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RESUMO TÉCNICO 
EFAVIRENZ 

Nome Genérico: Efavirenz 
Classe Química: Inibidor não nucleosídico da transcriptase reversa (ITRNN) 
Classe Terapêutica: Antirretroviral 
Forma Farmacêutica e Apresentação: comprimidos revistidos de 600 mg. 
 
INDICAÇÕES 
Tratamento anti-viral combinados de adultos, adolescentes e crianças (com mais de 3 anos de idade 
e pesando 40 kg ou mais) infectadas pelo HIV-1. 
 
CONTRA-INDICAÇÕES 
Efavirenz não deve ser usado em pacientes com hipersensibilidade ao efavirenz ou a qualquer 
componente da formulação. 
ESTE MEDICAMENTO É CONTRA-INDICADO NA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 3 ANOS. 
Efavirenz não deve ser usado em crianças com peso inferior a 40 kg. 
 
POSOLOGIA 
A dose recomendada é de 600 mg, por via oral, uma vez ao dia  
Farmanguinhos Efavirenz deve ser administrado em combinação com outras medicações 
antirretrovirais, como inibidores de protease e/ou inibidores da transcriptase reversa análogos de 
nucleosídeos (ITRNs). 
 
PRECAUÇÕES 
Este medicamento não cura a infecção causada pelo HIV-1; mesmo recebendo esse medicamento, 
os pacientes podem continuar a apresentar infecções oportunistas ou outras complicações 
associadas à doença. Não existem dados que demonstrem que a terapia com efavirenz reduz o risco 
de transmissão do HIV para outras pessoas por meio de contato sexual ou de sangue contaminado. 
Quando qualquer medicação antirretroviral em esquema combinado for interrompida por suspeita 
de intolerância, deve-se considerar seriamente a descontinuação simultânea de todas as medicações 
antirretrovirais. Farmanguinhos Efavirenz não deve ser usado como agente único para tratar a 
infecção causada pele HIV ou adicionado como agente único a um esquema que tenha falhado.  
 
GRAVIDEZ E LACTAÇÃO 
Não foram conduzidos estudos adequados e bem controlados envolvendo mulheres grávidas.  
Farmanguinhos Efavirenz não deve ser usado durante a gravidez a menos que seja 
estritamente necessário. A gravidez deve ser evitada por mulheres que estejam recebendo 
efavirenz. Métodos anticoncepcionais por barreiras devem ser sempre adotados em combinação 
com outros métodos anticoncepcionais (por ex.: orais ou hormonais). 
 
EFEITOS ADVERSOS / REAÇÕES COLATERAIS 
As reações adversas relatadas mais frequentes que podem ser observadas ao administrar 
Farmanguinhos Efavirenz em combinação com outros medicamentos anti-HIV foram: erupções 
cutâneas, náuseas, tontura, cefaléia e fadiga. 
Os efeitos indesejáveis mais notáveis são: erupção cutânea e sintomas neurológicos, que incluem 
tontura, insônia, sonolência, dificuldade de concentração e padrão anormal de sonhos. Convulsão, 
prurido, dor de estômago e visão turva têm sido relatados raramente. 
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INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 
O efavirenz é um indutor do CYP3A4. Outros compostos que são substratos do CYP3A4 podem ter 
suas concentrações plasmáticas reduzidas quando administrados concomitantemente com efavirenz. 
Os seguintes medicamentos não devem ser administrados junto com efavirenz, pois podem causar 
efeitos adversos graves: astemizol, cisaprida, terfenadina, midazolam, triazolam e derivados do 
ergot. 
A administração concomitante com a erva de São João (Hypericm perforatum) pode diminuir o 
efeito do efavirenz e de outros medicamentos antirretrovirais. Não deve ser utilizado 
concomitantemente com claritromicina e a dose de efavirenz deve ser aumentada quando em uso 
com rifampicina. A dose de metadona deve ser ajustada quando em uso concomitante com 
efavirenz. Farmanguinhos Efavirenz nunca deve ser usado isoladamente; deve ser sempre 
administrado em combinação com outros anti-HIV, como inibidores de protease (nelfinavir e 
indinavir) e os inibidores da transcriptase reversa análogos de nucleosídeos (ITRNs). A dose de 
indinavir deve ser aumentada quando for administrado concomitantemente com efavirenz. O uso de 
efavirenz com saquinavir não é recomedado. 
 
SUPERDOSAGEM 
Alguns pacientes que acidentalmente ingeriram 600 mg duas vezes ao dia relataram aumento de 
sintomas neurológicos. Um paciente apresentou contrações musculares involuntárias. 
O tratamento da superdose com efavirenz deve consistir de medidas gerais de suporte. Pode-se 
administrar carvão ativado para ajudar a remover o medicamento não absorvido. Não existe 
antídoto específico para a superdose com efavirenz. Uma vez que o fármaco se liga fortemente às 
proteínas plasmáticas, é improvável que a diálise remova o medicamento do sangue de modo 
significativo. 
 
FARMACOLOGIA CLÍNICA 
Mecanismo de Ação  
O efavirenz é um inibidor não competitivo seletivo não nucleosídeo da transcriptase reversa 
(ITRNNs) do vírus da imunodeficiência humana tipo 1 (HIV-l).  
Farmacocinética  
Concentrações plasmáticas máximas foram alcançadas cerca de 5 horas após doses únicas de 100 
mg a 1.600 mg, administradas via oral. A biodisponibilidade de efavirenz aumentou quando 
administrado com alimentos. Efavirenz liga-se intensamente às proteínas plasmáticas, 
principalmente à albumina. O efavirenz é metabolizado principalmente pelo sistema do citocromo 
P450. A meia vida terminal é relativamente longa: de 52 a 72 horas após dose única.  
 
CASO OBSERVE QUALQUER SINTOMA ADVERSO SOLICITE AO SEU MÉDICO QUE ENTRE EM 
CONTATO COM NOSSO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO. SUA INFORMAÇÃO  É  MUITO 
IMPORTANTE PARA QUE A QUALIDADE E O USO RACIONAL DESTE MEDICAMENTO SEJAM 
MANTIDOS 

 
Solicite a bula completa pelo telefone do SAC: 0800 024 16 92 


