

Atripla® (efavirenz+tenofovir+FTC) Retrovir® (zidovudina, AZT)

Celsentri® (maraviroc) Reyataz® (atazanavir)

Combivir® (AZT+3TC) Sustiva® (efavirenz)

Crixivan® (indinavir) Stribild® (elvitegravir+cobicistat+tenofovir+FTC)

Edurant® (rilpivirina) Telzir® (fosamprenavir)

Efavirenz genérico Trizivir® (AZT+3TC+abacavir)

Emtriva® (emtricitabina, FTC) Truvada® (tenofovir+FTC)

Epivir® (lamivudina, 3TC) Tybost® (cobicistat)

Eviplera® (rilpivirina+tenofovir+FTC) Videx® (didanosina, ddl)

Fuzeon® (T-20, enfuvirtida) Viracept® (nelfinavir)

Intelence® (etravirina) Viramune® (nevirapina)

Invirase® (saquinavir) Viramune® liberação prolongada (nevirapina)

Isentress® (raltegravir) Viread® (tenofovir)

Kaletra® (lopinavir+ritonavir) Vitekta® (elvitegravir)

Kivexa® (abacavir+3TC) Zerit® (estavudina, d4T)

Lamivudina genérico Ziagen® (abacavir)

Nevirapina genérico Zidovudina genérico

Norvir® (ritonavir)

Esta folha é útil para manter um registo dos fármacos que está a tomar na actualidade. Pode usá-la para anotar qualquer 
tratamento que tome, quer o esteja a fazer por prescrição médica, quer por decisão própria. Se mostrar este resumo aos 
farmacêuticos ou médicos de cada vez que os visitar, poderá evitar interacções prejudiciais para a sua saúde.

Anote os suplementos ou terapias alternativas, por 
exemplo, L-carnitina, anabólicos esteróides:

Nome Frequência Quantidade

  

Anote os outros medicamentos que toma com regularidade, por 

exemplo, Septrin®, metadona ou anticonceptivos orais:

Nome do medicamento Frequência Quantidade

  

Atenção: Se estiver em tratamento anti-retroviral, recomenda-se não tomar hipericão (Erva de S. João).

Anote os medicamentos que toma sem serem receitados:

Nome do medicamento Frequência Quantidade

Anote aqui os compostos que tenha ingerido, como drogas 
recreativas ou substâncias parecidas.
Pode utilizar um código que só você (e o seu médico) 
conheça.

Nome Frequência Quantidade


