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Os objetivos do tratamento antiviral 
da hepatite B são prevenir a progres-
são da doença e reverter lesões hepá-
ticas prévias. Para que tais objetivos 
sejam atingidos, é essencial a supres-
são da replicação do vírus da hepatite B 
(VHB) em longo prazo. E tanto a supres-
são da replicação viral como a durabi-
lidade dessa supressão relacionam-se, 
respectivamente, com a potência e a 

barreira genética do antiviral utilizado. 
As opções para o tratamento da hepa-
tite B, baseadas nos antivirais análogos 
nucleotídeos/nucleosídeos (NUCs), in-
cluem lamivudina (LAM), adefovir dipi-
voxil (ADV), entecavir (ETV), telbivudina 
(TBV), tenofovir disoproxil fumarato (TDF) 
e tenofovir alafenamida (TAF). Esses anti-
virais diferenciam-se pela potência anti-
viral e barreira genética (Figura 1).1
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LAM: lamivudina; ADV: adefovir dipivoxil; ETV: entecavir; TBV: telbivudina; TDF: tenofovir disoproxil fumarato.
Adaptada de Scaglione et al., 2012.1

Figura 1. Potência antiviral e barreira genética dos análogos núcleos(t)ídeos para o tratamento da 
hepatite B. 
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Os NUCs com maior potência an-
tiviral, determinada pela capacidade 
de supressão da carga viral do VHB 
a níveis indetectáveis, são ETV, TDF 
e TAF. LAM e TBV possuem potência 
antiviral intermediária e o ADV é o 
NUC com menor potência antiviral. 
Entre pacientes com infecção pelo 
VHB HBeAg positivos, após 1 ano 
de tratamento com ADV, entre 13% e 
21% apresentavam carga viral inde-
tectável; naqueles tratados com LAM, 
entre 36% e 44%; já naqueles trata-
dos com TBV, 60%; e, por fim, 67% e 
76% entre aqueles tratados, respecti-
vamente, com ETV e TDF.¹ Em pacien-
tes com infecção pelo VHB HBeAg 
negativo, após 1 ano de tratamento 
com ADV, 51% apresentavam carga 
viral indetectável; 60 a 73% naque-
les tratados com LAM; 88% naqueles 
tratados com TBV; e, respectivamen-
te, 90% e 93% naqueles tratados 
com ETV e TDF.¹

A substituição de um ou mais ami-
noácidos na região da transcripta-
se reversa (rt) do VHB pode reduzir 
a suscetibilidade do vírus aos NUCs. 
Nesse contexto, pacientes em uso de 

NUCs por períodos prolongados es-
tão sob risco para a seleção de cepas 
resistentes do VHB e esse risco rela-
ciona-se com a barreira genética do 
antiviral utilizado.2 A barreira genéti-
ca de um antiviral é classifi cada como 
alta, intermediária ou baixa de acor-
do com a rapidez com que o vírus, 
uma vez exposto ao antiviral, desen-
volve resistência, sendo que, quanto 
mais rápido ocorre a resistência, me-
nor a barreira genética. A rapidez, 
portanto, a facilidade com que o vírus 
desenvolve resistência, relaciona-se 
com o número, o perfi l das mutações 
necessárias para a resistência e com 
a presença de mutações preexisten-
tes como, por exemplo, na resistência 
cruzada entre os antivirais.3

A LAM e a TBV são antivirais de 
baixa barreira genética. Após 1 e 5 
anos de uso de LAM, 24% e 50% dos 
pacientes, respectivamente, apresen-
taram resistência a esse antiviral (Fi-
gura 2).4 A rtM204I/V é a principal 
mutação associada com resistência a 
LAM que, embora possa ocorrer iso-
ladamente, frequentemente ocorre em 
associação com mutações compen-
satórias, como a rtL80I/V, rtV173L, 
rtL180M (a mais frequente), rtT184S, 
rtA200V, rtQ215S, as quais aumen-
tam a capacidade de replicação do 
vírus resistente (Tabela 1).5 Por aná-
lise fenotípica, as mutações combi-
nadas rtM204V e rtL180M reduzem 
a suscetibilidade do VHB a LAM in 
vitro em 1.000 vezes em compara-
ção com o VHB selvagem.6 Após 2 
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TDF e TAF¹



5Material des� nado exclusivamente a profi ssionais 
prescritores ou dispensadores

Atividade antiviral baseada em cultura de célula e resposta clínica: I, intermediário; R, resistente; S, sensível.
Elaborada a partir de Yim et al., 2013.5

Substituição de aminoácido no 
domínio da rt LAM TVB ETV ADV TDF

Tipo selvagem S S S S S

M204I/V R R I S S

N236T S S S R I

A181T/V R R S R I

A181T/V +N236T R R S R R

L180M + M204I/V ± I169 
± T184 ± S202 ± M250

R R R S S

Substituição de aminoácido no Substituição de aminoácido no 
domínio da rtdomínio da rt LAMLAM TVBTVB ETVETV ADVADV TDFTDF

Tipo selvagemTipo selvagem SS SS SS SS SS

M204I/VM204I/V RR RR II SS SS

N236TN236T SS SS SS RR II

A181T/VA181T/V RR RR SS RR II

A181T/V +N236TA181T/V +N236T RR RR SS RR RR

L180M + M204I/V ± I169 L180M + M204I/V ± I169 
± T184 ± S202 ± M250± T184 ± S202 ± M250

RR RR RR SS SS

Tabela 1. Padrão de mutações associadas com resistência aos análogos 
nucleotídeos/nucleosídeos na hepatite B crônica

anos de uso de TBV, quase 20% dos 

pacientes apresentaram resistência a 

esse antiviral e a principal mutação é 

a rtM204I, evidenciando resistência 

cruzada com LAM.6

O ADV possui barreira genética 

intermediária. Após 2 e 5 anos de 

uso desse antiviral, respectivamente, 

3% e 29% dos pacientes apresenta-

ram resistência ao ADV (Figura 2).4

LAM, lamivudina; ADV, adefovir dipivoxil; ETV, entecavir; TBV, telbivudina; TDF, tenofovir disoproxil 
fumarato; TAF, tenofovir alafenamida.
Adaptada de Marcellin et al., 2014.4

Figura 2. Incidência cumulativa de resistência do VHB aos NUCs em pacientes com hepatite 
B crônica virgens de tratamento (compilado de estudos não comparativos, sem evidências de 
resistência após 8 anos de tratamento com TDF). 
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A principal mutação associada com re-
sistência a esse antiviral é a rtN236T, 
a qual resulta, in vitro, em uma redu-
ção da suscetibilidade a esse antivi-
ral entre 3 e 6 vezes, mas mantém 
suscetibilidade a LAM, TBV e ETV.5

Em contraste, a mutação rtA181T/V, 
além de reduzir a suscetibilidade ao 
ADV, também reduz a LAM e TBV, 
mas mantém a suscetibilidade ao 
ETV e ao TDF (Tabela 1).5

ETV, TDF e TAF são exemplos de 
antivirais com alta barreira genética. 
Com 5 anos de uso de ETV, somente 
1,2% dos pacientes apresentaram re-
sistência (Figura 2).4 A resistência ao 
ETV emerge em duas etapas: a primei-
ra caracteriza-se pelo desenvolvimento 
de resistência a LAM através das muta-
ções rtL180M+ rtM204I/V; a segunda 
etapa caracteriza-se pelo desenvolvi-
mento de mutações adicionais como rt-
M250V/I/L, rtT184L/F/A/M/S/I/C/G 
ou rtS202G/I/C (Tabela 1). Essas mu-
tações, sem as mutações associadas à 
resistência à LAM, por si só não resul-
tam em resistência signifi cativa ao ETV. 
Com 5 anos de uso, não foi identifi ca-
da resistência ao TDF e, da mesma for-
ma, até o momento não foi identifi cada 
resistência ao TAF.4 Embora a mutação 
rtA194T associe-se com resistência ao 
TDF, ela não foi identifi cada em en-
saios clínicos.7 As mutações rtA181T e 
rtN236T, que conferem resistência ao 
ADV, associam-se com decréscimo da 
suscetibilidade ao TDF in vitro.8

Entre as opções terapêuticas com 
NUCs para tratamento da hepatite B, 
as principais diretrizes mundiais re-
comendam, como primeira linha de 
tratamento, TAF, TDF e ETV, por pos-
suírem tanto potência antiviral maior 
quanto barreira genética mais eleva-
da, quando comparados com LAM, 
TBV e ADV.9-11 No entanto, antes da 
disponibilidade dos NUCs de primei-
ra linha, e mesmo atualmente em al-
gumas localidades, o uso de NUCs 
com potência antiviral e barreira ge-
nética menores foi amplo e utilizado 
por períodos prolongados. O impac-
to do uso dessas medicações reflete-
-se tanto nas taxas de resistência do 
VHB observadas ao longo do tempo 
quanto no dinamismo dos padrões 
de resistência e no manejo de pa-
cientes com infecção pelo VHB com 
resistência aos NUCs.8,9,11  

O estudo de Guo et al.,8 realiza-
do na China, avaliou, entre os anos 
de 2009 e 2016, as taxas de resis-
tência aos NUCs e o dinamismo das 
mudanças dos padrões de resistên-
cia do VHB ao longo do tempo em 

Entre as opções 
terapêuticas com 
NUCs para tratamento 
da hepatite B, as 
principais diretrizes 
mundiais recomendam, 
como primeira linha de 
tratamento, TAF, 
TDF e ETV9-11
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pacientes que fizeram uso de NUCs. 
Entre os 12.512 pacientes avalia-
dos, 4.491 (35,9%) apresentavam 
mutações genotípicas primárias as-
sociadas à resistência aos NUCs. O 
padrão de resistência rtM204I/V ± 
rtL180M foi o mais frequente nos 8 
anos de estudo, representando mais 
de 50% da mutações anuais, indi-
cando o predomínio da resistência à 
LAM e à TBV. Além de mais frequen-
te, a proporção das mutações asso-
ciadas à resistência à LAM e à TBV 
mostrou-se dinâmica, assim como ou-
tros padrões de resistência encontra-
dos (Tabela 2). Em relação ao uso dos 
NUCs, 26% dos pacientes faziam uso 
de LAM em 2009; em 2016, somente 
3,9%. Já o uso de TBV aumentou de 

forma progressiva, de 778 casos em 
2009 para 3.192 casos em 2016. 
Embora resistência à LAM e à TBV 
tenha predominado, resistência ao 
ETV e resistência multidroga aumen-
taram durante o período do estudo. 
O aumento da resistência aos NUCs 
com alta barreira genética baseia-se 
na resistência prévia aos NUCs com 
menor barreira genética, como LAM, 
TBV e ADV. Portanto, o uso de NUCs 
com baixa barreira genética resul-
ta em maior risco para resistência 
aos NUCs com alta barreira gené-
tica, como o ETV. Em adição, mes-
mo a combinação de um NUC com 
baixa barreira genética a outro com 
alta barreira, como as combinações 
LAM /TBV/ADV + (ETV/TDF), pode 

Substituição de aminoácido no domínio da rt Dinamismo dos padrões de resistência

rtM204I/V + rtL180M Manteve-se estável, aproximadamente 30% 
entre 2009 e 2014, quando começa a declinar

rtM204I Diminui entre 2009 e 2011, mas 
alcançou o primeiro lugar em 2015

rtA181T/V Representou, em média, 19,3% de todos os perfi s 
de resistência encontrados e seguiu o padrão 
de declínio da mutação rtM204I/V + rtL180M

rtN236 Leve decréscimo entre 2009 e 2016, 
representando 3,1% das mutações

rtA181T/V Leve decréscimo entre 2009 e 2016, 
representando 4,2% das mutações

rtL180M + rtM204V/I ± rtT184L ± 
rtT184L rtS202 ± rtM250

Excedeu a rtA181T/V em 2015 e atingiu 17,1% 
em 2016, mantendo-se abaixo somente do 
padrão de resistência M204 I/V ± L180M

Substituição de aminoácido no domínio da rtSubstituição de aminoácido no domínio da rt Dinamismo dos padrões de resistênciaDinamismo dos padrões de resistência

rtM204I/V + rtL180MrtM204I/V + rtL180M Manteve-se estável, aproximadamente 30% Manteve-se estável, aproximadamente 30% 
entre 2009 e 2014, quando começa a declinarentre 2009 e 2014, quando começa a declinar

rtM204IrtM204I Diminui entre 2009 e 2011, mas Diminui entre 2009 e 2011, mas 
alcançou o primeiro lugar em 2015alcançou o primeiro lugar em 2015

rtA181T/VrtA181T/V Representou, em média, 19,3% de todos os perfi s Representou, em média, 19,3% de todos os perfi s 
de resistência encontrados e seguiu o padrão de resistência encontrados e seguiu o padrão 
de declínio da mutação rtM204I/V + rtL180Mde declínio da mutação rtM204I/V + rtL180M

rtN236rtN236 Leve decréscimo entre 2009 e 2016, Leve decréscimo entre 2009 e 2016, 
representando 3,1% das mutaçõesrepresentando 3,1% das mutações

rtA181T/VrtA181T/V Leve decréscimo entre 2009 e 2016, Leve decréscimo entre 2009 e 2016, 
representando 4,2% das mutaçõesrepresentando 4,2% das mutações

rtL180M + rtM204V/I ± rtT184L ± rtL180M + rtM204V/I ± rtT184L ± 
rtT184L rtS202 ± rtM250rtT184L rtS202 ± rtM250

Excedeu a rtA181T/V em 2015 e atingiu 17,1% Excedeu a rtA181T/V em 2015 e atingiu 17,1% 
em 2016, mantendo-se abaixo somente do em 2016, mantendo-se abaixo somente do 
padrão de resistência M204 I/V ± L180Mpadrão de resistência M204 I/V ± L180M

Tabela 2. Dinamismo do padrão de mutações associadas com resistência aos análogos 
nucleotídeos/nucleosídeos na hepatite B crônica demonstradas no estudo de Guo et al.

Adaptada de Guo et al., 2018.8
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resultar em resistência. A população 
que utilizou essa combinação pre-
dominou entre os 4.491 pacientes 
e essa combinação contribuiu entre 
22,8% e 37,4% para as diferentes 
mutações de resistência. No total, 
mais de 60% dos pacientes com de-
tecção de mutação associada à re-
sistência receberam monoterapia 
ou terapia combinada incluindo 
LAM, TBV ou ADV com outros an-
tivirais. A dinâmica das mudanças 
dos padrões de resistência está pre-
dominantemente associada com a 
dinâmica dos antivirais utilizados.8

O estudo de Zhang et al.12  analisou, 
durante um período de 7 anos (2010 
– 2016), a prevalência de mutações 
associadas com resistência ao VHB em 
pacientes com falha a NUC. Foram 
avaliados 4.055 pacientes, e mutações 
genotípicas de resistência foram 
detectadas em 30,8% (1.248/4.055) 
dos pacientes. As taxas de mutações 
associadas com resistência a LAM, 
ADV, ETV e resistência multidroga 
foram, aproximada e respectivamente, 
27%, 19%, 4% e 0,8%. Entre as 
mutações primárias de resistência a 
NUCs, a mutação rtM204I (13,4%) 
ocorreu mais frequentemente, 
seguida pelas mutações rtM204V 
(11,8%), rtN236T (6%), rtA181T 
(3,6%) e rtA181V (3,1%).  Entre as 
mutações compensatórias, a rtL180M 
(14%) e rtV173L (14%) foram as mais 
frequentes. As mutações rtL180M e 
rtA181T/V aumentaram gradualmente 
durante o período de estudo, enquanto 

as mutações rtM204I/V e rtN236T 
diminuíram após 2015. O aumento da 
frequência das mutações rtL180M e 
rtA181T/V pode ser um desafio no 
que se refere ao uso dos NUCs de 
alta barreira genética. Isso porque 
o padrão de mutação rtL180M + 
rtM204V reduz a sensibilidade ao 
ETV, e estudos in vitro mostraram 
que em cepas do VHB com as 
mutações rtA181T/V e/ou rtN236T 
ocorre redução da suscetibilidade 
ao TDF em 2,9 a 10 vezes em 
comparação com o vírus selvagem. 
Para resistência a LAM, mutações 
combinadas (rtL180M + M204V/I 
e rtA181T/V + N236T) foram mais 
frequentes do que mutações únicas 
(rtM204I/V e rtA181T/V), 61% vs. 
37%, respectivamente. Para ADV, 
as mutações únicas (rtA181T/V e 
rtN236T) foram as mais frequentes 
(68,9%), comparadas às mutações 
combinadas (31,1%). Para ETV, os 
padrões de mutações mais frequentes 
foram rtL180M + rtM204V/I + 
rtS202G e rtL180M + rtM204V/I + 
rtT184A. Mutações para resistência 
a LAM, ADV e ETV aumentaram 
anualmente nos 7 anos de estudo. 
No entanto, no início, a proporção 
de resistência a LAM era a mais 

O padrão de mutação 
rtL180M + rtM204V
reduz a sensibilidade 
ao ETV12
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alta e para ETV a mais baixa, mas a 
proporção de mutações associadas 
à resistência ao ETV mostrou um 
contínuo aumento de 0,67% em 
2010 para 6,8% em 2016.12  

No mundo, muitos pacientes com 
infecção pelo VHB foram expostos a 
NUCs com reduzida potência antivi-
ral e baixa barreira genética e, como 
consequência, desenvolveram múl-
tiplas mutações de resistência asso-
ciadas a diversos NUCs, como LAM, 
ADV e ETV e, nesse caso, as opções 
terapêuticas são limitadas. Dois en-
saios clínicos randomizados de-
monstraram que, em pacientes com 
múltiplas mutações de resistência a 
ETV e/ou ADV e exposição prévia 
a NUCs, TDF em monoterapia resul-
ta em uma taxa de resposta virológi-
ca não inferior à terapia combinada 
TDF e ETV.13,14 No entanto, a taxa 
de resposta virológica não foi ótima 
com 144 semanas de TDF em mono-
terapia em pacientes com resistência 
a ETV ou ADV, com 82,2% e 67,7%, 
respectivamente. Tais achados gera-
ram preocupações a respeito da efi-
cácia e segurança quanto ao uso de 
TDF em monoterapia em longo pra-
zo, especialmente naqueles com re-
sistência ao ADV. O estudo de Lin et 
al. avaliou a eficácia de TDF em mo-
noterapia em longo prazo (até 240 
semanas) como extensão dos dois 
ensaios clínicos citados. Ao final de 
240 semanas, 78% (151/192) dos 

pacientes evoluíram com VHB DNA < 
15 UI/mL, um aumento significativo em 
relação aos 67,2% encontrados nos 
dois ensaios clínicos (p = 0,003) e sem 
diferença significativa entre pacientes 
com resistência somente ao ETV e aque-
les com resistência ao ADV (85,4% vs. 
73,5%, p = 0,07).15 A resposta viro-
lógica com VHB DNA < 15 UI/mL 
também foi avaliada de acordo com 
as mutações basais. Entre aqueles 
sem resistência basal ao ADV, a res-
posta foi 84,4% (76/90); naqueles 
com mutação única (rtA181T/V ou 
rtN236T), 76,5% (52/68); e naque-
les com mutações duplas (rtA181T/V 
e rtN236T), 67,6% (23/34). Os três 
grupos não diferiram significativamen-
te na proporção de pacientes atingin-
do VHB DNA < 15 UI/mL na semana 
240. Entre os 170 pacientes com in-
fecção pelo VHB HBeAg positivo, 12 
(7,1%) alcançaram soroconversão na 
semana 246. Nenhum paciente ava-
liado eliminou o HBsAg. Por fim, ob-
servou-se decréscimo significativo na 
taxa de filtração glomerular estimada 
e na densidade mineral óssea entre os 
pacientes. Nesse cenário, embora te-
nha sido demonstrado, em pacientes 
com mutações de resistência multidro-
ga e uso prévio de múltiplos NUCs, o 
aumento da taxa de resposta virológi-
ca com o uso prolongado de TDF em 
monoterapia, observaram-se também 
alterações renais e ósseas. Nesse con-
texto, é interessante o uso de TAF como 
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um antiviral com alta barreira genética 
e alta potência antiviral e sem compro-
metimento da função renal e alterações 

ósseas e, inclusive, com reversão das al-
terações anteriores observadas em pa-
cientes com uso prolongado de TDF.16
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BULA RESUMIDA. VEMLIDY® (tenofovir alafenamida). USO ORAL. USO ADULTO. Indicações: Vemlidy® é indicado para o tratamento da 
hepatite B crônica em adultos com cirrose compensada. Contraindicações:Este medicamento é contraindicado em pacientes com histórico 
de hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer um dos excipientes do Vemlidy®. Cuidados e advertências: Os pacientes devem ser 
advertidos que Vemlidy® não previne o risco de transmissão de VHB a outras pessoas, através do contato sexual ou contaminação com 
sangue. As precauções adequadas devem continuar sendo utilizadas. Vemlidy® não é recomendado para pacientes com doença hepática 
descompensada (CPT Classe B ou C). Exacerbações da hepatite B durante o tratamento: Após o início da terapêutica antiviral, os níveis 
séricos de ALT podem aumentar. Em pacientes com doença hepática compensada, estes aumentos não são geralmente acompanhados de 
aumento da bilirrubina sérica ou descompensação hepática. Os pacientes com cirrose podem estar em maior risco de descompensação 
hepática após exacerbação da hepatite, e devem ser cuidadosamente monitorados durante o tratamento. Exacerbações da hepatite B 
após interrupção do tratamento: tem sido notifi cada exacerbação aguda da hepatite, em pacientes que interromperam o tratamento da 
hepatite B. A função hepática deve ser monitorada em intervalos regulares, com acompanhamento clínico e laboratorial durante pelo 
menos 6 meses após interrupção do tratamento da hepatite B. Se apropriado, pode justifi car-se o recomeço da terapêutica da hepatite B. 
Em pacientes com doença hepática avançada ou cirrose, a interrupção do tratamento não é recomendada uma vez que a exacerbação da 
hepatite após a interrupção do tratamento pode levar a descompensação hepática. As exacerbações hepáticas são particularmente graves, 
e por vezes fatais em pacientes com doença hepática descompensada. Insufi ciência renal: a utilização de Vemlidy® não é recomendada 
em pacientes com ClCr < 15 mL/min que não estejam fazendo hemodiálise. Não se pode excluir um risco potencial de nefrotoxicidade 
resultante da exposição crônica a níveis baixos de tenofovir resultantes da administração de tenofovir alafenamida. Não existem dados 
sobre a segurança e efi cácia de Vemlidy® em pacientes coinfectados pelo vírus da hepatite C ou D. Devem ser seguidas as orientações 
sobre a coadministração para o tratamento da hepatite C. Devem ser disponibilizados testes anti-HIV a todos os pacientes infectados pelo 
VHB cujo estado de infecção por HIV-1 seja desconhecido antes de iniciarem o tratamento com Vemlidy®. Nos pacientes coinfectados 
pelo VHB e HIV, Vemlidy® deve ser coadministrado com outros antirretrovirais para garantir que o paciente receba um regime apropriado 
para o tratamento do HIV. Este medicamento contém LACTOSE. A utilização de Vemlidy® pode ser considerada durante a gravidez, se 
necessário. Categoria B de risco na gravidez: Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica 
ou do cirurgião-dentista. Desconhece-se se o tenofovir alafenamida é excretado no leite humano. Não pode ser excluído qualquer risco 
para o lactente, portanto, Vemlidy® não deve ser utilizado durante a amamentação. Não estão disponíveis dados no ser humano sobre 
o efeito de Vemlidy® na fertilidade. Os estudos em animais não indicam efeitos nocivos do tenofovir alafenamida sobre a fertilidade. A 
segurança e efi cácia de Vemlidy® em pacientes abaixo de 18 anos não foram estabelecidas. Os efeitos de Vemlidy® sobre a capacidade de 
conduzir e utilizar máquinas são nulos ou desprezáveis. Os pacientes devem ser informados de que foram notifi cadas tonturas durante o 
tratamento com Vemlidy®. Interações Medicamentosas: Vemlidy® não deve ser coadministrado com medicamentos contendo fumarato 
de tenofovir desoproxila, tenofovir alafenamida ou adefovir dipivoxila. O tenofovir alafenamida é transportado pela glicoproteína P (gpP) e 
pela proteína de resistência ao câncer de mama (BCRP). Prevê-se que os medicamentos que são indutores da gpP (por ex., rifampicina, 
rifabutina, carbamazepina, fenobarbital ou Erva-de-São-João (Hypericum perforatum)) diminuam as concentrações plasmáticas do 
tenofovir alafenamida, o que pode levar à perda do efeito terapêutico de Vemlidy®. A coadministração destes medicamentos com Vemlidy®

não é recomendada. A coadministração de Vemlidy® com medicamentos que inibem a gpP e/ou a BCRP pode aumentar as concentrações 
plasmáticas do tenofovir alafenamida. A coadministração de inibidores fortes da gpP com Vemlidy® não é recomendada. A distribuição 
do tenofovir alafenamida no organismo pode ser afetada pela atividade do OATP1B1 e/ou do OATP1B3. O tenofovir alafenamida não é um 
inibidor do CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19 ou CYP2D6 in vitro. Não é inibidor do CYP3A in vivo. O tenofovir alafenamida 
não é um inibidor da uridina difosfato glucuronosiltransferase (UGT) 1A1 humana in vitro. Não se sabe se o tenofovir alafenamida é inibidor 
de outras enzimas UGT. Reações adversas: muito comuns (≥ 1/10): cefaleia.  Reações adversas comuns (≥ 1/100 a < 1/10) foram: 
Diarreia, vômitos, náuseas, dores abdominais, distensão abdominal, fl atulência, fadiga, tonturas, erupção cutânea, prurido, ALT aumentada, 
artralgia, dor nas costas, tosse. Posologia: O tratamento deve ser iniciado por um médico com experiência no tratamento da hepatite B 
crônica. Adultos: Um comprimido uma vez por dia com alimento. Para populações especiais vide bula. Modo de administração: Via oral. 
Vemlidy® comprimido revestido deve ser tomado com alimentos. Este medicamento não deve ser partido ou mastigado. Atenção: este 
produto é um medicamento novo e, embora as pesquisas tenham indicado efi cácia e segurança aceitáveis, mesmo que indicado 
e utilizado corretamente, podem ocorrer eventos imprevisíveis ou desconhecidos. Nesse caso, notifi que os eventos adversos pelo 
Sistema de Notifi cações em Vigilância Sanitária - NOTIVISA, disponível em www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm, ou para 
a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Gilead Sciences Farmacêutica do Brasil Ltda. CNPJ: 
15.670.288/0001-89. MS – 1.0929.000X. SAC 0800 7710744. sac@gilead.com. Bula do Vemlidy – Aprovada em xx/xx/2019.

Contraindicações: Este medicamento é contraindicado em pacientes 
com histórico de hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer um 
dos excipientes do Vemlidy®. Interações Medicamentosas: Vemlidy®

não deve ser coadministrado com medicamentos contendo fumarato 
de tenofovir desoproxila, tenofovir alafenamida ou adefovir dipivoxila. 
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VEMLIDY® (tenofovir alafenamida). USO ORAL. USO ADULTO. Indicações: Vemlidy® é indicado para o tratamento da hepatite B crônica em adultos com cirrose com-
pensada. Contraindicações: Este medicamento é contraindicado em pacientes com histórico de hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer um dos excipientes do 
Vemlidy®. Cuidados e advertências: Os pacientes devem ser advertidos que Vemlidy® não previne o risco de transmissão de VHB a outras pessoas, através do contato sexual 
ou contaminação com sangue. As precauções adequadas devem continuar sendo utilizadas. Vemlidy® não é recomendado para pacientes com doença hepática descompen-
sada (CPT Classe B ou C). Exacerbações da hepatite B durante o tratamento: Após o início da terapêutica antiviral, os níveis séricos de ALT podem aumentar. Em pacientes 
com doença hepática compensada, estes aumentos não são geralmente acompanhados de aumento da bilirrubina sérica ou descompensação hepática. Os pacientes com 
cirrose podem estar em maior risco de descompensação hepática após exacerbação da hepatite, e devem ser cuidadosamente monitorados durante o tratamento. Exacer-
bações da hepatite B após interrupção do tratamento: tem sido notificada exacerbação aguda da hepatite, em pacientes que interromperam o tratamento da hepatite B. A 
função hepática deve ser monitorada em intervalos regulares, com acompanhamento clínico e laboratorial durante pelo menos 6 meses após interrupção do tratamento da 
hepatite B. Se apropriado, pode justificar-se o recomeço da terapêutica da hepatite B. Em pacientes com doença hepática avançada ou cirrose, a interrupção do tratamento 
não é recomendada uma vez que a exacerbação da hepatite após a interrupção do tratamento pode levar a descompensação hepática. As exacerbações hepáticas são partic-
ularmente graves, e por vezes fatais em pacientes com doença hepática descompensada. Insuficiência renal: a utilização de Vemlidy® não é recomendada em pacientes com 
ClCr < 15 mL/min que não estejam fazendo hemodiálise. Não se pode excluir um risco potencial de nefrotoxicidade resultante da exposição crônica a níveis baixos de tenofovir 
resultantes da administração de tenofovir alafenamida. Não existem dados sobre a segurança e eficácia de Vemlidy® em pacientes coinfectados pelo vírus da hepatite C ou 
D. Devem ser seguidas as orientações sobre a coadministração para o tratamento da hepatite C. Devem ser disponibilizados testes anti-HIV a todos os pacientes infectados 
pelo VHB cujo estado de infecção por HIV-1 seja desconhecido antes de iniciarem o tratamento com Vemlidy®. Nos pacientes coinfectados pelo VHB e HIV, Vemlidy® deve ser 
coadministrado com outros antirretrovirais para garantir que o paciente receba um regime apropriado para o tratamento do HIV. Este medicamento contém LACTOSE. A 
utilização de Vemlidy® pode ser considerada durante a gravidez, se necessário. Categoria B de risco na gravidez: Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres 
grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. Desconhece-se se o tenofovir alafenamida é excretado no leite humano. Não pode ser excluído qualquer risco 
para o lactente, portanto, Vemlidy® não deve ser utilizado durante a amamentação. Não estão disponíveis dados no ser humano sobre o efeito de Vemlidy® na fertilidade. Os 
estudos em animais não indicam efeitos nocivos do tenofovir alafenamida sobre a fertilidade. A segurança e eficácia de Vemlidy® em pacientes abaixo de 18 anos não foram 
estabelecidas. Os efeitos de Vemlidy® sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas são nulos ou desprezáveis. Os pacientes devem ser informados de que foram notifica-
das tonturas durante o tratamento com Vemlidy®. Interações Medicamentosas: Vemlidy® não deve ser coadministrado com medicamentos contendo fumarato de tenofovir 
desoproxila, tenofovir alafenamida ou adefovir dipivoxila. O tenofovir alafenamida é transportado pela glicoproteína P (gpP) e pela proteína de resistência ao câncer de mama 
(BCRP). Prevê-se que os medicamentos que são indutores da gpP (por ex., rifampicina, rifabutina, carbamazepina, fenobarbital ou Erva-de-São-João (Hypericum perforatum)) 
diminuam as concentrações plasmáticas do tenofovir alafenamida, o que pode levar à perda do efeito terapêutico de Vemlidy®. A coadministração destes medicamentos com 
Vemlidy® não é recomendada. A coadministração de Vemlidy® com medicamentos que inibem a gpP e/ou a BCRP pode aumentar as concentrações plasmáticas do tenofovir 
alafenamida. A coadministração de inibidores fortes da gpP com Vemlidy® não é recomendada. A distribuição do tenofovir alafenamida no organismo pode ser afetada pela 
atividade do OATP1B1 e/ou do OATP1B3. O tenofovir alafenamida não é um inibidor do CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19 ou CYP2D6 in vitro. Não é inibidor do CYP3A 
in vivo. O tenofovir alafenamida não é um inibidor da uridina difosfato glucuronosiltransferase (UGT) 1A1 humana in vitro. Não se sabe se o tenofovir alafenamida é inibidor 
de outras enzimas UGT. Reações adversas: muito comuns (≥ 1/10): cefaleia. Reações adversas comuns (≥ 1/100 a < 1/10) foram: Diarreia, vômitos, náuseas, dores abdominais, 
distensão abdominal, flatulência, fadiga, tonturas, erupção cutânea, prurido, ALT aumentada, artralgia, dor nas costas, tosse. Posologia: O tratamento deve ser iniciado por 
um médico com experiência no tratamento da hepatite B crônica. Adultos: Um comprimido uma vez por dia com alimento. Para populações especiais vide bula. Modo de ad-
ministração: Via oral. Vemlidy® comprimido revestido deve ser tomado com alimentos. Este medicamento não deve ser partido ou mastigado. Atenção: este produto é um 
medicamento novo e, embora as pesquisas tenham indicado eficácia e segurança aceitáveis, mesmo que indicado e utilizado corretamente, podem ocorrer eventos 
imprevisíveis ou desconhecidos. Nesse caso, notifique os eventos adversos pelo Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária - NOTIVISA, disponível em www.
anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm, ou para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Gilead Sciences Farmacêutica do 
Brasil Ltda. CNPJ: 15.670.288/0001-89. MS – 1.0929.0006 . SAC 0800 7710744. sac@gilead.com. Bula do Vemlidy – Aprovada em 02/09/2019.

CONTRAINDICAÇÕES: ESTE MEDICAMENTO É CONTRAINDICADO EM PACIENTES COM HISTÓRICO                                 
DE HIPERSENSIBILIDADE À SUBSTÂNCIA ATIVA OU A QUALQUER UM DOS EXCIPIENTES DO VEMLIDY®. 

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: VEMLIDY® NÃO DEVE SER COADMINISTRADO COM MEDICAMENTOS 
CONTENDO FUMARATO DE TENOFOVIR DESOPROXILA, TENOFOVIR ALAFENAMIDA OU ADEFOVIR DIPIVOXILA.

O poder da tecnologia                     
e inovação para o tratamento
da hepatite B crônica!
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