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Exmo.(a) Dr.(a),
 
É com todo o prazer que o/a convidamos a participar na edição 
de 2020 do HIV Care: Creating Possible, que se realiza 
já nos próximos dias 4 e 5 de novembro.
 
Contamos com a sua presença, para assistir e participar 
na discussão de tópicos relevantes e atuais na gestão da infeção 
por VIH e da terapêutica antirretrovírica.

Gilead Sciences, Lda.
Atrium Saldanha, Praça Duque de Saldanha n.º 1 - 8.º A e B, 1050-094 Lisboa - Portugal
Tel.: 21 792 87 90 | Fax: 21 792 87 99 | N.º de contribuinte: 503 604 704
Informação médica através do n.º verde 800 207 489 ou departamento.medico@gilead.com
Data de preparação: outubro 2020 | PT-HIV-2020-10-0026
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04 NOVEMBRO | 18H30-20H00

05 NOVEMBRO | 18H30-20H00

BIKTARVY®▼: UM ANO DEPOIS, 
O QUE DIZEM OS ESPECIALISTAS?

HOT TOPICS IN HIV

Moderadoras: 
Dr.ª Maria José Manata | Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central

Dr.ª Rosário Serrão | Centro Hospitalar Universitário de São João

Speaker Internacional: 
Dr. Julián Olalla | Hospital Costa del Sol, Marbella, Espanha

Speakers: 
Dr.ª Bárbara Flor de Lima | Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca

Dr. Luís Malheiro | Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia

Dr.ª Mafalda Guimarães | Hospital Dr. José de Almeida, Cascais

Dr. Miguel Abreu | Centro Hospitalar Universitário do Porto

Dr.ª Paula Brito | Hospital Garcia de Orta

Dr. Ricardo Correia de Abreu | Hospital Pedro Hispano, Matosinhos

Moderador: 
Dr.ª Josefina Méndez | Centro Hospitalar Universitário do Porto

Speakers: 
Dr. Hal Martin | Executive Director, Virology Therapeutic Area, Gilead Sciences
Prof.ª Doutora Ana Rita Silva | Hospital Beatriz Ângelo, Loures

WEIGHT CHANGES - HOW RELEVANT?
18H30 - 19H00 

Moderadora: 
Dr.ª Inês Vaz Pinto | Hospital de Cascais Dr. José de Almeida

Speakers: 
Dr. Joel Gallant | Executive Director, HIV Medical Affairs, Gilead Sciences
Dr.ª Cristina Valente | Centro Hospitalar Universitário de Coimbra

ADDRESSING THE QUALITY OF LIFE CHALLENGE 
19H00 - 19H30 

Moderador: 
Dr.ª Ana Cláudia Miranda | Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental

Speakers: 
Dr.ª Kirsten White | Senior Director of Clinical Virology, Gilead Sciences
Dr. Fábio Cota Medeiros | Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte

FORGIVENESS: FROM BENCH TO REAL WORLD
19H30 - 20H00 

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS COMPATÍVEIS COM O RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO BIKTARVY®

▾Este medicamento está sujeito a monitorização adicional. Isto irá permitir a rápida identi� cação de nova informação de segurança. Pede-se aos pro� ssionais de saúde que noti-
� quem quaisquer suspeitas de reações adversas. Para saber como noti� car reações adversas, ver RCM completo.

NOME DO MEDICAMENTO E FORMA FARMACÊUTICA: Biktarvy 50 mg/200 mg/25 mg comprimidos revestidos por película
COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA: Cada comprimido revestido por película contém bictegravir sódico equivalente a 50 mg de bictegravir, 200 mg de emtricitabina (FTC) 
e tenofovir alafenamida fumarato (TAF) equivalente a 25 mg de tenofovir alafenamida. Para informação sobre excipientes, consultar o RCM completo. INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS: 
tratamento de adultos infetados com o VIH-1 sem evidência atual ou passada de resistência viral à classe dos inibidores da integrase, à emtricitabina ou ao tenofovir. POSOLOGIA 
E MODO DE ADMINISTRAÇÃO: Um comprimido tomado uma vez por dia, por via oral, com ou sem alimentos. Os comprimidos não devem ser mastigados, esmagados ou divididos. 
Não é necessário um ajuste posológico de Biktarvy em doentes idosos, em doentes com uma depuração da creatinina (ClCr) estimada ≥ 30 ml/min ou em doentes com compromisso 
hepático ligeiro ou moderado. Não se recomenda iniciar Biktarvy em doentes com uma ClCr estimada inferior a 30 ml/min. A utilização de Biktarvy não é recomendada em doentes 
com compromisso hepático grave. A segurança e e� cácia de Biktarvy em crianças com menos de 18 anos de idade não foram ainda estabelecidas. CONTRAINDICAÇÕES: Hipersen-
sibilidade às substâncias ativas ou a qualquer um dos excipientes. Coadministração com rifampicina e hipericão. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE UTILIZAÇÃO: 
O risco de transmissão sexual não pode ser excluído. Existem dados limitados sobre a segurança e e� cácia de Biktarvy em doentes coinfetados pelo VIH-1 e vírus da hepatite C. O TAF 
é ativo contra o vírus da hepatite B (VHB). A descontinuação do tratamento com Biktarvy em doentes coinfetados pelo VIH e VHB pode estar associada a exacerbações agudas graves 
de hepatite. A segurança e a e� cácia de Biktarvy em doentes com doenças hepáticas signi� cativas subjacentes não foram estabelecidas. Durante a terapêutica antirretroviral pode ocor-
rer um aumento do peso e dos níveis de lípidos e glucose no sangue. Os análogos dos nucleosídeos e nucleótidos podem, num grau variável, ter um impacto na função mitocondrial. 
Existem noti� cações de disfunção mitocondrial em lactentes VIH negativos, expostos in utero e/ou após o nascimento a análogos dos nucleosídeos. Qualquer sintoma de in£ amação 
deve ser avaliado e, quando necessário, instituído o tratamento. Foi noti� cada a ocorrência de doenças autoimunes (como a doença de Graves e a hepatite autoimune). Os doentes em 
tratamento com Biktarvy podem continuar a desenvolver infeções oportunistas e outras complicações da infeção pelo VIH. Foram noti� cados casos de osteonecrose, particularmente 
em doentes com doença por VIH avançada e/ou exposição prolongada a TA combinada. Não se pode excluir um risco potencial de nefrotoxicidade com Biktarvy. Biktarvy não deve ser 
coadministrado simultaneamente com antiácidos contendo magnésio/alumínio ou suplementos de ferro em jejum. Biktarvy deve ser administrado, pelo menos, 2 horas antes ou com 
alimentos 2 horas depois de antiácidos contendo magnésio e/ou alumínio. Biktarvy deve ser administrado, pelo menos, 2 horas antes de suplementos de ferro ou tomado juntamente 
com alimentos. Biktarvy contém menos do que 1 mmol (23 mg) de sódio por comprimido, ou seja, é praticamente “isento de sódio”. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS E OUTRAS 
FORMAS DE INTERAÇÃO: O bictegravir é um substrato do CYP3A, da UGT1A1 e da gp-P e da BCRP. Biktarvy não é inibidor ou indutor do CYP in vivo. Biktarvy pode ser coadminis-
trado com substratos do OCT2 e do MATE1. A coadministração de FTC com medicamentos que são eliminados por secreção tubular ativa pode aumentar as concentrações da FTC 
e/ou do medicamento coadministrado. Os medicamentos que diminuem a função renal podem aumentar as concentrações da FTC. O tenofovir alafenamida é transportado pela gp-P 
e pela BCRP. O tenofovir alafenamida não é um inibidor ou indutor do CYP3A in vivo. Biktarvy não deve ser administrado concomitantemente com medicamentos contendo tenofovir 
alafenamida, tenofovir disoproxil, lamivudina ou adefovir dipivoxil utilizados para o tratamento da infeção pelo VHB. Não se recomenda a coadministração de alguns medicamentos com 
Biktarvy: atazanavir, carbamazepina, ciclosporina (via IV ou oral), oxcarbazepina, fenobarbital, fenitoína, rifabutina, rifapentina ou sucralfato. Biktarvy não deve ser coadministrado com 
outros medicamentos antirretrovíricos. Recomenda-se precaução quando bictegravir é associado com medicamentos conhecidos por inibirem a gp-P e/ou a BCRP (p. ex., macrólidos, 
ciclosporina, verapamilo, dronedarona, glecaprevir/pibrentasvir). EFEITOS INDESEJÁVEIS: RA frequentes: depressão, sonhos anormais, cefaleias, tonturas, diarreia, náuseas e fadi-
ga RA pouco frequentes: anemia, comportamento suicida, ansiedade, perturbações do sono, vómitos, dor abdominal, dispepsia, £ atulência, hiperbilirrubinemia, angioedema, erupção 
cutânea, prurido urticária e artralgia. Foi demonstrado que o bictegravir aumenta a creatinina sérica devido à inibição da secreção tubular da creatinina, no entanto, estas alterações não 
são consideradas como sendo clinicamente relevantes, uma vez que não re£ etem uma alteração da taxa de � ltração glomerular. O per� l de segurança de Biktarvy em doentes adultos 
coinfetados pelo VIH/VHB foi semelhante ao de doentes com monoinfeção pelo VIH-1 Para mais informação, consultar o RCM completo. Data de aprovação do RCM: julho 2020.

▾Após a aprovação da Autorização de Introdução no Mercado, este medicamento encontra-se sujeito a monitorização adicional, conforme indicado pela presença deste triângulo 
preto invertido. Quaisquer suspeitas de reações adversas ao Biktarvy devem ser noti� cadas à Gilead Sciences, Lda., via e-mail para portugal.safety@gilead.com ou telefone para 
+351217928790 e/ou ao INFARMED, I.P., através do sistema nacional de noti� cação, via e-mail para farmacovigilancia@infarmed.pt ou telefone para +351217987373.

Para mais informações deverá contactar o titular da autorização de introdução no mercado. mEDICAMENTO DE RECEITA MÉDICA RESTRITA, DE UTILIZAÇÃO RESERVADA 
A CERTOS MEIOS ESPECIALIZADOS. MEDICAMENTO COM  AVALIAÇÃO PRÉVIA CONCLUÍDA AO ABRIGO DO ART.º 25º DO DECRETO-LEI N.º 97/2015 DE 1 DE JUNHO.

Este e-mail, o seu conteúdo, os � cheiros/ligações nele contidos (independentemente do formato) contêm informação con� dencial destinada unicamente Pro� ssionais de 
Saúde (médicos, enfermeiros e farmacêuticos), pelo que não devem ser copiados, divulgados, distribuídos, partilhados ou acedidos, integral ou parcialmente, por terceiros 
(público em geral, incluindo doentes). 

Os dados pessoais do destinatário são tratados, mediante consentimento prévio, para efeitos deste mailing. Para consultar mais informações acerca da forma como 
a Gilead trata os dados pessoais por favor consulte a nossa Política de Privacidade disponível em https://www.gilead.com/~/media/� les/pdfs/gilead-privacy-statement/Portugal_
Gilead-Privacy-Statement-18Set2020. Quaisquer questões ou preocupações relativamente ao tratamento da sua Informação Pessoal pela Gilead, poderão ser remetidas 
à Gilead por e-mail para privacy@gilead.com. Se quiser alterar os termos do consentimento anteriormente prestado à Gilead, para efeitos de tratamento de dados pessoais, 
designadamente deixar de receber comunicações de marketing direto, por favor contacte-nos por e-mail para dataprivacy.pt@gilead.com. 
Se recebeu esta mensagem por engano, por favor informe o emissor e apague-a do seu sistema. Obrigado

ACEDA AO EVENTO
WWW.HIVCARE2020.PT

DEBATE




