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RESUMO 

Estudo dos problemas farmacológicos em pacientes HIV+ sob terapia antirretroviral 
inicial em um Centro de Especialidades Médicas de Fortaleza-Ceará. KARLA DO 
NASCIMENTO MAGALHÃES. Orientadora: Profa. Dra. Marta Maria de França Fonteles. 
Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Farmacologia. Depto. De 
Fisiologia e Farmacologia da Universidade Federal do Ceará. 

 

A síndrome de imunodeficiência adquirida (AIDS) é causada pela infecção pelo HIV e já não 
é sinônimo de letalidade. Desde que a doença foi descoberta, no início da década de 1980, 
muitos avanços foram dados em relação à maior compreensão da doença e desenvolvimento 
terapêutico. Atualmente, uma combinação de medicamentos conhecida como HAART 
(Highly Active Antiretroviral Therapy) é indiscutivelmente reconhecida por tornar mais lento 
o curso da doença e prolongar a vida. Este estudo objetivou detectar, em suas dimensões 
quantitativa e qualitativa, os problemas farmacológicos relacionados à terapia antiretroviral 
em pacientes HIV+ que estejam iniciando o tratamento com antiretrovirais, no SAE/CEMJA 
– Serviço de Atendimento Especializado em HIV/AIDS do Centro de Especialidades Médicas 
José de Alencar em Fortaleza, Ceará. Trata-se de um estudo descritivo, longitudinal e pros-
pectivo, onde cada paciente funcionou como seu próprio controle. A pesquisa foi realizada no 
período de dezembro de 2008 a agosto de 2010. O acompanhamento farmacoterapêutico 
(AFT) teve duração de 09 meses e foi desenvolvido de acordo com uma adaptação ao Método 
Dáder e a classificação dos problemas farmacológicos deu-se por uma adaptação ao o II Con-
senso de Granada (2002). Na análise dos dados, programas EpiInfo e Sigma Plot foram utili-
zados. Foram realizadas 47 entrevistas, sendo que 45 pacientes concluíram o AFT. Em todos 
os estudos, considerou-se o valor de p<0,05 como nível de significância. Foram identificados 
643 problemas farmacológicos relativos à TARV. O PF-5 (segurança qualitativa) foi o mais 
evidenciado seguido pelo PF-4 (relacionado à efetividade quantitativa-adesão irregular) e PF-
1 (relativo à necessidade-não-adesão) Os medicamentos antirretrovirais mais prescritos foram 
os fármacos Zidovudina+lamivudina, Lopinavir+ritonavir e Efavirenz e também foram os 
mais envolvidos em problemas farmacológicos relacionados à segurança e efetividade. Duran-
te o AFT, uma redução (99,8%) e aumento (104,52%) médio, estatisticamente significante, da 
carga viral e de linfócitos T CD4+, respectivamente, foram observados. Houve uma melhora 
na adesão ao tratamento por parte dos pacientes acompanhados e na determinação global do 
índice de adesão pelo registro de dispensa dos antirretrovirais na farmácia do CEMJA, foi 
encontrada um taxa de 64% de aderência de todos os pacientes avaliados. Nossos achados nos 
permitiram compreender melhor que os principais obstáculos e dificuldades vivenciados pelo 



 

 

paciente HIV+ relativos à TARV, concentram-se, sobretudo na toxicidade desses fármacos e 
que isso tem relação direta com a adesão ao tratamento, principalmente nos indivíduos assin-
tomáticos e/ou com diagnóstico de soropositividade menor que um ano, representando impor-
tantes grupos-alvo para estudos da freqüência de RAM com antiretrovirais. 
 
Palavras-chave: AIDS. Antirretroviral. Problema Farmacológico. 
 

 

 

 

 

ABSTRACTS 

Pharmacological study of problems in HIV+ patients under antiretroviral therapy early 
in a Center of Medical Specialties in Fortaleza, Ceará. KARLA DO NASCIMENTO 
MAGALHÃES. Oriented by Profa. Dra. Marta Maria de França Fonteles. Master´s Thesis. 
Pos-Graduate Program in Pharmacology. Depto. Physiology and Pharmacology of Ceara Fed-
eral University. 

 

The Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) is caused by the HIV infection and does 
not necessarily result in death. Since the disease was discovered in the early 1980s, many ad-
vances have been made in better understanding HIV and AIDS and therapeutic development 
has improved. Currently, a combination of drugs known as HAART (Highly Active An-
tiretroviral Therapy) is undoubtedly recognized as the best treatment to slow down the pro-
gress of the disease and prolong life.  This study aimed to detect, quantitative and qualitative 
pharmacological problems related to antiretroviral therapy in HIV + patients who are starting 
treatment with antiretroviral therapy in the SAE / CEMJA Service of Specialized Care for 
HIV/AIDS/Center of Medical Specialties José de Alencar, Fortaleza, Ceará.  This is a descrip-
tive, longitudinal and prospective study where each patient acted as his own control. The sur-
vey was conducted from December 2008 to August 2010. Pharmacotherapy follow up (PF) 
lasted 9 months and was developed according to an adaptation of the method Dáder and 
pharmacological classification of problems by Consensus II Granada.  In analyzing the data, 
programs EpiInfo and Sigma Plot were used. All studies, considered the value of p <0.05 as 
significance level. There were 47 interviews conducted, and 45 patients completed the 
AFT.  We identified 643 pharmacological problems related to ART. PF-5 (qualitative securi-
ty) was the most prominent followed by PF-4 (related to the effective quantitatively irregular 
adherence) and PF-1 (on the need-not-membership). Zidovudine + lamivudine, lopinavir + 
ritonavir and efavirenz were the most frequently prescribed antiretroviral drugs and were also 
the most involved in problems related to the pharmacological safety and effectiveness. During 
the PF, a reduction (99.8%) and increase (104.52%) average, statistically significant, of viral 
load and CD4+ levels, respectively, were observed. There was an improvement in treatment 
adherence by patients and followed in determining the overall compliance rate for the regis-
tration of the antiretroviral dispensing pharmacy's CEMJA, and research found a 64% rate of 
adherence of all patients. The findings have enable researchers to understand that the main 
obstacles and difficulties experienced by HIV-positive patients on the ART, are mainly con-
centrated in the toxicity of these drugs and this is directly related to adherence to treatment, 



 

 

especially in asymptomatic individuals and / or diagnosed with HIV within the past year, rep-
resenting important target groups for higher frequency of adverse reactions with antiretroviral 
drugs. 
 
Keywords: SIDA. Antirretroviral. Pharmacological Problems. 
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1 INTRODUÇÃO 

   

 Estar infectado pelo HIV já não é sinônimo de letalidade. Desde que a doença foi 

descoberta, no início da década de 1980, muitos avanços foram dados em relação à maior 

compreensão da doença e desenvolvimento terapêutico. Atualmente, uma combinação de me-

dicamentos conhecida como HAART (Highly Active Antiretroviral Therapy) é indiscutivel-

mente reconhecida por tornar mais lento o curso da doença e prolongar a vida (GIR  et al, 

2005; COLOMBRINE et al, 2006) .  

 De acordo com o Sistema de Vigilância Epidemiológica, a AIDS pode ter se insta-

lado no Brasil na década de 70, porém o primeiro caso diagnosticado data de 1982, devido ao 

período de latência característico da doença (SILVA FILHO, 2003). 

 O Brasil foi um dos primeiros países em desenvolvimento a garantir o acesso uni-

versal e gratuito aos medicamentos antiretrovirais no Sistema Único de Saúde (SUS), a partir 

de 1996 com o grande marco farmacológico da terapêutica combinada com os Inibidores de 

Protease. Uma importante estratégia da Política de Medicamentos do Programa Nacional de 

DST e AIDS (PN-DST/AIDS) foi o estabelecimento de recomendações técnicas consensuais 

para utilização da mesma, por meio de comitês assessores (BRASIL, 1996).   A política para a 

assistência aos indivíduos infectados pelo HIV e/ou com a AIDS inclui também outras moda-

lidades assistenciais que visam à redução das internações hospitalares, tais como assistência 

ambulatorial especializada, hospital-dia e assistência domiciliar terapêutica (DOURADO et 

al., 2006) 

 Todas essas estratégias de combate à progressão da epidemia foram construídas 

com a participação de segmentos organizados da sociedade e das esferas públicas federais e 

estaduais, com participação crescente dos municípios. (Boletim Epidemiológico,MS-

BRASIL, 2005). 

 De acordo com o Ministério da Saúde Brasileiro (BRASIL, 2008), 0,4% da popu-

lação heterossexual masculina está infectada pelo HIV em contraste a 4,5% de homossexuais. 

Houve um aumento de 4% ao ano (4.147 casos em 1996 e 5.400 casos em 2001). A elevação 

ocorreu com mais intensidade entre os jovens (taxa de crescimento de 8,7% entre 15 a 24 

anos; 3,4% entre 25 a 34 anos; 3,1% 35 e 44 anos). Por esta razão, a mais nova campanha de 

prevenção é focada principalmente ao sexo entre homens – que se consideram homossexuais 

ou travestis e os que fazem sexo com homens, mas não se consideram homossexuais. O custo 
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da campanha será de R$ 3.323.142,75, que corresponde a aproximadamente 2.517.532,30 

dólares. 

 Nos últimos 25 anos têm se assistido uma corrida desenfreada da comunidade 

científica pela cura da AIDS, seja aprimorando a terapêutica antiretroviral – diminuição do 

número de comprimidos por dia e dos efeitos adversos prováveis ao início da terapia medica-

mentosa seja decorrente do uso prolongado, diminuição dos custos, etc - ou a busca incessante 

por uma vacina. Mas, infelizmente, esse momento ainda não chegou. Enquanto isso, torna-se 

indispensável otimizarmos a utilização do arsenal terapêutico disponível procurando identifi-

car, prevenir e por que não, intervindo nos resultados negativos associados aos ARV, redu-

zindo, assim, a mortalidade e a morbidade associadas aos medicamentos. 

   Então, à luz desse cenário, decidiu-se investigar os problemas relacionados á 

farmacoterapia com os antiretrovirais durante o acompanhamento ambulatorial de pacientes 

vivendo com HIV/AIDS que estejam iniciando terapia antiretroviral  no SAE/CEMJA (Servi-

ço de Atendimento Especializado em HIV/AIDS - Centro de Especialidades Médicas José de 

Alencar).  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Devido à magnitude do problema da AIDS, houve uma explosão de novos conheci-
mentos a cerca do HIV e sua notável capacidade de desmantelar as defesas do orga-
nismo. É tão rápido o ritmo das pesquisas sobre a biologia molecular e imunologia 
do HIV que qualquer revisão esta fadada a estar desatualizada no momento de sua 
publicação (CONTRAN; KUMAR, COLLINS, 2000, p. 211). 

 

2.1 Considerações gerais sobre AIDS/HIV 

 

2.1.1 Organização, Estrutura e Genoma do Vírus HIV 

 

 O agente etiológico da AIDS é membro da família Retroviridae, gênero Lentivirus 

(LORETE, 2005). O HIV-1 é um vírus de formato esférico de aproximadamente 100nm de 

diâmetro contendo um nucleocapsídeo denso sob a forma de bastão. É um vírus envelopado, 

seu capsídeo é constituído de proteínas internas (LORETE, 2005), como as estruturais do core 

ou cerne viral (BISMARA, 2006), e nele está contido seu material genômico (RNA), além de 

enzimas necessárias para sua replicação (LORETE, 2005). As proteínas do envelope são 

codificadas pelo gene env, as proteínas do core são codificadas pelo gene gag e as proteínas 

com atividade enzimática são codificadas pelo gene pol (BISMARA, 2006) envolvido no 

desenvolvimento de resistência viral (AFANI et al., 2005). A proteína da membrana externa 

do HIV (envelope-gp120) está ligada ao vírus pela glicoproteína da transmembrana (gp41). 

As proteínas p24 (kDa), p17 (kDa), p7 (kDa) são originadas de uma proteína de 55 kDa e 

formam as proteínas do nucleocapsídeo (BISMARA, 2006).  

 Associadas ao complexo riboprotéico encontram-se as enzimas virais necessárias 

para replicação viral: transcriptase reversa, responsável pela retro-transcrição, a integrase, 

responsável pela integração do vírus ao genoma da célula hospedeira e a protease, responsável 

pelo processamento de precursores protéicos nas etapas finais da replicação (LORETE, 2005). 

Envolvendo este complexo ribonucléico encontramos a proteína p24 responsável pela 

formação do capsídeo que constitui o core cilíndrico da partícula viral madura. No espaço 

entre o core e o envelope, encontramos a proteína p17 que por ser mistirilada na sua porção 

NH2-terminal se associa a parte interna do envelope estabilizando a estrutura do vírion 

(LORETE, 2005).  

 O genoma do HIV –1 codifica ainda seis outras proteínas acessórias (PEÇANHA 
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et al., 2002), sendo quatro (nef, vif, vpr e vpu), que regulam a replicação do HIV através da 

produção de suas proteínas características (BISMARA, 2006), e duas (tat e rev) relacionadas 

com a regulação da expressão genética (PEÇANHA et al., 2002). A proteína nef tem a função 

de diminuir a expressão de CD4+ e MHC (complexo principal de histocompatibilidade), 

bloquear apoptose, aumentar a infectividade viral, e alterar o estado de ativação da célula; a 

vif é um fator de infectividade (provavelmente atua na maturação da proteína do envelope); a 

vpr atua na replicação viral e ajuda na infecção de macrófagos; a vpu atua na liberação de 

partícula viral; a tat é um transativador da transcrição; e a rev é um transativador pós-

transcricional (atuaria no processamento, transporte e tradução dos RNA mensageiros) 

(FOCACCIA ;VERONESI, 2007). Nas terminações 3’ e 5’, há longas seqüências repetidas 

denominadas long terminal repeats- LTRs (BISMARA, 2006) essenciais para a regulação da 

expressão dos genes virais, estando também envolvidos no processo de integração (LORETE, 

2005). 

 

             Figura 01- Anatomia do Vírus HIV-1 
                                         Fonte: www.aids.gov.br 

 

2.1.2 A descoberta e o Curso Clínico da AIDS  

 

 A síndrome de imunodeficiência adquirida (AIDS) foi descrita pela primeira vez 

no inicio da década de oitenta em Nova York nos EUA (RAMOS NETO, 2004). Grupos de 

pacientes jovens, homossexuais masculinos, exibiam um complexo de sintomas, incluindo 

pneumonia severa causada por Pneumocystis jiroveci (STRINGER et al., 2002; STROHL et 

al., 2004) (normalmente um organismo eucariótico inofensivo), sarcoma de Kaposi (ordinari-
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amente uma forma extremamente rara de câncer), perda de peso súbita, linfadenopatia e su-

pressão geral da função imune. Esse conjunto de sinais e sintomas associados à doença veio a 

ser conhecido como a síndrome de imunodeficiência adquirida (STROHL et al., 2004). 

  Desde o primeiro caso de HIV descoberto até os dias de hoje, cientistas das áreas 

de virologia, patologia e imunologia buscam incansavelmente soluções para o tratamento da 

AIDS, profilaxia e cura deste vírus (FAUCI; LANE, 2002). 

 Relatos de pacientes que haviam morrido por infecções oportunistas haviam sido 

descritos em 1962, na Revista Lancet, por médicos europeus que trabalhavam na África, 

quando ainda não se conhecia o HIV (WIGG, 2008). 

 Em 1981, o Centers For Diseases Control Prevention (CDC) reportou o apareci-

mento de cinco homossexuais aparentemente sadios, de Los Angeles, com pneumonia causa-

da por Pneumocystis carinii (atualmente Pneumocystis jerovecii) e vinte e seis homossexuais, 

também aparentemente sadios, com Sarcoma de Kaposi (SK) em Nova York e Los Angeles, 

que após investigação apresentavam em comum severa depleção imunológica. A partir daí, 

vários casos semelhantes apareceram tanto em homossexuais masculinos como femininos, em 

usuários de drogas injetáveis (UDI), também em hemofílicos e pessoas que receberam trans-

fusão de sangue e hemoderivados. Iniciaram-se então estudos epidemiológicos e pesquisas no 

intuito de descobrir qual seria o provável “novo vírus” causador da doença que tinha contágio 

por contato homo ou heterossexual, sangue e ou hemoderivados (FAUCI; LANE, 2002). 

Cientistas franceses, em 1982, observaram que as células CD4+ eram o principal 

alvo desse vírus nas pessoas infectadas, pois essas células se encontravam gravemente dimi-

nuídas nos estágios finais da doença, e que a linfadenopatia que esses pacientes apresentavam 

seria uma violenta resposta imune do organismo (MEDEIROS, 2006). 

Finalmente, em 1983, foi isolado o HIV, da extração de células de linfonodos das 

pessoas doentes, e, em 1984, demonstrou-se que o vírus era realmente o agente causal da 

AIDS (FAUCI; LANE, 2002).  

Apesar dos casos de infecção pelo HIV-1 serem predominantes na maior parte do 

planeta, existe também uma forma do vírus geneticamente diferente, porém relacionada por 

possuir alguns antígenos em comum, chamada HIV-2. O HIV-2 foi isolado de pacientes com 

AIDS principalmente na África Ocidental, embora alguns casos já tenham sido registrados em 

outras regiões, porém associados a seus emigrantes. A infecção pelo HIV-2, do ponto de vista 

clínico, se assemelha a do HIV-1, mas parece ter uma progressão ligeiramente mais lenta para 

a AIDS (RAVEL, 1997).    
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A infecção pelo HIV cursa com variadas apresentações clínica, desde a fase aguda 

– que pode ser assintomática, apresentar poucos sintomas ou manifestar-se como síndrome 

retroviral aguda – até a fase avançada da doença, na qual aparecem as manifestações definido-

ras da AIDS. Em indivíduos não-tratados, o tempo médio entre o contágio com o vírus e o 

aparecimento da doença é estimado em 10 anos (BRASIL, 2007c). A AIDS é uma doença 

clínica decorrente da deficiência imunológica provocada pelo estágio avançado da infecção 

pelo HIV e é caracterizada por intensa supressão da imunidade mediada, sobretudo, pelos 

linfócitos T, podendo dar origem a infecções oportunistas, neoplasias secundárias e doenças 

neurológicas (BRASIL, 2007e). 

Uma das principais características clínicas da AIDS é a imunossupressão, caracte-

rizada pela destruição das células T CD4+. Estas células são responsáveis pela estimulação e 

manutenção da imunidade adquirida celular e humoral frente a vários microrganismos, além 

da ativação das células do sistema imune. Como conseqüências deste processo, podem ocorrer 

infecções oportunistas (infecções bacterianas, toxoplasmose, infecções fúngicas), caquexia, 

neoplasias (Sarcoma de Kaposi) e degeneração do Sistema Nervoso Central (SNC) (SILVEI-

RA, 2007).  

O primeiro passo para o inicio da infecção é a ligação da partícula viral a recepto-

res específicos na superfície da célula alvo (PEÇANHA et al., 2002). A entrada ocorre através 

da fusão do vírus com a membrana da célula, sendo essa reação mediada pela gp 41 (FO-

CACCIA; VERONESI, 2007), onde, ocorre a ligação da proteína gp120 ao receptor CD4+ 

(LOPES, 2007), expressa na superfície de células T e macrófagos (PEÇANHA et al., 2002). 

Alguns receptores de quimiocinas, principalmente CCR5 e CXCR4, são impres-

cindíveis para os passos subseqüentes da ligação do envelope viral à membrana plasmática. 

Somente após a ligação da gp120 a um desses receptores de quimiocinas é que ocorre uma 

alteração estrutural da gp120 expondo a gp41, que irá resultar na fusão da membrana celular 

com o envelope viral (LOPES, 2007). 

 



 

 

22

2.1.3 Estabelecimento da Infecção 

 

A infecção pelo HIV resulta em uma doença crônica e progressiva.                    

Uma vez no organismo, o HIV se dissemina para os tecidos linfóides, provocando uma res-

posta imunológica que, pela heterogenicidade genética do vírus não é eficaz para eliminá-lo, 

permitindo que ele continue a se replicar.  A infecção inicial tem elevada viremia e elevada 

resposta imunológica, seguida de um período de soro conversão, com fase assintomática que 

pode durar de meses até em media dez anos. Com a persistência da replicação viral, mais cé-

lulas com receptores CD4+são produzidas e destruídas, aumentado a população viral e com-

prometendo cada vez mais as defesas do organismo. Instala-se, então, a fase sintomática da 

doença, com imunodeficiência progressiva, mostrado no gráfico abaixo (Figura 02).(WIGG, 

2008) 

O HIV-1 persiste no organismo nas células T CD4+, nos macrófagos e nas células 

dentríticas, que são consideradas reservatórios, fato que parece ser um dos principais motivos 

para não erradicação do vírus (WIGG, 2008). 

 
Figura 02: Evolução da infecção pelo HIV-1 em função da contagem de células CD4+ e da carga viral.  

Fonte: WIGG, 2008. 
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De acordo com o número de linfócitos T CD4+, a AIDS pode ser dividida em fa-

ses (Quadro 01). Apesar do avanço do tratamento antirretroviral, essas divisões das fases 

sintomáticas ainda não são bem definidas (WIGG, 2008). Por sua vez, a progressão da infec-

ção pode ser monitorada pelo exame de carga viral (contagem do número de cópias RNA por 

milímetro de plasma), que pode ser observada no quadro abaixo (Quadro 02) e da contagem 

dos linfócitos T CD4+,  também realizada no plasma sanguíneo. A carga viral, quando eleva-

da, indica a probabilidade de progressão da doença, e a contagem de linfócitos T CD4+, quan-

do baixa, é o melhor preditor dos riscos associados a AIDS (RACHID; SCHECHTER, 2008). 

Quadro 01 - Demonstrativo da progressão da AIDS em função da contagem de Linfócitos 

T CD4+ 

CD4+ > 500 células /mm3 Fase assintomática ou inicial 

CD4+ entre 200 – 500 células/mm3 Fase sintomática intermediaria 

CD4+ entre 50 – 200 células/mm3 Fase sintomática tardia 

CD4+ < 50 células/mm3 Fase avançada 

    Fonte: WIGG, 2008. 

 

      Quadro 02 - Prognóstico da evolução da doença em relação à carga viral para HIV-1 

   

Carga viral (copias de RNA/mL) Prognóstico 

< 10.000 Baixo risco de progressão ou piora da doença 

10.000 a 100.000 Risco moderado de progressão ou piora da do-

ença 

> 100.000 Elevado risco de progressão ou piora da doença 

    Fonte: WIGG, 2008.                          
  

 O estigma e a discriminação não são somente obstáculos à prevenção, ao cuidado 

e ao tratamento de PVHA (Pessoas Vivendo com HIV/AIDS), mas também estão entre as 

piores conseqüências da epidemia (UNAIDS, 2006). 

 O estigma, a negação, a falta de informações sobre o risco de infecção ou a má 

interpretação dos sintomas clínicos da doença são alguns fatores que contribuem para o diag-

nóstico tardio da infecção pelo HIV (HILL, 2006). 
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2.1.4 AIDS e infecção pelo HIV no Brasil: uma epidemia multifacetada 

  

 Segundo o Sistema de Vigilância Epidemiológica, a AIDS foi identificada pela 

primeira vez no Brasil no ano de 1982, com sete casos em pacientes homossexuais ou bisse-

xuais (CASTILHO; CHEQUER, 1997). A difusão da doença iniciou-se nas áreas metropoli-

tanas do centro-sul e, em seguida, disseminou-se por todo o país durante a primeira metade da 

década de 1980, principalmente por via de transmissão sexual (CASTILHO; CHEQUER, 

1997).   

 A epidemia da infecção pelo HIV e da AIDS constitui fenômeno global, dinâmico 

e instável, traduzindo-se por verdadeiro mosaico de sub-epidemias regionais. Resultante das 

profundas desigualdades da sociedade brasileira, a propagação da infecção pelo HIV e da 

AIDS revela epidemia de múltiplas dimensões que vem sofrendo transformações epidemioló-

gicas significativas. Inicialmente restrita aos grandes centros urbanos e marcadamente mascu-

lina, a atual epidemia do HIV e AIDS caracteriza-se pelos processos de heterossexualização, 

feminização, interiorização e pauperização. As mudanças no perfil da AIDS no Brasil devem-

se à difusão geográfica da doença a partir dos grandes centros urbanos em direção aos muni-

cípios de médio e pequeno porte, o aumento da transmissão por via heterossexual e ao persis-

tente crescimento dos casos entre os usuários de drogas injetáveis. O aumento da transmissão 

por contato heterossexual implica no crescimento substancial de casos em mulheres, o qual 

tem sido apontado como uma da mais importantes características do atual quadro da epidemia 

no Brasil (BRITO et al., 2000). 

 A epidemia de AIDS é caracterizada pela sua contínua transformação e, a partir da 

segunda década, ela vem atingindo novos locais e novos segmentos populacionais (CASTI-

LHO et al., 2000). Estas mudanças do perfil epidemiológico da epidemia no decorrer dos anos 

foram caracterizadas pela drástica diminuição do número de novas infecções pelo vírus entre 

homossexuais do sexo masculino (FAUCI, 1999; SEPKOWITZ, 2001) e pelo aumento da 

proporção de casos em indivíduos heterossexuais (CAMARGO JR, 2003; CASTILHO; 

CHEQUER, 1997; FAUCI, 1999; SEPKOWITZ, 2001), atingindo principalmente as popula-

ções marginalizadas (CAMARGO JR, 2003; CASTILHO et al., 2000; CASTILHO; CHE-

QUER, 1997) e o sexo feminino (FAUCI, 1999; CAMARGO JR, 2003; CASTILHO; CHE-

QUER, 1997). 

 Em 2007, a UNAIDS estimou que 33,2 milhões de pessoas viviam com 

HIV/AIDS no mundo, sendo que houve 2,1 milhões de mortes e 2,5 milhões de novas infec-
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ções somente no ano de 2007 (UNAIDS, 2007). A prevalência global de infecção pelo HIV 

tem se mantido estável, pois, apesar do número de PVHA no mundo estar aumentando devido 

à acumulação de novas infecções com tempo de sobrevivência mais longo, a mortalidade por 

AIDS no continente africano continua elevada (UNAIDS, 2007). As estimativas da UNAIDS 

mostram que cerca de um terço das PVHA na América Latina – por volta de 620 mil pessoas 

– residem no Brasil (UNAIDS, 2007), cuja taxa de incidência de AIDS em 2006 foi de 17,5 

pessoas para cada 100 mil habitantes (BRASIL, 2007a).  

 Em média, são identificados cerca de 35 mil novos casos por ano. Existem, entre-

tanto, grandes diferenças regionais, com declínio da taxa de incidência nas regiões Sudeste e 

Centro-Oeste, no período de 2000 a 2008, e aumento nas regiões Norte, Nordeste e Sul. A 

região Sudeste ainda concentra o maior percentual de casos identificados no país com 59,3%; 

a região Sul, 19,2%; a Nordeste, 11,9%; a Centro-Oeste, 5,7%; e a Norte, 3,9%.  (BRASIL, 

2010) 

 Os dados justificam a necessidade de contínuo investimento em ações descentrali-

zadas, respeitando as especificidades de cada local sem perder o foco de que a epidemia no 

Brasil é concentrada. 

 

2.2 Terapia antirretroviral: do início para a vida toda 

 

2.2.1 A história da terapêutica antiretroviral 

  

 Dentre os avanços no conhecimento da infecção pelo HIV/AIDS destaca-se a evo-

lução ocorrida no tratamento antiretroviral (BONOLLO et al., 2005). Após a identificação do 

retrovírus HIV, começou a procura por agentes capazes de agir na transcriptase reversa, enzi-

ma necessária para a transcrição do RNA viral para DNA (SEPKOWITZ, 2001). As células 

infectadas pelo HIV podem ser encontradas em diversos órgãos do corpo humano e os agentes 

terapêuticos devem suprimir a replicação viral e acabar com as reservas de vírus que são en-

contradas nestas células (STEBBING; GAZZARD; DOUEK, 2004).  

 A zidovudina (AZT) foi o primeiro fármaco antiretroviral usado no tratamento de 

pessoas com HIV/AIDS, em 1987 (BRASIL, 2007e; SEPKOWITZ, 2001). Em 1990, o Mi-

nistério da Saúde brasileiro decidiu comprar todos os medicamentos para AIDS – anti-
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retrovirais (ARV) e medicações para doenças oportunistas – disponíveis no mercado em um 

período precedente ao surgimento do “coquetel” (TEIXEIRA, 2003).  

 Em 1996, é introduzida no Brasil a terapia antiretroviral altamente ativa (HA-

ART) – também conhecida como “coquetel” – composta pela combinação de medicamentos 

com diferentes ações contra o HIV e desenvolvida para suprimir a replicação viral, resultando 

em aumento do número de linfócitos T CD4+, melhora da função imune do organismo, atraso 

da progressão da doença e prolongamento da sobrevivência (GALLANT, 2000) (Figura 03).  

 

Figura 03: Evolução histórica da Terapia Antiretroviral 
Fonte: UNAIDS, 2008. 

 

Tais conquistas são construídas, no Brasil, em sintonia com princípios e diretrizes 

que regem o Sistema Único de Saúde: equidade, integralidade e participação social. Essas 

dimensões se desdobram em distintos campos de ação na experiência brasileira de luta contra 

a epidemia, construindo inclusão, combate ao estigma e respeito a todos. Um dos desafios a 

ser enfrentado é promover estratégias que removam barreiras de acesso à TARV (Terapia 

Antirretroviral), sem prejuízo na qualidade da dispensação de ARV (Antirretroviral) 

(BRASIL, 2010).  

A Lei Federal nº 9.313, de 13 de novembro de 1996, uma conquista da sociedade 

brasileira organizada, garantiu o acesso universal e gratuito ao tratamento antiretroviral no 
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Brasil. Ao longo do tempo, foi também estruturado, no país, o acesso da população aos 

exames de monitoramento laboratorial da infecção pelo HIV - contagem de linfócitos T CD4+ 

e Carga Viral (CV) – bem como aos insumos e ações de Prevenção. (BRASIL, 2010) 

 No final de 2007, cerca de 180 mil pessoas estavam recebendo medicações anti-

retrovirais no Brasil (BRASIL, 2007c). Ao analisar os custos totais com os medicamentos 

anti-retrovirais e a economia devido às hospitalizações e aos tratamentos de doenças oportu-

nistas que foram evitados, observa-se que a de acesso universal aos ARV é custo-efetiva (VI-

TÓRIA, 2003). 

 Os objetivos primários da decisão de iniciar a TARV constituem-se em reduzir a 

mortalidade relacionada ao HIV, prolongar a sobrevivência, melhorar a qualidade de vida, 

restaurar e preservar as funções imunológicas, tornar a supressão da carga viral máxima e 

durável e prevenir a transmissão vertical do vírus (BRASIL, 2010). 

 Para obter uma avaliação correta do custo-benefício da TARV é importante reco-

nhecer que o controle das infecções pelo HIV resulta em economia em outras áreas do cuida-

do da AIDS, como hospitalizações, diagnósticos, assistências em hospital-dia, medicações 

para doenças oportunistas, entre outras despesas cujos custos são mais difíceis de quantificar, 

como as faltas no trabalho (LEVI; VITÓRIA, 2002). 

 Segundo Fauci (1999), o sucesso no desenvolvimento de terapias para a infecção 

pelo HIV reflete a sinergia existente entre governos, indústrias farmacêuticas e pesquisas ci-

entíficas. 

 Para estimar o prognóstico e avaliar a indicação de início de terapia antiretroviral, 

exames são realizados periodicamente com o objetivo de monitorar a evolução da contagem 

de linfócitos T CD4+ e a quantificação plasmática da carga viral. A contagem de linfócitos é 

utilizada internacionalmente para avaliar a condição imunológica dos indivíduos infectados 

pelo HIV e tem uma grande importância na decisão de quando iniciar a terapia anti-retroviral, 

especialmente em pacientes assintomáticos. A carga viral evidencia o risco de queda subse-

qüente nas contagens dos linfócitos, pois a elevada presença de vírus circulantes pode prever 

uma futuraqueda no número de células T CD4+ (BRASIL, 2007c).  

A terapia antiretroviral (TARV) tem objetivos virológicos (suprimir ao Máximo a 

replicação viral, reduzindo a disseminação do vírus no organismo); imunológicos (manter a 

função imune quantitativa e qualitativamente); clínicos (preservar a saúde e a vida do pacien-

te, evitando a progressão da doença); epidemiológicos (diminuir os riscos de transmissão) e 

terapêuticos (reduzir os efeitos adversos, melhorar adesão) (KUCHENBECKER, 2004).  
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O desenvolvimento de novos fármacos é fortemente influenciado pelo conheci-

mento dos já existentes, e como o vírus irá desenvolver resistência a esses fármacos, avanços 

devem ser feitos em relação ao conhecimento de patogênese viral (DUNE, 2007).  

O conhecimento da dinâmica viral e o surgimento de métodos laboratoriais capa-

zes de mensurar a quantidade de vírus circulante no plasma (carga viral) tornaram possível a 

monitorização confiável e objetiva da evolução e do tratamento da infecção pelo HIV (FO-

CACCIA; VERONESI, 2007). O ciclo de replicação do HIV apresenta diversos eventos ex-

clusivamente relacionados a componentes virais, que podem se utilizados como alvos para 

intervenção quimioterápica (PEÇANHA et al., 2002). 

Atualmente para o tratamento do HIV dispõe-se das seguintes classes de ARV: 

inibidores da transcriptase reversa análogos de nucleosídeos (ITRNs), inibidores da transcrip-

tase reversa não análogos de nucleosídeos (ITRNNs), inibidores da protease (IPs), inibidores 

da integrase, antagonistas de CCR5 e inibidores de fusão (IsF) (HUGHES et al., 2008). 

 

2.2.2 Quando iniciar o tratamento antirretroviral 

Inúmeros autores são enfáticos ao afirmar que definir o período ideal para iniciar 

o tratamento antiretroviral é uma das mais importantes decisões para se conseguir o sucesso 

da terapia. A escolha da Terapia Antiretroviral (TARV) depende das considerações entre os 

benefícios e os riscos associados ao fármaco, já que a infecção pelo HIV é crônica e o trata-

mento se prolongará por décadas (HAMMER et al., 2008). 

 A toxicidade e tolerância da TARV combinada, entretanto, são importantes e crescen-

tes fatores que influenciam na decisão de prescrever uma das mais de 300 combinações possí-

veis de tratamento. Um esquema potente, porém intolerante é sentenciado à falha. Uma ade-

rência a certo tratamento que demande um longo período de tempo e que precise ser quase 

perfeita praticamente não existe em qualquer outra doença infecciosa crônica como o 

HIV/AIDS (CARR, 2002). 

 A terapia antiretroviral (TARV) tem objetivos virológicos (suprimir ao Máximo a 

replicação viral, reduzindo a disseminação do vírus no organismo); imunológicos (manter a 

função imune quantitativa e qualitativamente); clínicos (preservar a saúde e a vida do pacien-

te, evitando a progressão da doença); epidemiológicos (diminuir os riscos de transmissão) e 

terapêuticos (reduzir os efeitos adversos, melhorar adesão) (KUCHENBECKER, 2004). 
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Os pacientes devem ter conhecimentos básicos sobre a doença, exames que reali-

zarão periodicamente, a importância da regularidade dos horários e dose dos medicamentos, e 

das mudanças de hábitos de vida que se farão necessários. Merecerá atenção especial o co-

nhecimento sobre os medicamentos, possíveis reações adversas precoces ou tardias, bem co-

mo a possibilidade de manejo destas, caso ocorram (BRASIL, 2008). 

Não se sabe ou certo qual o momento ideal para se iniciar a TARV em pacientes 

assintomáticos. A contagem de linfócitos T CD4+ e CV que antes eram fortes preditores da 

necessidade de início da TARV hoje cedem espaço a outras condições clínicas não relaciona-

das à AIDS que representam riscos aos pacientes com o vírus HIV. Em pacientes assintomáti-

cos com CD4+ elevado, a replicação viral e ativação imune crônica foram associadas a doen-

ças não tradicionalmente relacionadas com o HIV, como doenças cardiovasculares e neoplasi-

as não associadas a AIDS. Com o inicio precoce da TARV a supressão viral diminui a infla-

mação e ativação imunológica crônica.  

A idade é um fator que deve ser considerado para o tratamento. Pacientes com 

idade avançada que começaram TARV tardiamente tiveram maior índice de óbito do que 

aqueles que começaram mais precocemente. Estudos mostram que grupos de pacientes que 

iniciaram TARV tardiamente apresentaram um risco 5 vezes maior para infecções oportunis-

tas, morte ou sérios eventos adversos não relacionados a AIDS (BRASIL, 2010). 

Diante de tais evidências e levando-se em consideração a disponibilidade de op-

ções terapêuticas mais cômodas e melhor toleradas, novos critérios por grupos de indivíduos 

foram criados para início mais precoce do tratamento como mostra o Quadro 03 (BRASIL, 

2010). Não apenas medicamentos antirretrovirais fazem parte do tratamento dos pacientes 

infectados; está incluída também a quimioprofilaxia para infecções oportunistas característi-

cas da doença (BRASIL, 2008).  

No Brasil ,  recomenda-se iniciar TARV em pacientes:  

- Sintomáticos independentemente da contagem de CD4+; 

- Assintomáticos com contagem de CD4+  menor ou igual a 350 células/mm3; 

- Gestantes independente da presença de sintomas e da contagem de células CD4+. 

De acordo com o Consenso de 2008, suplemento II de 2010,  a TARV deve ser 

considerada para pacientes com CD4+  entre 350 e 500 células nas seguintes condições: 

- Coinfecção pelo vírus da hepatite B em pacientes com indicação de tratamento para hepatite 

B; 
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- Coinfecção pelo vírus da hepatite C; 

- Idade igual ou superior a 55 anos; 

- Doença cardiovascular estabelecida; 

- Nefropatia do HIV; 

- Neoplasias, incluindo os não definidores de AIDS; 

- Carga viral elevada, superior a 100.000 cópias. 

Quadro 03 - Recomendações para inicio de terapia antirretroviral (TARV) 

Fonte: BRASIL, 2008 (CONSENSO). 

Notas: Na impossibilidade de acesso à contagem de linfócitos T-CD4+, terapia antirretroviral e as profilaxias, primárias de-
vem ser consideradas para pacientes com menos de 1200 linfócitos totais/mm3 (ou queda anual maior que 33%), especial-
mente se hemoglobina <10g/dL (ou queda anual maior que 11,6%), pela grande probabilidade da contagem de linfócitos 
TCD4+ ser <200/mm3. 

(1) O tratamento deve ser considerado para subgrupos que apresentem as seguintes situações: nefropatia do HIV; idade 
> 55 anos; coinfecção HBV e/ou HCV; risco cardiovascular elevado, neoplasia, carga viral > 100 mil copias/mL. 

(2) IO= infecção oportunista pneumonia por P.jirovecii quando CD4+ < 200 células/mm3 e toxoplasmose quando CD4+ 
< 100 células/mm3 e presença de IgG antitoxoplasmose.(Consenso 2008, suplemento II 2010) 

 

 

 

 

Situação Clínica e Imunológica Recomendação 

Assintomáticos sem contagem de CD4+ 

disponível ou CD4+ > 500 células/mm3 
Não tratar (1) 

Assintomáticos com CD4+ entre 500 e 350 

células/mm3 

Considerar tratamento para determina-

dos subgrupos (2) 

Assintomáticos com  CD4+< 350 

células/mm3 

Tratar 

Quimioprofilaxia para IO de acordo com  

CD4+(3) 

Sintomáticos 

Tratar 

Quimioprofilaxia para IO de acordo com  

CD4+(3) 
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2.2.3 Farmacologia do Antirretrovirais 

 2.2.3.1 Inibidores da transcriptase reversa análogos de nucleosídeos (ITRNs) 

 

 Os Inibidores da transcriptase reversa análogos de nucleosídeos são pró-drogas 

análogas de dideoxinucleosídeos (LAVRA, 2006), utilizadas pela transcriptase reversa como 

substrato para síntese de DNA (GARFORTH et al., 2008). Os inibidores da transcriptase 

reversa impedem a produção da cópia de DNA a partir do RNA, através da inibição 

competitiva do desoxinucleotideo trifosfato fisiológico, impedindo, assim, a extensão da fita 

(STROHL et al., 2004; MANENTI, 2008). 

 Para que tenham atividade antiviral contra a enzima transcriptase reversa, 

necessitam ser fosforilados pelo organismo pelas enzimas celulares chamadas de quinases 

(SOUZA;  ALMEIDA, 2003), onde o metabólito, trifosfato, interrompe, competitivamente, a 

replicação viral (LAVRA, 2006). 

 É importante destacar a utilidade de fármacos análogos de nucleosídeos como 

terapêutica de primeira linha contra a infecção pelo HIV-1 (GARFORTH et al., 2008).  

 Atualmente são disponibilizados pelo Ministério da Saúde Brasileiro, seis 

medicamentos nucleosídeo-nucleotídeo capazes de inibir a enzima transcriptase reversa: 

zidovudina (AZT), Estavudina (d4T),  lamivudina (3TC), didanosina (ddI), abacavir (ABC), e 

Tenofovir disoproxil fumarato (TDF) . 

Zidovudina – AZT 

 Zidovudina é um potente agente antiviral utilizado no tratamento da AIDS (RAVI 

et al., 2008). A AZT é um análogo da timidina. Pode prolongar a vida dos indivíduos 

infectados por HIV e na demência moderada associada ao HIV (RANG;  DALE, 2005). 

 Em 2007 foi demonstrado que pacientes com decréscimo na função cognitiva 

apresentaram melhora em seu QI após a TARV ser alterada para incluir zidovudina (HAZRA 

et al., 2007). O AZT Pode reduzir a transmissão transplacentária, quando administradas pela 

gestante, em mais de 20% (RANG;  DALE, 2005). 

 A posologia recomendada geralmente é de 300 mg duas vezes ao dia (LAVRA, 

2006) devido a sua meia-vida curta, porém esta posologia apresenta muitas desvantagens tais 

como efeitos colaterais adversos, devido ao acúmulo de droga em multi-dose terapêutica, 

além do alto custo (RAVI et al., 2008). 

  Estudos demonstram o curto prazo de tolerabilidade em mulheres, em indivíduos 
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com baixo índice de massa corporal (IMC), e principalmente, o risco de anemia em pacientes 

com doença avançada (ISAAKIDIS et al., 2008). Portanto, o ideal seriam doses de 600 mg 

uma vez ao dia para que se possam minimizar alguns destes problemas providos do acumulo 

de droga em multi-dose.(RAVI et al., 2008). A biodisponibilidade é de 60 – 80%, e a 

concentração plasmática máxima é alcançada em 30 minutos. A meia-vida é de 1 hora, 

enquanto a meia-vida intracelular do trifosfato ativo é de 3 horas. A concentração no liquido 

cefalorraquidiano (LCR) atinge 65% dos níveis plasmáticos. A maior parte do fármaco é 

metabolizada a glicuronídio inativo no fígado, e apenas 20% da forma ativa são excretados na 

urina. 

  O AZT é menos ativado na forma trifosfato, portanto torna-se mais vulnerável a 

resistência viral (RANG;  DALE, 2005).Nas duas primeiras semanas de terapia são comuns as 

queixas de náuseas e cefaléias, que costumam desaparecer após este período. Podem ainda 

surgir vômitos, febre, exantema, parestesias e mialgias. A toxicidade medular, exteriorizada 

por anemia e neutropenia, ocorre principalmente em pacientes com formas avançadas da 

doença. Um efeito colateral raro, mas que pode apresentar significativa gravidade é a acidose 

lática. Hepatotoxicidades, hepatomegalia e esteatose hepática também ocorrem com baixa 

freqüência (LOPES 2007).  

 Alguns estudos têm documentado que o tratamento de pacientes HIV positivos 

com AZT está associado ao aumento da aderência e formação de biofilmes de C. albicans oral 

(AHIDJO et al., 2008). 

Estavudina – d4T 

 Após fosforilação intracelular, assume a forma de trifosfato de estavudina, 

competindo com o nucleotídeo natural timidina na formação de acido nucléico resultando na 

interrupção da formação da cadeia. É rapidamente absorvida após a administração via oral, 

com biodisponibilidade de cerca de 86% (LOPES, 2007). Tem meia-vida plasmática de 1 hora 

(RANG;  DALE, 2005) e meia-vida intracelular prolongada, cerca de 3,5 horas. Atinge 

concentrações no LCR de cerca de 30 a 40% equivalentes a concentração sérica. Atravessa a 

barreira placentária (LOPES, 2007). 

 Não há necessidade de jejum para sua administração e as doses recomendadas 

para adultos são de 40 mg em intervalos de doze horas para pacientes com peso igual ou 

superior a 60 kg e 30 mg em intervalos de 12 horas para pacientes abaixo de 60 kg. A maior 

parte é eliminada pelos rins por secreção tubular ativa (RANG; DALE, 2005). d4T é 

conhecido por ser a causa de uma boa parcela dos efeitos colaterais sofridos por pacientes em 
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TARV. Sintomas como neuropatia periférica, acidose láctica, e lipodistrofia e lipoatrofia são 

atribuídos a todos os d4T (ROSEN et al., 2008). Também pode ocorrer hepatite, sendo esta, 

freqüentemente oligossintomática ou assintomática, detectada por aumento dos níveis séricos 

de enzimas hepáticas (LOPES, 2007). Outros efeitos adversos incluem dor articular e 

pancreatite (RANG;  DALE, 2005). As taxas tóxicas de d4T são maiores em Africanos do que 

os encontrados em ensaios clínicos em países industrializados, relatado em estudos de coorte 

(ROSEN et al., 2008). 

Lamivudina – 3TC 

 É um nucleosídeo sintético que, após fosforilação, trona-se um análogo a 

nucleotídeos naturais, inibindo a ação da transcriptase reversa e interrompendo a cadeia de 

formação de ácidos nucléicos (LOPES, 2007). 

  Análogo da pirimidina é o único fármaco aprovado pelo FDA (Food and Drug 

Administration) que tem atividade contra HIV-1, HIV-2 e hepatite B (LAVRA 2006). 

  É bem absorvido após ingestão oral, com biodisponibilidade de 80 a 86%. Sua 

meia-vida sérica é de 3 a 6 horas, ao passo que a intracelular é de 12 horas. Atinge 

concentrações baixas no liquido cefalorraquidiano, cerca de 10% da concentração no soro 

(LOPES, 2007). A maior parte é excretada na forma inalterada na urina (RANG;  DALE, 

2005).  

 A terapia com lamivudina leva rapidamente a seleção, tanto in vitro quanto in 

vivo, de mutantes de HIV M184V-resistentes, conferindo um alto nível de resistência a 

lamivudina e uma redução da sensibilidade ao abacavir e à didanosina. A mutação M184V 

pode restaurar a sensibilidade fenotípica a zidovudina, indicando que esse dois fármacos 

administrados em esquemas de combinação podem ser particularmente benéficos 

(KATZUNG, 2006). 

 Efeitos colaterais, como neuropatia periférica, pancreatite, cefaléia, tonturas e 

insônia, são raras. Praticamente não apresenta toxicidade hematológica, com raros relatos de 

anemia ou neutropenia seguramente relacionados ao seu uso. A dose habitualmente indicada 

para adultos é de 150 mg a cada doze horas, que requer ajuste em pacientes com insuficiência 

renal. É encontrada na formulação de comprimidos contendo 150 mg de lamivudina isolada 

ou associada a 300 mg de zidovudina. Recentemente também se tornou disponível a 

formulação de comprimidos contendo 150 mg de lamivudina, 300 mg de zidovudina e 300 

mg de abacavir (LOPES, 2007). 
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Didanosina – DDI 

 A didanosina ou DDI é um análogo da purina com atividade ARV contra os vírus 

HIV-1 e HIV-2 incluindo as cepas resistentes à zidovudina (AZT). Intracelularmente é 

convertida pela enzima 5-nucleotidase em dd-IMP (dideoxytinosina 5 monofosfato) que por 

fim é metabolizada em sua forma ativa dd-ATP (2-3 dideoxyadenosina trifosfato), 

funcionando como um competidor do substrato dATP da enzima transcriptase reversa 

viral(inibidor competitivo) (MURALHA et al., 2001). 

 É administrada por via oral, sofre rápida absorção em meio básico, o que obriga 

sua administração em comprimidos formulados com antiácidos, longe das refeições (LOPES, 

2007), e é ativamente secretada pelos túbulos renais (RANG;  DALE, 2005). As doses 

recomendadas são de 200 mg a cada 12 horas ou uma tomada de 400 mg, em indivíduos com 

peso acima de 60kg (LOPES, 2007). Sua biodisponibilidade é de 25 a 40%, atingindo picos 

séricos cerca de 30 minutos após ingestão. Sua meia-vida sérica é de 60 a 90 minutos, mas sua 

meia-vida intracelular é muito mais longa, entre 8 e 24 horas, permitindo a administração em 

intervalos de 12 ou até 24 horas. Atravessa a barreira hemato-encefálica, com níveis no LCR 

19 a 21% dos observados no plasma em adultos, e mais elevados em crianças. Atravessa a 

barreira placentária e é removida por hemodiálise (LOPES, 2007). A neuropatia periférica e a 

pancreatite são considerados os principais efeitos colaterais dose dependentes da didanosina, 

ocorrendo geralmente nos primeiros 3 a 6 meses de uso. Casos de retinopatia tóxica em 

crianças HIV positivas são relatados associados ao uso de altas doses de DDI, porém raros 

casos são relatados em adultos (MURALHA et al., 2001). 

Abacavir – ABC 

 O abacavir é um análogo da guanosina (RANG;  DALE, 2005), com atividade 

contra o HIV, disponível para utilização em combinação com outros agentes anti-retrovirais 

que tem demonstrado eficácia, poucas interações medicamentosas, e uma favorável, em longo 

prazo, toxicidade da substância (MALLAL et al., 2008). É bem absorvido após administração 

por via oral, independente do estado de alimentação, proporcionando biodisponibilidade de 80 

a 95 %. Sua meia-vida sérica é de cerca de 0,9 a 1,7 hora e sua ligação a proteínas plasmáticas 

ao redor de 50%. Tem boa penetração no liquido cefalorraquidiano, similar a AZT (LOPES, 

2007). É metabolizado no fígado a compostosinativos. (RANG;  DALE, 2005). 

 A dose empregada em adultos é de 300 mg por via oral a cada 12 horas. É 

disponível em comprimidos de 300 mg ou em associação com 150 mg de lamivudina e 300 
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mg de zidovudina (LOPES, 2007). 

 O efeito adverso mais importante do abacavir, que limita a sua utilização na 

terapia e fazendo com que se mantenha um alto grau de vigilância clínica, é uma reação 

imunológica de hipersensibilidade mediada afetando 5 a 8% dos pacientes durante as 

primeiras 6 semanas de tratamento. Os sintomas de uma reação de hipersensibilidade ao 

abacavir incluem combinações de febre, erupção cutânea, sintomas constitucionais, sintomas 

do trato gastrointestinal, sintomas respiratórios e tornam-se mais grave com a administração 

contínua. A imediata e definitiva interrupção do tratamento é obrigatória, resultando em uma 

rápida reversão dos sintomas. Os sintomas da reação de hipersensibilidade ao abacavir são 

inespecíficos e podem ser difíceis de distinguir das infecções concomitantes, reação a outros 

medicamentos, ou doença inflamatória (MALLAL et al., 2008). 

  Estudos sugerem um inesperado aumento do risco de infarto do miocárdio associado à 

terapia com abacavir (CUNTRELL et al., 2008). 

Tenofovir disoproxil fumarato – TDF 

 Aprovado pela FDA em 2001, TDF (um éster pró-droga do tenofovir) é 

hidrolisado a tenofovir intracelular e fosforilado ao metabolito ativo, tenofovir difosfato. O 

tenofovir é um análogo nucleotídeo da deoxiadenosina monofosfato, com atividade contra o 

HIV-1, HIV-2 e vírus da hepatite B (HBV). Devido à sua meia-vida longa (17 horas), é 

administrada uma vez por dia com outras drogas anti-retrovirais (MASHO et al., 2007). 

  O TDF tem sido proposto como droga candidata a prevenção ao HIV perinatal 

(CHI et al., 2008). 

 Diversos ensaios clínicos indicaram que TDF é muito potente, em ambos os 

tratamentos de pacientes ingênuos e experientes com HIV e reduziram significativamente a 

carga viral. Foi igualmente demonstrado que é uma alternativa eficaz como agente antiviral 

durante a falha terapêutica ou toxicidade a droga entre os doentes com experiência de 

tratamento. Ela pode ser tomada sem que se consuma alimento, mas é absorvido 39% quando 

tomado com uma refeição gordurosa comparado a 25% quando administrada antes de uma 

refeição (jejum) (MASHO et al., 2007). 

 Tenofovir é excretada inalterada pelos rins, assim, toxicidade tubular renal é um 

efeito colateral importante, mas pouco freqüente. É recomendado ajuste posológico na 

insuficiência renal (MASHO et al., 2007), e observações freqüentes da função renal após o 

início do tratamento com tenofovir devido à possibilidade de aparecimento tardio de 

insuficiência renal (KAPITSINOU; ANSARI, 2008). 
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  Uma importante preocupação da segurança para seu uso em adultos é o potencial 

efeito adverso sobre o metabolismo ósseo, demonstrado tanto em animais quanto em humanos 

(GAFNI et al., 2006). TDF não é metabolizada pelas enzimas do citocromo P450 (CYP450), 

por tanto, não existe potencial de interação com fármacos metabolizados por estas enzimas. 

TDF induz pouca ou nenhuma toxicidade mitocondrial ou dislipidemia. Outras reações 

adversas ocasionais incluem náuseas, diarréia, vômitos, erupção cutânea, e flatulência 

(MASHO et al., 2007). 

 O surgimento de resistência viral pode ocorrer rapidamente, tal como quando TDF 

é utilizado em associação com didanosina e efavirenz ou com abacavir e lamivudina. O 

segredo das mutações de resistência contra a TDF é uma interrupção da lisina-arginina na 

posição 65, no gene da transcriptase reversa (ou seja, K65R), que exige apenas um 

nucleotídeo para mudar a base (WYL et al., 2009). 

 

2.2.3.2 Inibidores da transcriptase reversa não análogos de nucleosídeos (ITRNNs) 
 
 Liga-se de modo não-competitivo e reversível a transcriptase reversa, alterando 

assim sua função. Suas principais vantagens são a ausência de efeitos sobre os elementos 

formadores do sangue do hospedeiro e a ausência de resistência cruzada com os inibidores da 

transcriptase reversa análogos de nucleosídeos (STROHL et al., 2004).  Os ITRNNs são 

metabolizados principalmente pela via do CYP450 enzimática (BIANCO, 2007). Esta classe 

de fármacos possui maior eficácia contra HIV-1 do que contra HIV-2. É ativo em seu estado 

nativo e não requer fosforilação. A forma ideal de utilização destes fármacos é na terapia 

combinada com análogos de nucleotídeos e inibidores de protease, onde a atividade sinérgica 

deles é mais potente (LAVRA , 2006). 

 Para tratamento com não análogos de nucleosídeos, capazes de inibir a enzima 

transcriptase reversa, o Ministério da Saúde Brasileiro disponibiliza dois medicamentos: 

nevirapina (NVP) e efavirenz (EFZ). Mais recentemente ocorreu a liberação de outro ITRNN: 

a Etrravirina (ETR), para pacientes já experimentados e resistentes a outros antiretrovirais. 

(KATLAMA et al, 2009). 

Nevirapina – NVP 

 Foi o primeiro ITRNN, introduzido em 1996, indicado em pacientes que tem 

demonstrado falência imunológica e virológica, e deve ser usado em combinação com 

análogosdenucleosídeos (LAVRA, 2006). Liga-se diretamente a TR, bloqueando a atividade 
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de polimerase da enzima por incapacitar seu sitio catalítico. Bem absorvido por via oral, não 

sofre interferência por ingestão de alimentos ou antiácidos (LOPES, 2007). Apresenta 

biodisponibilidade superior a 90%, e os níveis alcançados no LCR correspondem a 45% dos 

níveis plasmáticos (RANG;  DALE, 2005). Possui meia-vida plasmática superior a 24 horas, 

o que permite seu uso em dose única diária, embora a recomendação mais comum seja de 

administração duas vezes ao dia (LOPES, 2007). Atinge concentração plasmática 3 horas após 

uma dose única de 200 mg (KONDO et al., 2008). O uso recomendável é de 200 mg 

diariamente nas primeiras duas semanas, seguindo pelo aumento da dose para 200 mg duas 

vezes ao dia a partir da terceira semana de tratamento. É uma das melhores opções para 

tratamento da infecção pelo HIV em pacientes com diagnóstico de complexo demencial da 

AIDS (LOPES, 2007). 

 O fármaco é metabolizado no fígado pelo sistema enzimático CYP450. 

Curiosamente, a nevirapina induz seu próprio metabolismo, interferindo nas concentrações 

plasmáticas nas primeiras duas e quatro semanas de tratamento (LOPES, 2007). Seu 

metabólito é excretado na urina (RANG;  DALE, 2005).  

 O perfil farmacocinético favorável da nevirapina permite dosagem simplificada e 

regime pouco oneroso para prevenir a transmissão perinatal, útil especialmente em países em 

desenvolvimento. A nevirapina tem sido amplamente utilizada no Brasil como parte do 

esquema tríplice ARV durante a gestação (KONDO et al., 2008).  

 A erupção cutânea é o efeito colateral mais comum da nevirapina e sua incidência 

ocorre entre 15 – 20% dos indivíduos (MUNDERI et al., 2008). Geralmente, aparece nas 

primeiras quatro semanas e pode resultar no desenvolvimento da síndrome de Stevens-

Johnson (erupção bolhosa que acomete o tegumento e as mucosas) ou necrose epidérmica 

tóxica (KONDO et al., 2008). Nesses casos, a droga deve ser interrompida e seu uso futuro 

evitado. 

  Aumento das transaminases hepáticas também é freqüente, recomendando cautela 

no uso em pacientes que são cronicamente infectados pelos vírus das hepatites B e C, em 

mulheres com contagem de Linfócitos T CD4+ acima de 250 cels/mL e em homens com 

contagem de LT CD4+ acima de 400 cels/mL (LOPES, 2007). 

Efavirenz – EFZ 

 O EFZ é um fármaco ARV de primeira linha para a infecção pelo HIV 

(QUEREDA  et al., 2008). É bem absorvido por via oral, sem sofrer interferência significativa 

dos alimentos. Sua longa meia-vida plasmática (>24 horas) permite seu uso uma vez ao dia. 
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Tem boa penetração no SNC. Após a sua administração, 99% ligam-se a albumina plasmática, 

e a concentração do LCR corresponde a aproximadamente 1% das concentrações plasmáticas. 

O fármaco é inativado no fígado (RANG;  DALE, 2005). 

 Metabolizado pelo sistema enzimático CYP450, sofre e exerce interferência no 

nível sérico de vários outros medicamentos, incluindo ritonavir, indivavir, SQV, 

claritromicina, cisaprida etc. Recomenda-se a verificação da possibilidade de interação 

significativa sempre que for utilizado medicamento que interage com o mesmo sistema 

enzimático hepático no seu metabolismo. Encontram-se na apresentação de comprimidos com 

200 e 600 mg e é utilizado na dose de 600 mg uma vez ao dia (LOPES, 2007).  

 A reação adversa mais comum envolve efeitos colaterais neuropsiquiátricos, 

principalmente humor e distúrbios do sono, tanto a curto quanto em longo prazo (QUEREDA 

et al., 2008), exteriorizada por queixas de tonturas, dificuldades de concentração, cefaléia e 

alteração dos sonhos. Esta ultima e curiosa queixa consiste em vivacidade incomum dos 

sonhos e freqüente lembrança após o despertar. É importante alertar os pacientes sobre tais 

efeitos antes do inicio do uso do EFZ e recomendar a ingestão antes de dormir, o que ameniza 

o desconforto durante o dia. Esses sintomas tendem a regredir após as primeiras semanas de 

uso. Podem também ocorrer exantema e sintomas gastrintestinais leves (LOPES, 2007). 

 Um estudo demonstrou uma correlação de hipersusceptibilidade fenotípica entre o 

EFZ e diferentes números de mutações da TR em análises variadas, incluindo T215Y / F, 

D67N, H208Y, K103R, e V179D. Análises posteriores mostraram uma associação entre as 

várias mutações e hipersusceptibilidade fenotípica, e a escalonada regressão logística, 

constatou que três códons, 118, 208, e 215, permaneceram preditivas independente da 

hipersusceptibilidade do EFZ (DEMETER et al., 2008).  

 Efavirenz tem sido ligada a defeitos congênitos em animais e defeitos de tubo 

neural em humanos, no caso de exposição durante o primeiro trimestre da gravidez. Embora a 

prevalência de alterações em seres humanos relatados na literatura é baixa, a recomendação 

consensual é de que tratamento com EFZ deve ser evitado durante o primeiro trimestre da 

gravidez (SCHNEIDER et al., 2008). 

Etravirina – ETR 

 A etravirina (ETR) pertence à classe de inibidores não nucleosídeos da transcriptase 

reversa (ITRNN). É um composto ITRNN diarilpirimidina, com atividade inibidora da repli-

cação do HIV-1, selvagem e resistente aos ITRNN, característica que lhe atribui a condição 
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de ITRNN de segunda geração. A ETR é um substrato e fraco indutor da enzima CYP3A4 e 

em substrato e fraco inibidor das enzimas CYP2C9 e CYP2C19 (KAKUDA et al, 2006). 

 Sua potência em suprimir a replicação do vírus HIV foi estabelecida em diversos estu-

dos de fase IIa ou IIb conduzidos com pacientes virgens de tratamento antirretroviral 

(GRUZDEV et al 2003) com resistência aos ITRNN e com uso prévio de antirretrovirais 

(GAZZARD et al 2003). Uma análise de 48 semanas demonstrou, nos ensaios DUET-1 e 2, 

maior proporção de supressão viral abaixo de 50 cópias/mL no grupo ETR (60% e 61%, res-

pectivamente) do que no grupo placebo (39% e 41%, respectivamente) (p < 0,001 em ambas 

as análises). O mesmo foi observado em relação a maior elevação na contagem de linfócitos 

T- CD4+ no grupo ETR (aumento de 103 e 94 células/mm3, respectivamente), comparado ao 

grupo placebo (74 e 72 celulas/mm3, respectivamente) (p < 0,001). (KATLAMA et al 2009) 

2.2.3.3 Inibidores da Protease (IPs) 

 Os produtos dos genes gag e pol são traduzidos inicialmente em grandes 

poliproteínas precursoras, que devem ser clivadas pela protease viral para produzir as 

proteínas maduras. Os inibidores da protease interferem no processamento das poliproteínas 

no vírion em brotamento e resultam em partículas não-infecciosas. O maior problema 

encontrado para este fármaco, é que eles causam lipodistrofia (redistribuição de gordura, de 

modo que os membros tornam-se magros e a gordura é depositada ao longo do abdômen e do 

dorso superior) e hiperglicemia (STROHL et al., 2004). 

Os principais medicamentos capazes de inibir a enzima protease (IP) 

disponibilizados pelo Ministério da Saúde Brasileiro são: saquinavir (SQV), ritonavir (RTV),  

lopinavir (LPV/r), atazanavir (ATV), fosamprenavir (FPV) e darunavir , sendo os primeiros 

dito drogas peptídicas e o último, não-peptídica. 

Saquinavir – SQV 

 Foi o primeiro IP (Inibidor de Protease) disponibilizado para uso. Em sua 

formulação inicial foi produzido em cápsulas rígidas, com baixa absorção e 

biodisponibilidade de somente 4%. Recentemente, outra formulação, em cápsulas gelatinosas, 

melhorou significativamente esse problema. É melhor absorvido quando ingerido com 

alimentos, especialmente os ricos em gordura (LOPES, 2007).  

 Possui um grande volume de distribuição, porém 98% de uma dose ligam-se a 

proteínas. A penetração do fármaco no líquido LCR é insignificante. A meia-vida de 
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eliminação é de 12 horas. A excreção ocorre primariamente nas fezes (KATZUNG, 2006).  

 Apresenta interação com vários medicamentos, incluindo diversos ARV, além de 

outros também metabolizados preferencialmente pelo complexo enzimático CYP450. O SQV 

sofre extenso metabolismo de primeira passagem pela CYP450 e atua tanto como inibidor 

quanto como substrato da CYP450. A co-administração com o inibidor da CYP450, ritonavir, 

foi adotado pelos médicos, visto que a inibição do metabolismo de primeira passagem do 

SQV pelo ritonavir pode resultar em níveis mais elevados, e, portanto, mais eficazes, de SQV 

(KATZUNG, 2006).  

 As reações adversas incluem diarréia, náuseas, dor abdominal e epigástrica, que se 

acentuam com o uso de formulação em cápsulas gelatinosas, provavelmente refletindo a 

maior absorção. Pode produzir elevação de triglicerídeos, enzimas hepáticas e creatina- 

fosfoquinase (LOPES, 2007). É preciso monitorizar as provas de função hepática quando se 

administra SQV concomitantemente com delavirdina (KATZUNG, 2006). É usado em 

associação com ritonavir, na dose de 400 mg de cada droga a cada doze horas, ou na dose de 

1.000 mg de SQV com 100 mg de ritonavir, a cada doze horas. Disponível em comprimidos 

de 200mg (LOPES, 2007).  

 As mutações críticas mais comuns são L90M e G48V, conferindo diminuição de 

cerca de 10 vezes na suscetibilidade ao fármaco (KATZUNG, 2006). 

Ritonavir – RTV 

 O Ritonavir é um sal do ácido para-tolueno-sulfônico, com ampla distribuição 

tecidual, metabolizado pelo fígado e por ele excretado, embora uma pequena quantidade, 

inferior a 5%, seja eliminada pelos rins. É um inibidor de protease viral com especificidade 

para o vírus HIV-1, utilizado com freqüência nos esquemas de ARV combinados para 

gestantes contaminadas (CARVALHO et al., 2007) 

 Bem absorvido por via oral, possui meia-vida plasmática de 3,2 horas (LOPES, 

2007). Tem alta biodisponibilidade (cerca de 75%), que aumenta quando o fármaco é ingerido 

com alimento (KATZUNG, 2006). 

  É um potente inibidor e é metabolizado pela enzima 3A4 do complexo 

enzimático CYP450. Isso faz com que seu uso se resulte em alterações significativas dos 

níveis séricos de várias outras drogas metabolizadas por essa enzima. Essa característica é de 

extrema importância quando são considerados associações de drogas, tanto se beneficiando 

dessa propriedade do RTV como para evitar efeitos colaterais (LOPES, 2007).  

 Mais da metade dos pacientes apresenta efeitos colaterais gastrointestinais, como 
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náuseas, vômitos e diarréia, quando RTV é usado em sua dose plena, de 600mg a cada doze 

horas. Também esta associada à anorexia, dor abdominal, fraqueza, parestesia periférica e 

perioral, alterações do paladar e cefaléia. Igualmente são descritas alterações laboratoriais 

como elevação do colesterol, triglicérides enzima hepáticas e creatina-fosfoquinase (LOPES, 

2007). 

 Alguns especialistas recomendam iniciar o tratamento com 300 mg a cada doze 

horas, aumentando progressivamente por uma ou duas semana até a dose plena de 600 mg a 

cada dose horas. Contudo, o uso do RTV tem crescido muito como adjuvante a outros ARV, 

atuando no aumento do pico da concentração plasmática e prolongamento da meia-vida 

dessas outras drogas. O RTV é disponível em comprimidos de 100mg (LOPES, 2007).  

 A redução na atividade anti-retrovíral de RTV está essencialmente associada às 

mutações V28A/F/T/S e 184V da protease. A acumulação de outras mutações no gene da 

protease (incluindo nas posições 20, 33, 36, 46, 54, 71 e 90) pode também contribuir para 

resistência ao ritonavir (KATZUNG, 2006). 

Lopinavir – LPV/r 

 Vem co-formulado com RTV, fazendo com que consiga atingir níveis plasmáticos 

mais prolongados e duráveis pela inibição da isoenzima 3A4 do sistema enzimático CYP450. 

Sua biodisponibilidade absoluta, após ingestão oral em humanos ainda não foi estabelecida. 

Sua concentração plasmática máxima após ingestão de 400 mg de LPV/r e 100 mg de RTV é 

elevada, alcançando entre 2,1 e 8,1 horas (LOPES, 2007). 

  Sua absorção aumenta quando é ingerido com alimentos gordurosos. Sem a 

associação com o RTV, o LPV/r é rapidamente metabolizado. Já com o ritonavir, ocorre 

grande elevação dos níveis plasmáticos, dezenas de vezes superiores a concentração 

necessária para inibir o vírus selvagem (que não apresenta mutações genéticas que conferem 

resistência). Sua meia-vida plasmática é de cinco a seis horas, sendo eliminado pela urina e 

fezes (LOPES, 2007).  

 Ainda não são disponíveis recomendações para o ajuste da dose em pacientes com 

insuficiência renal ou hepática. Os efeitos colaterais gastrintestinais são os mais comuns, com 

náuseas, vômitos, flatulência e fezes amolecidas. São também relativamente normais 

alterações no metabolismo dos lipídeos, com o aumento do colesterol e triglicérides, e da 

glicose, com intolerância a glicose ou, mais raramente, até mesmo desenvolvimento de 

diabetes (LOPES, 2007). 
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 As interações medicamentosas potenciais são extensas. A co-administração com 

rifampicina, carbamazepina, fenobarbital, fenitoína, dexametasona ou erva-de-são joão pode 

reduzir os níveis de LPV/r (KATZUNG, 2006). A dose recomendada para adultos é de 400 mg 

de LPV/r, associada a 100mg de ritonavir a cada doze horas. O uso concomitante de EFZ ou 

NVP requer a elevação da dose para quatro comprimidos a cada dose horas, por causa do 

aumento na velocidade de metabolização do LPV/r pelo fígado. Também disponíveis em 

forma de suspensão para uso por criança ou mesmo adulto (LOPES, 2007). 

Atazanavir – ATV 

 Aprovado para uso em 2004, sulfato de atazanavir pode ser utilizado como único 

IP do esquema ARV em pacientes no início do tratamento ou em associação com RTV, quando 

empregado em esquemas de resgates. Com boa absorção oral, melhorada quando 

administrado com alimentos, possui longa meia-vida, o que permite seu uso em dose única 

diária (LOPES, 2007).  

 O ATV não deve ser administrado com inibidores de bomba de prótons, como o 

omeprazol e pantoprazol, pois estes diminuem sua concentração e reduzem a eficácia 

terapêutica. Deve ser administrado com cautela em associação a inibidores de receptores H2, 

quando é recomendado intervalo de doze horas entre ambos, e antiácidos, quando é 

recomendado intervalo de duas horas antes ou uma hora após o uso dessas drogas 

(LOPES,2007). É também metabolizado pela enzima CYP3A4. É primariamente eliminado 

pelas fezes, e pode ser usado em pacientes com insuficiência renal (LOPES, 2007).   

 Os efeitos colaterais associados ao uso de ATV são prolongamento do intervalo 

PR (um indicativo da velocidade de condução entre os átrios e os ventrículos), que demanda 

cuidado em pacientes com distúrbios de condução atrioventricular ou uso de outras drogas 

que aumentam o intervalo PR (como beta bloqueadores, diltiazem, verapamil e digoxina), 

desencadeamento ou exacerbação de intolerância a glicose e diabetes, aumento de episódios 

de sangramento em hemofílicos, exantema e sintomas gastrintestinais em elevação. O ATV é 

também um inibidor da enzima uridina difosfato glucuronil transferase, levando na 

deficiência na conjugação da bilirrubina e icterícia em significativa proporção de pacientes, 

especialmente aqueles com síndrome de Gilbert, mas não traz riscos ao paciente e é reversível 

após a suspensão da medicação (LOPES, 2007).  

 Formulado em comprimidos de 150 a 200 mg, deve ser administrado uma vez ao 

dia, na dose de 400 mg (quando único IP) ou 300 mg (quando associado com 100mg de RTV) 

(LOPES, 2007).  
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 O ATV não deve ser utilizado como único IP em esquemas que contenham 

tenofovir ou EFZ, quando deve ser empregado na dose de 300mg em associação com 100mg 

de RTV (LOPES, 2007). 

Fosamprenavir – FPV 

 É uma pró-droga, facilmente hidrolisada em seu componente ativo, o amprenavir, 

com vantagens farmacocinéticas que permitem melhor posologia e menor carga de 

comprimidos. Como ocorre com outros IPs do HIV-1, o FPV liga-se ao sitio ativo da protease 

do HIV-1, impedindo o processamento dos precursores virais das poliproteínas Gag e Gag-Pol 

e resultando na formação de virions imaturos não infecciosos (TORRES;  ARDUINO, 2007).  

  O FPV não possui algumas limitações que estão associados ao amprenavir, 

incluindo uma cápsula grande, uma grande quantidade de comprimidos a ingerir e a 

formulação em cápsula de gelatina. Os comprimidos podem ser administrados 

independentemente do horário das refeições. A ligação do amprenavir a proteínas plasmáticas 

é de aproximadamente 90%, ligando-se primariamente à glicoproteína 1-ácida (TORRES;  

ARDUINO, 2007). 

  A principal via de eliminação do amprenavir é o metabolismo hepático através do 

sistema enzimático CYP450, primariamente por oxidação e em menor grau, por conjugação. 

A maioria das interações medicamentosas clinicamente relevantes é devida à inibição da 

CYP450 pelo amprenavir (TORRES;  ARDUINO, 2007). 

 Três dosagens de FPV foram aprovadas pelo FDA para o tratamento de pacientes 

com HIV-1 sem tratamento prévio: FPV 1.400 mg duas vezes ao dia, FPV 1.400 uma vez ao 

dia + ritonavir 200 mg uma vez ao dia e FPV 700 mg duas vezes ao dia + ritonavir 100 mg 

duas vezes ao dia. Nos pacientes infectados pelo HIV-1 previamente tratados com ARV, 

somente uma dosagem foi aprovada: FPV 700 mg duas vezes ao dia + ritonavir 100 mg duas 

vezes ao dia. A droga é fornecida em comprimidos de700mg (TORRES;  ARDUINO, 2007). 

 Os efeitos colaterais e interações medicamentosas são comparáveis ao amprenavir 

(LOPES, 2007). As principais mutações da protease do HIV-1 que conferem resistência ao 

FPV incluem a I50V e a I84V. As mutações menores incluem a L10F/I/R/V, a V32I, a 

M46I/L, a I47V, a I54L/V/M, a G73S e a L90M (TORRES;  ARDUINO, 2007). 

Darunavir 

 O darunavir é projetado para ser ativa contra o HIV resistente a IPs disponíveis 

atualmente. Durante seu desenvolvimento, era conhecida como TMC114. O darunavir foi 
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concedido à aprovação acelerada para uso nos Estados Unidos em junho de 2006. Disponível 

para o tratamento de pacientes nos Estados Unidos, cuja infecção por HIV não está 

respondendo ao tratamento com outros medicamentos anti-HIV (AIDS MAP, 2008).  

 Não existem dados disponíveis sobre a segurança e a eficácia do darunavir em 

doentes que não tenham tomado quaisquer outros medicamentos anti-HIV antes. O efeito do 

dano hepático sobre a eficácia do darunavir é ainda desconhecida (AIDS MAP, 2008).  

 A dose padrão de darunavir é 600mg duas vezes ao dia, tomado com RTV 100mg 

para aumentar os níveis de darunavir no sangue. O darunavir deve ser tomado juntamente com 

alimentos, para garantir níveis adequados da droga no sangue. O darunavir é fabricado em 

comprimidos laranja, sendo que cada comprimido contém 300mg de drogas (AIDSMAP, 

2008).  

 Os efeitos colaterais mais comuns são diarréia, náuseas e dores de cabeça, mas são 

menos freqüentes que outros IPs. Cerca de 7% dos pacientes pode apresentar erupção cutânea, 

grave, em alguns casos (AIDS MAP, 2008). 

 A grande mutação de resistência ao darunavir observadas em estudos é V32I. 

Outras mutações como I54L/M e I47V também são comuns. Os pesquisadores acreditam que 

um certo número de mutações são necessárias de se acumular antes de uma resposta reduzida 

ao medicamento. Há pouca resistência cruzada entre darunavir e outros IPs (AIDS MAP, 

2008).  

 O darunavir é metabolizado CYP3A4 no fígado. Portanto existem interações 

significativas com outros fármacos que são metabolizados por esse sistema, como 

Carbamazepina, Cisaprida, Midazolam, Fenobarbital, Rifamicina, Triazolam. Mulheres 

usando contraceptivos hormonais como estradiol podem apresentar níveis reduzidos. Métodos 

alternativos de contracepção são recomendados (AIDS MAP, 2008). 

2.2.3.4 Inibidores da Enzima Integrase 

 A enzima integrase é fundamental no processo de replicação viral, sendo 

responsável pela integração do DNA viral ao cromossomo hospedeiro, permitindo assim a 

continuação do ciclo da replicação viral (SOUZA;  ALMEIDA, 2003). 

Aparentemente estes compostos têm a capacidade de prevenir o processo de integração 

mesmo após a formação do chamado complexo pré-integrativo, formado pelo DNA viral, 

integrase e outras proteínas (PEÇANHA et al., 2002). 

 

Raltegravir 
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 Raltegravir, também conhecido como MK-0518, é um dos primeiros de uma nova 

classe de ARV, os inibidores da integrase. A inibição da integrase impede a inserção do DNA 

do HIV no DNA do genoma humano, assim bloqueando a capacidade do HIV em se replicar. 

Raltegravir foi aprovado pela FDA em 2007, para ser utilizado com outros agentes ARV no 

tratamento da infecção pelo HIV. Este medicamento recebeu aprovação para o uso em doentes 

adultos experientes em tratamentos ARV que tenham provas de replicação viral de HIV-1 e 

estirpes resistentes a múltiplos regimes ARV. A análise de ensaios clínicos com raltegravir, 

conduziu a reduções significativas da carga viral do HIV e aumenta da contagens de células 

CD4+ (AIDS INFO, 2008). 

 O modo de ingerir é por via oral. A forma de apresentação é em comprimidos 

contendo 400 mg de raltegravir. A dose recomendada de raltegravir para adultos experientes 

no tratamento ARV infectados pelo HIV é um 400 mg duas vezes ao dia. Não é necessário um 

ajuste posológico em doentes com insuficiência hepática ou insuficiência renal grave. Uma 

refeição rica em gorduras modificou o ritmo de absorção, resultando em uma diminuição de 

aproximadamente 34% na concentração plasmática máxima (Cmax), um aumento de 8,5 sobre 

a concentração plasmática às 12 horas, e um atraso no tempo até a concentração máxima 

(Tmax) após uma dose única 400 mg (AIDS INFO, 2008). 

 Nenhuma evidência de mutagenicidade ou genotoxicidade foi observada durante 

os testes de mutagênese microbiana in vitro. Não tem efeito sobre a fertilidade, observado em 

estudo com ratos machos e fêmeas em doses até 600 mg/kg/dia, o que resultou em uma 

exposição superior a três vezes a exposição humana em relação a dose recomendada. As 

concentrações plasmáticas de raltegravir no feto são de aproximadamente 2% da média da 

concentração materna, tanto de 1 a 24 horas após a dose de 1000mg / kg / dia, comprovadas 

em estudo com coelhas. Raltegravir deve ser utilizado durante a gravidez somente se 

claramente necessário. Não se sabe se o raltegravir ou de seus metabólitos são distribuídos 

para o leite humano (AIDS INFO, 2008). 

 Cerca de 83% do raltegravir se liga a proteínas plasmáticas durante o intervalo de 

concentração de 2 a 10 MCM. A meia-vida terminal aparente de raltegravir é de 

aproximadamente 9 horas, com uma curta fase de semi-vida (cerca de 1 hora). Após a 

administração de uma dose oral de raltegravir, aproximadamente, 51% e 32% da dose é 

excretada nas fezes e urina, respectivamente. Dois componentes, raltegravir e raltegravir – 

glucuronido são detectadas na urina e representaram cerca de 9% e 23% da dose, 

respectivamente. Dois dados indicam que o principal mecanismo de depuração do raltegravir 
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nos seres humanos é mediado pela UGT1A1 (Uridina difosfato glucuronosiltransferases) 

(AIDS INFO, 2008). 

 Pelo menos 50% dos pacientes tratados com raltegravir, podem reduzir níveis de 

carga viral de 400 cópias/ml para, pelo menos 50 cópias/mL. Em um estudo comparando 

doses de efavirenz e raltegravir, demonstrou que pacientes recebendo tratamento com 

raltegravir em qualquer dose, apresentaram cargas virais mais rapidamente indetectáveis, 

comparadas ao tratamento com efavirenz (AIDS INFO, 2008).  

 A falha virológica pode ocorrer em 3% dos pacientes e pode estar associado ao 

aminoácido N155H. Raltegravir nas concentrações de 6 a 50 nM resultou na inibição de 95% 

(EC95) da disseminação vírica do sangue periférico humano infectado com diversos isolados 

clínicos primários do HIV-1, incluindo isolados resistentes aos ITRs e IPs. Alterações da 

sinérgica da atividade ARV foram observadas quando células T humanas infectadas com o 

H9IIIB, variante do HIV-1, foram incubadas com raltegravir em combinação com os ITRNNs 

(delavirdina, efavirenz e nevirapina), ITRNs (abacavir, didanosina, estavudina, tenofovir, 

zalcitabina, e zidovudina), IP (amprenavir, atazanavir, indinavir, lopinavir, nelfinavir, ritonavir 

e saquinavir), ou o IsF enfuvirtide (AIDS INFO, 2008).Os efeitos adversos provocados pelo 

raltegravir são diarréia, náuseas, fadiga, dores de cabeça, e prurido. Outros efeitos adversos 

relatados incluíram obstipação, flatulência, e sudorese. Raltegravir deve ser utilizado com 

precaução quando administrado com indutores de UGT1A1, incluindo rifampicina. Estes 

indutores do UGT1A1 podem reduzir as concentrações plasmáticas de raltegravir (AIDS 

INFO, 2008). 

2.2.3.5 Inibidores de Fusão (IsF) 

 Os inibidores de fusão (IsF) representam uma nova abordagem na estratégia de 

combate à capacidade de replicação do HIV no organismo (SOUZA; ALMEIDA, 2003), e são 

utilizadas como terapia de resgate (LAVRA, 2006). 

  Para que o HIV complete o seu ciclo reprodutivo, necessita se fundir com um 

linfócito T, onde deposita a sua informação genética, dando origem a novos vírus. Os IsF 

foram concebidos de forma a impedir que o vírus consiga penetrar nos linfócitos e nem sequer 

inicie a infecção. Os compostos concebidos são capazes de bloquear três tipos de interação: 1) 

bloquear a interação da gp120 com o CD4+; 2) bloquear a interação da gp120 com os co-

receptores; 3) inibir as interações com a gp 41 (SOUZA; ALMEIDA, 2003). 

2.2.3.5.1 Bloqueadores da Interação da gp120 com o CD4+ 
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Pro 542 

 PRO 542 é uma proteína que foi concebida para inibir a entrada de HIV através da 

interação com a região gp120 do HIV com receptores CD4+ na superfície dos linfócitos. É 

produzido a partir do vírus vinculando domínios da molécula CD4+, fundidas a 

imunoglobulina humana G. Também é conhecido como recombinante CD4+-IgG2. PRO 542 é 

o último na linha de receptores CD4+ solúvel, um grupo de agentes que mostraram pouca 

eficácia quando testada nos anos antes do surgimento da TARV. Está atualmente atravessando 

fase II nos ensaios clínicos nos Estados Unidos. Após uma única dose, o estudo concluiu que 

o composto foi bem tolerado e resultou em reduções da carga viral de até 2 log10. Redução da 

carga viral foi dependente da dose. Também foi apontado que o vírus infeccioso não pode ser 

recuperado por mais de 72 horas após uma única perfusão, levando os investigadores a sugerir 

que o PRO 542 pode ter valor especial como uma profilaxia contra a infecção pelo HIV, quer 

em tratamentos perinatais ou após exposição sexual (AIDS MAP, 2008). 

 PRO 542 é sinérgica com a T-20 in vitro; doses de cada uma das drogas podem ser 

reduzidas em dez vezes, se forem utilizados em conjunto, sendo que a replicação viral foi 

reprimida tão bem juntas do que se uma ou outra droga tivesse sido utilizada isoladamente. Os 

pesquisadores observam que esta sinergia pode permitir que o esquema posológico de cada 

medicamento seja simplificado, cuja principal preocupação é com os produtos que têm de ser 

administrados por injeção ou perfusão (AIDS MAP, 2008). 

 Uma neutropenia de grau três foi relatado em um paciente quatro semanas após 

uma única perfusão de PRO 542, e os únicos eventos adversos relatados em estudos 

pediátricos foi uma febre em uma criança com histórico prévio de tais reações a infusões de 

imunoglobulina. PRO 542 deve ser injetado, pois é uma proteína que seria desnaturada no 

estômago. Uma dose escalada de perfusão intravenosa é utilizada para definir a dose mais 

elevada tolerada, e estudos pediátricos têm utilizado perfusões intravenosas quatro vezes por 

semana para efetivar a tolerabilidade da droga. A meia-vida da droga após uma única infusão 

é de 3,3 a 4,2 dias, sugerindo que pode não ser necessária À infusão deste composto todos os 

dias (AIDS MAP, 2008). 

 A dosagem de uma ou duas vezes por semana pode ser possível em doses 

superiores a 10mg/kg. Na fase I / II com estudos em crianças a dose varia, PRO 542 foi 

administrada uma vez por semana, e os níveis in vitro de IC50 foram mantidos elevados por 

aproximadamente cinco dias. 542 PRO não parece ser imunologicamente reativo, anticorpos 

contra a proteína não foram detectados (AIDS MAP, 2008). 
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BMS 488043 

 BMS 488043 ou 043 é um fármaco experimental anti-HIV em desenvolvimento 

que visa prevenir a ligação da molécula gp120 do HIV ao receptor CD4+. Ao bloquear gp120, 

BMS 488043 pode ser capaz de prevenir que células T CD4+ fiquem infectadas com o HIV. 

Como um inibidor da entrada que visa à interação entre o vírus e o receptor CD4+ primário, 

043 é eficaz contra o vírus que quer utilizar os co-receptores CCR5 ou CXCR4. Estudos 

preliminares da BMS 488043 foram conduzidos em pessoas HIV- positivos e HIV- negativo. 

É administrado em doses de 1200 e 1800mg duas vezes ao dia com uma refeição rica em 

gorduras (AIDS MAP, 2008). 

 O pico de redução da carga viral é observado no nono dia de tratamento, com 

média de 1,23 log10 na dose de 1800mg e 1,01 log10 na dose de 800mg, embora a carga viral 

se recupere lentamente na maioria dos pacientes. A média da contagem de células CD4+ fica 

por volta de 106 células/mm3. Eventos adversos e anomalias laboratoriais são leves (AIDS 

MAP, 2008). 

 Pesquisas têm fornecido algumas informações preliminares sobre o perfil de 

resistência provável da BMS 488043. Mutações resistente de BMS 488043 ocorrem 

principalmente dentro do envelope na proteína gp120. Eles incluem V68A, M426L, M434I, 

S440R, e M475I. Mutações M426L ou M475I, que são próximos do ponto de contato ao 

receptor CD4+, conferem os mais altos níveis de resistência. Outra mutação é no sitio de 

contato, através da W427V, seletivo para o receptor CD4+ a partir de gp120, que também 

elimina a ligação do fármaco a gp120. A mutação S375W aprofunda a cavidade vinculativa, 

obrigando a diminuição da BMS 488043. Isso demonstra que a gp120 se liga à droga em uma 

região específica, que sobrepõe com o sitio vinculativo gp120- CD4+ (AIDS MAP, 2008). 

2.2.3.5.2. Bloqueadores da interação da gp120 com os co-receptores 

Maraviroc 

 Maraviroc é um antagonista dos receptores de quimiocina. Foi concebido para 

prevenir a infecção pelo HIV de células T CD4+ por bloquear o receptor CCR5. Quando o 

receptor CCR5 está indisponível, o HIV não pode penetrar a membrana para infectar as 

células CD4+. Os resultados preliminares de um estudo de Fase I apresentados em 2003 onde 

se administrou nos pacientes 25mg, uma vez ao dia ou 100mg duas vezes ao dia de maraviroc 

como monoterapia, demonstrou que o estado estacionário dos níveis da droga foi atingido 

dentro de sete dias, com níveis mais elevados da droga em pacientes que tiveram jejum. 
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Demonstrou ainda que no décimo quarto dia a dose de 100mg sofre um declínio na carga viral 

de 1,4 log10 e 0,4 log10 na dose de 25mg (AIDS MAP, 2008). 

 O CCR5 é um alvo especialmente interessante, pois a ausência do mesmo resulta 

em quase completa, a resistência à infecção pelo HIV-1 (MACARTHUR;  NOVAK, 2008).  

 Maraviroc foi encontrado para ter potente atividade antiviral in vitro contra todas 

as linhagens virais CCR5-trópicas testado, incluindo 43 isolados a partir de várias clades 

primárias e diversificada origem geográfica (média MIC90, 2,0 nmol/L) (MACARTHUR;  

NOVAK, 2008). O composto tem um peso molecular de 514 g/mol e é uma molécula 

moderadamente lipofílica (log D7.4 valor, 2.1) e básica (pKa, 7.3). A  Absorção de 

maraviroc é rápida, mas variável, com o tempo de absorção máxima sendo geralmente 1 – 4 

horas após a ingestão do fármaco. A farmacocinética do maraviroc oral não é proporcional à 

dose acima do intervalo posológico. A biodisponibilidade absoluta é de 23% para uma dose de 

100 mg e se prevê que venha a ser 33% de uma dose de 300 mg. A meia-vida de eliminação 

após uma única dose oral de 300 mg é 10.6 + 2.7 h. A meia-vida terminal de maraviroc após a 

administração de uma dose oral consecutiva de um estado estacionário em indivíduos 

saudáveis foi 14 – 18 h (MACARTHUR; NOVAK, 2008)  

 A droga é bem tolerada, e a carga viral não sobe de imediato após a cessação da 

droga, o que indica que uma proporção de receptores permanecem bloqueados por algum 

tempo. A dose de 300mg duas vezes ao dia parece ser a opção mais promissora para o 

tratamento futuro, apesar de que 300 e 600mg, uma vez por dia estão também a ser 

investigada em ensaios atuais (AIDS MAP, 2008).  

 Uma vez que maraviroc liga-se à co-receptor CCR5, tem havido alguma 

preocupação de que o seu uso em pacientes com HIV trópicos de R5 podem estimular uma 

conversão para o HIV que usa como alternativa o co-receptor CXCR4 (AIDS MAP, 2008).  

 Maraviroc é um substrato da enzima CYP3A4, e tem potenciais interações com 

outros medicamentos que são metabolizados por esta enzima, especialmente IPs. Por 

exemplo, os níveis de maraviroc estão aumentados em pacientes tomando também ATZ, 

LPV/r e RTV/SQV (AIDS MAP, 2008). 

2.2.3.5.3 Inibidores da interação com a gp 41 

Enfuvirtida (T-20) 

 A enfuvirtida representa a primeira droga de uma nova classe de ARV, os IsF. Age 

de forma competitiva, inibindo a interação entre os domínios HR1 e HR2, necessários para a 
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fusão viral (TENORE;  FERREIRA, 2007).  

 A T-20 mimetiza a estrutura da gp41, responsável pela fusão e adesão do vírus 

HIV à célula CD4+ Como a ação do fármaco é extracelular, pode-se obter o sucesso 

terapêutico mesmo em pacientes com vírus resistentes a todos os outros ARV. A administração 

de T-20 não é oral porque se trata de um peptídeo, sendo rapidamente digerido no trato 

gastrintestinal. Estudos mostraram que a via para administração subcutânea é mais efetiva que 

a intramuscular, e, é bem tolerada, mantendo as concentrações de T-20 em estado de 

equilíbrio durante 12 horas após a injeção SC. Em estudo fase I e II, a monoterapia com T-20 

resultou em uma rápida redução de carga viral, média de 1,96 log10 cópias/ ml depois de 14 

dias de tratamento (SANTOS, 2006).  

 A ligação às proteínas é elevada (92%) e o metabolismo parece ocorrer através de 

hidrolise proteolítica, sem a participação do sistema CYP450 (KATZUNG, 2006).  

 Pode ser administrada a pacientes com insuficiência renal leve e moderada 

(clearance de creatinina maior que 35 mL/minuto), mas não há dados para uso em pacientes 

com insuficiência renal grave ou hepática (LOPES, 2007). 

  O principal evento adverso é a formação de nódulos subcutâneos, dolorosos no 

local da aplicação (TENORE;  FERREIRA, 2007), alem do desconforto, eritema, prurido e 

equimose, com especial atenção às infecções locais (LOPES, 2007). Os eventos adversos 

sistêmicos que ocorrem com mais freqüência são diarréia, náuseas e fadiga (SANTOS, 2006). 

Os estudos com T-20 demonstram também aumento da incidência de pneumonia. Não há uma 

explicação clara para essa associação, mas obriga a monetarização de sinais e sintomas de 

pneumonia (LOPES, 2007). Raramente, pode causar reação complexa primaria do sistema 

imunológico, desconforto respiratório, glomerulonefrite e síndrome de Guillain-Barret 

(LOPES, 2007). 

 Pode ocorrer resistência a T-20, e tanto a freqüência quanto os mecanismos desse 

fenômeno estão sendo atualmente investigados. Todavia, a T-20 carece por completo de 

resistência cruzada com outras classes de fármacos ARV atualmente aprovados (KATZUNG, 

2006). Atualmente, esta droga serve como opção de resgate para pacientes com múltiplas 

falhas e que tenham, pelo menos, uma ou duas drogas ativas indicadas pelo exame de 

genotipagem (SANTOS, 2006). A dose recomendada é de injeções subcutâneas contendo 90 

mg de T-20 a cada 12 horas (LOPES, 2007). 

T – 1249 

 Com o objetivo de se obter IsF mais potentes a diferentes tipos de HIV resistentes, 
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foi concebido o T-1249 26, um peptídeo sintético de 39 aminoácidos, que representa uma 

geração mais recente do T-20. Estudos preliminares indicam que esta droga é cerca de 100 

vezes mais ativa do que o T-20, sendo sua posologia indicada como dose única diária, 

injetável. Atualmente, o T-1249 se encontra em fase de testes clínicos I/II (SOUZA, 2005). 

 Atualmente, a inexistência de uma cura para a doença reforça a importância de o 

paciente continuar a seguir as recomendações da equipe de saúde, estabelecendo uma relação 

de confiança, compartilhando sua vivência com a doença fazendo uso correto dos medicamen-

tos anti-retrovirais, atitude esta que prolonga a vida e, a nível coletivo, pode contribuir para 

diminuir a transmissão e a resistência viral, tão discutida pela comunidade científica. 

Ao escolher um esquema terapêutico, o médico deverá levar em consideração, 

além dos fármacos que escolherá, fatores como: 

- Real possibilidade de adesão ao esquema, prescrito de acordo com a vida e a rotina do paci-

ente; 

- Grau de toxicidade a curto e longo prazo; 

- Presença de co-morbidades; 

- Interação com outros medicamentos em uso e tipo de alimentação do paciente;  

- Custos dos medicamentos (CONSENSO BRASILEIRO DE TERAPIA AN-

TIRRETROVIRAL, 2008). 
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Quadro 04 - Antirretrovirais em uso no Brasil para o tratamento da infecção pelo HIV: 

 

Classe Farmacológica Mecanismos de Ação Antirretroviral 

Inibidores da Transcriptase 

Reversa Análogos de Nu-

cleosídeos (ITRN) 

No interior da célula convertem-se nos derivados trifos-

fatados que atuam como substrato inibidor da TR do 

HIV, bloqueando a síntese viral de DNA e impedindo a 

replicação do HIV. 

Abacavir, Didanosina, 

Emtricitabina, Estavu-

dina, Lamivudina, 

Zidovudina 

Inibidores da Transcriptase 

Reversa Análogos de Nu-

cleotídeo (ITRN) 

O tenofovir disopropil fumarato é rapidamente absorvi-

do, sendo hidrolisado, no plasma e nas células, a tenofo-

vir. Não necessita  de fosforilação intracelular inicial, é 

rapidamente convertido no derivado difosforilado ativo 

que é um inibidor potente da TR do HIV. 

Tenofovir 

Inibidores da Transcriptase 

Reversa Não-Análogos de 

Nucleosídeo(ITRNN) 

Inibidores competitivos da TR do HIV, de estrutura não 

nucleosídica, não necessitando da fosforilação inicial. 

Através da ligação direta à TR, bloqueiam as atividades 

RNA-dependentes e DNA-dependentes da DNA-

polimerase, provocando uma ruptura do local catalítico 

da enzima. 

Efavirenz, Nevirapina, 

Etravirina 

Inibidores de Protease (IP) 

Inibem reversivelmente a atividade da protease do HIV, 

enzima responsável pelo processamento pós-tradução do 

vírus, por ligação ao seu sítio ativo. Impedem a clivagem 

das poliproteínas, resultando na formação de partículas 

virais imaturas, não infecciosas. 

Atazanavir, Darunavir, 

Fosamprenavir, Lopi-

navir, Ritona-

vir,Indinavir, Saquina-

vir, Tipranavir. 

Inibidores de Entrada 

INIBIDORES DE FUSÃO: inibe a fusão viral e entra-

da nas células por ligação a uma estrutura intermédia 

(HR1) da subunidade gp41 do envelope viral, impedindo 

as alterações conformacionais necessárias à fusão das 

membranas viral e celular. 

Enfuvirtida (T-20) 

ANTAGONISTAS DOS CO-RECEPTORES CCR5: 

ligação ao co-receptor CCR5 da membrana da célula  T 

CD4+, alterando a sua conformação, impedindo a ligação 

da gp120 do vírus ao co-receptor. 

Maraviroc 

Inibidores da Integrase 
Bloqueio da atividade da integrase, prevenindo a inte-

gração do DNA viral no DNA-celular 

Elvitegravir,  

Raltegravir 

Fonte: www.farmacologicaclinicahiv.org (acesso em 25 de setembro de 2011); Micromedex (2008);Brasil, 2010 
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2.3 A era pós- HAART (Highly Active Antiretroviral Therapy): da sentença de morte para 

a esperança na vida 

 

 Como resultado da HAART, em 1996, observou-se uma queda da taxa de morta-

lidade por AIDS e o tempo médio de sobrevivência passou de seis meses para aproximada-

mente cinco anos. Mais de 60.000 casos novos, 90.000 óbitos e 633.200 internações foram 

evitados, havendo uma economia de mais de 1,8 bilhões de dólares, no período de 1997 a 

2003. Somam-se, a estes números, 1,2 bilhões de dólares de gastos evitados com infecções 

oportunistas (VITÓRIA, 2005) 

 Em uma revisão sistemática da literatura sobre as terapias utilizadas pelas PVHA, 

Jordan et al.. (2002) encontraram um maior benefício, que se mostrou consistente e significa-

tivo, entre as pessoas que utilizavam um número maior de medicamentos até, e incluindo, a 

terapia tripla (composta por dois ITRN e um ITRNN ou um IP), quando avaliados os resulta-

dos clínicos e os marcadores (carga viral e contagem de linfócitos T CD4+). Atualmente, o 

tratamento de eleição em todo o mundo é a terapia tripla (BRASIL, 2007c). 

 A imunodeficiência causada principalmente pela perda progressiva de linfócitos T 

CD4+ pode levar ao aparecimento de doenças oportunistas em pessoas infectadas pelo HIV 

(POWDERLY; LANDAY; LEDERMAN, 1998). 

  O uso da TARV tem sido associado a benefícios clínicos duráveis e a uma grande 

diminuição na incidência de novas doenças oportunistas, indicando que as defesas do hospe-

deiro, mais especificamente as respostas imunes mediadas por células, aumentam depois dos 

primeiros meses de terapia (POWDERLY; LANDAY; LEDERMAN, 1998). 

  Reis, Santos e Cruz (2007), em estudo exploratório sobre a mortalidade por AIDS 

no Brasil no período de 1982 a 2002, verificaram a presença de três fases distintas. A primei-

ra, que compreende os anos de 1982 a 1995, apresentou um crescimento acelerado da taxa de 

mortalidade, enquanto que o segundo momento da epidemia, entre 1996 e 1999, foi caracteri-

zado pela redução destas taxas. Na terceira fase, ocorrida entre 2000 e 2002, observou-se uma 

estabilização das taxas (REIS; SANTOS; CRUZ, 2007). 

 Fauci (1999) refere que, nos Estados Unidos, o número de diagnósticos e mortes 

relacionados à AIDS caiu substancialmente após os primeiros anos da TARV devido a diver-

sos fatores, entre eles: melhora da profilaxia contra doenças oportunistas, avanços no trata-

mento anti-retroviral, experiência acumulada pelos profissionais de saúde no cuidado de paci-
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entes com HIV, maior acesso aos serviços de saúde e diminuição do número de novas infec-

ções pelo vírus. 

 Atualmente, um crescente número de homens e mulheres que vivem com o vírus 

sente-se encorajado de incluir filhos nos seus planos devido à maior qualidade e expectativa 

de vida ocasionada pela TARV. Procriar sem riscos, ou a riscos muito baixos de infecção para 

o parceiro não-infectado ou para a criança, é atualmente uma opção para casais em que um ou 

ambos são portadores do HIV (SONNENBERG-SCHWAN; GILLING-SMITH; WEIGEL, 

2006). 

 Arruda et al. (2004), observaram que no período pós-HAART houve um aumento 

no número de pacientes com exame oftalmológico normal e tendência à diminuição dos casos 

de retinite por CMV, quando comparados aos casos no período pré-HAART . 

 Weber et al. (2006), associaram o uso de HAART à menor prevalência da forma 

crônica de otite média entre crianças menores de 6 anos infectadas pelo HIV, provavelmente 

como consequência  do aumento promovido na contagem de linfócitos T CD4+. 

 

2.4 Problemas farmacológicos relacionados à terapia antiretroviral (TARV) 

 

2.4.1Adesão à terapia antiretroviral: um grande desafio a ser vencido 

 

  A adesão é um fenômeno intensamente ligado às experiências vivenciadas ao 

longo do tratamento e encontra-se suscetível a mudanças durante este período (BRASIL, 

2007C). Ela não é um processo linear, o surgimento de dificuldades determina momentos de 

maior ou menor adesão para todas as pessoas que fazem uso de medicamentos. Portanto, “ser 

aderente” não é uma característica do paciente, mas sim a condição momentânea de “estar 

aderente” (NEMES et al., 2000a). 

 A taxa de adesão para tratamento de doenças crônicas é, em geral, baixa, e isso se 

agrava significativamente quando associado a uma doença com limitada perspectiva de sobre-

vida. Alguns fatores identificados como limitativos ou impeditivos da adesão do indivíduo à 

consulta e à terapêutica são aqueles relacionados às características do indivíduo, característi-

cas da doença e do tratamento por ela implicado, relação equipe de saúde/indivíduo, inserção 

social e também fatores como distância geográfica do serviço de saúde, dificuldades no aces-

so à consulta (face à falta de médicos, ao grande número de indivíduos atendidos, às numero-
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sas listas de espera) e o grande espaçamento do período de tempo entre as diferentes consultas 

(CRESPO-FIERRO, 1997; MEHTA et al., 1997; SINKOC et al., 1999). 

  Nenhuma doença exigiu tanto envolvimento de organizações governamentais e 

não-governamentais, mobilizando a sociedade sob diversos aspectos. Mas o sentimento de 

impotência profissional ficou marcado, principalmente nos primeiros anos, quando os pacien-

tes eram diagnosticados e com brevidade iam a óbito, pois não se dispunha de alternativas 

terapêuticas. Os profissionais de saúde conscientizaram-se da necessidade do trabalho multi, 

inter até transdisciplinar. O marco histórico de 1996 com a introdução dos esquemas propos-

tos com associação de drogas ARV, inibidoras de duas enzimas essenciais para a multiplica-

ção viral efetiva, a transcriptase reversa e a protease (GIR;  OLIVEIRA, 2005). 

 Essa terapêutica tem imposto benefícios consideráveis ao seu usuário como pro-

longamento de sobrevida, melhoria da qualidade de vida, diminuição de episódios mórbidos e 

diminuição do número e freqüência de internações; entretanto, surge agora um novo desafio: 

o da perfeita adesão (GIR;  OLIVEIRA, 2005). 

  Montessori et al. (2004), concluíram que mais de 25% dos pacientes descontinu-

am o uso inicial de HAART por falha no tratamento, sejam estes a inabilidade de suprimir a 

replicação viral do HIV, efeitos tóxicos ou a inconformidade com os primeiros meses de tera-

pia. No entanto, pesquisas em países desenvolvidos revelam que a média de adesão a terapias 

de longa duração é de 50%, e este número é ainda menor nos países subdesenvolvidos (WHO, 

2003). Esta baixa adesão resulta em sofrimento, que poderia ser evitado, e diminuição da qua-

lidade de vida dos portadores dessas enfermidades e em altos custos para o sistema de saúde 

(WHO, 2003). 

 Não há uma taxa padrão que determine uma adesão adequada. Para algumas do-

enças crônicas, trabalha-se com taxas maiores que 80% como aceitáveis para doenças crôni-

cas (NEMES et al., 2000b; OSTERBERG; BLASCHKE, 2005). No caso específico do 

HIV/AIDS, pessoas com taxa de adesão igual ou maior que 95% aos IP têm uma melhor su-

pressão viral, um maior aumento na contagem de linfócitos T CD4+ e uma taxa mais baixa de 

hospitalização quando comparadas àquelas que aderem em níveis mais baixos (PATERSON 

et al., 2000). 

 No início do tratamento contra o HIV, o uso de medicamentos de potência limita-

da fez parecer que a adesão ao tratamento não tinha muita importância, pois era esperado 

pouco das medicações. Como os avanços nos medicamentos resultaram na obtenção de uma 

terapia combinada muito potente, a necessidade de uma adesão excelente tornou-se mais apa-
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rente. Entretanto, a maioria dos pesquisadores focou somente nos aspectos biológicos da tera-

pia, negligenciando as questões comportamentais relacionadas à adesão (FRIEDLAND, 

2006).  

 O tratamento realizado no início do quadro previne a perda da função imune e 

permite uma reconstituição mais efetiva do sistema imune, além de pessoas com baixa carga 

viral responderem melhor à TARV, que é melhor tolerada por pacientes saudáveis (GAL-

LANT, 2000). Por outro lado, a terapia medicamentosa não faz um paciente assintomático 

sentir-se melhor e ainda age como um lembrete diário da infecção pelo HIV, em um período 

no qual algum grau de negação pode representar um benefício psicológico (GALLANT, 

2000).  

 Segundo Gallant (2000), para pacientes em um estágio inicial da doença, a deci-

são de iniciar a terapia deve ser feita pelo médico juntamente com o paciente, considerando 

cuidadosamente as vantagens e desvantagens da ação e o início do tratamento deve ser adiado 

até o paciente estar esclarecido sobre a importância da adesão e ter demonstrado vontade e 

motivação para começar a terapia. Os esquemas terapêuticos devem ser escolhidos de forma 

que a pessoa possa tolerar e aderir a ele, e as conseqüências da resistência viral devem ser 

consideradas antes de iniciar a TARV (GALLANT, 2000).  

 Sankar et al. (2006) destacam que a adesão aos ARV é um ponto crítico para o 

sucesso do tratamento contra o HIV e é um componente central na vivência com o vírus. To-

mar os medicamentos e seguir as recomendações médicas são experiências altamente influen-

ciadas por fatores contextuais que envolvem os níveis intrapessoal, interpessoal, comunitário, 

social e econômico (SANKAR et al., 2006). A má adesão gera falências, possibilitando a 

emergência de estirpes virais resistentes, comprometendo o prognóstico do indivíduo 

(RACHID;  SCHECHTER, 2004). 

  Um esquema potente, porém intolerante é sentenciado à falha. Uma aderência a 

certo tratamento que demande um longo período de tempo e que precise ser quase perfeita 

praticamente não existe em qualquer outra doença infecciosa crônica como o HIV/AIDS. 

(RACHID;  SCHECHTER, 2004). 

  Para Osterberg e Blaschke (2005), os métodos utilizados para melhorar a adesão 

podem ser agrupados em quatro categorias: educação do paciente, melhora do esquema de 

doses, aumento do número de horas de acesso ao serviço de saúde e melhora da comunicação 

entre médicos e pacientes. 
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 Quanto à adesão à terapia, deve-se compreender que “a não-aderência, em algum 

grau, é universal” (JORDAN et al., 2000), porém a baixa adesão constitui-se em um obstáculo 

crítico ao sucesso do tratamento (SIMPSON et al., 2006). Essa pode levar ao surgimento de 

vírus resistentes, um problema tanto para as pessoas afetadas quanto para a saúde pública, 

tendo em vista que esses podem ser transmitidos para outros indivíduos, limitando as alterna-

tivas de tratamento (CHESNEY; MORIN; SHERR, 2000; JORDAN et al., 2000) e encurtan-

do o sucesso de terapias subseqüentes (WOLF, 2006). 

 Acurcio e Guimarães (1999) mostraram que os efeitos colaterais, a falta de escla-

recimento sobre os medicamentos e o grande número de comprimidos a serem ingeridos por 

dia já eram citados como dificuldades à utilização adequada das medicações. 

 Bonolo et al. (2005), em um estudo  prospectivo, encontraram uma taxa de adesão 

de 63,1% e, após análise multivariada, fatores como desemprego, uso de bebidas alcoólicas, 

relato de três ou mais efeitos colaterais, tomar mais de 12 comprimidos por dia, mudança de 

esquema terapêutico e período longo entre o resultado do teste para HIV e o início da terapia 

mantiveram-se associados a um aumento do risco de não-adesão à TARV. 

 No estudo realizado por Lignani Jr, Greco e Carneiro (2001) em Minas Gerais, os 

pacientes em TARV relataram os efeitos colaterais e a dificuldade em seguir a posologia re-

comendada (oportunidade de tomadas e esquecimento) como as causas mais comuns de falhas 

no uso dos medicamentos. Baixa escolaridade, idade menor de 40 anos e menor tempo de 

tratamento estiveram associados a uma menor adesão ao tratamento. 

 Stone et al. (2004), em um estudo sobre as percepções de pessoas que fazem uso 

de ARV sobre o impacto de dez atributos da TARV na adesão ao tratamento, observaram que 

o maior impacto esteve relacionado ao número total de comprimidos por dia (quanto menor o 

número, melhor foi o impacto na adesão), seguido por freqüência das doses e efeitos colate-

rais. Escolher um esquema terapêutico que se adeque às preferências e estilo de vida de cada 

paciente pode fazer uma diferença significante na aptidão do paciente em aderir à terapia 

(STONE et al., 2004). 

 Garcia, Schooley e Badaró (2003) acreditam que a aderência deve incluir três 

componentes principais: informação, motivação e estilo de vida dos pacientes. Primeiramente, 

o paciente deve ser informado sobre a doença, inclusive sobre o significado da carga viral e da 

contagem de linfócitos CD4+, as implicações na sua qualidade de vida e como a TARV pode 

ajudá-lo a mudar o curso natural da doença. A motivação do paciente deve ser trabalhada jun-



 

 

58

tamente com a adequação do esquema terapêutico ao seu estilo de vida, para que esse conti-

nue ou se torne aderente ao tratamento (CARVALHO, 2008). 

 As melhoras no esquema terapêutico e as renovadas formulações dos medicamen-

tos refletem diretamente na adesão à terapia (BUCHALLA, 2006). Porém, em seu estudo, 

Alencar (2006) comparou entrevistas realizadas com pessoas que fazem uso de ARV em 1998 

com as falas de pacientes em 2005, encontrando uma diferença marcante. Em 1998, os anti-

retrovirais eram tidos como promessas de vida, despertando esperança, diminuindo as infec-

ções oportunistas e resultando em benéficos para o corpo (ganho de peso e a diminuição de 

cansaço). Nas entrevistas mais recentes, as dificuldades decorrentes do tratamento minaram 

esta visão dos medicamentos como promessa. A sobrevida realmente aumentou, mas com ela 

vieram a lipodistrofia, os efeitos colaterais e o medo do esgotamento das combinações de 

ARV.  

 Este outro olhar sobre o que representam os medicamentos antiretrovirais para as 

PVHA surge como um lembrete de que, na época da introdução da TARV, o objetivo funda-

mental era a manutenção da vida. Resolvido este aspecto da doença, apareceram novos desa-

fios provenientes do longo período de uso da terapia, interferindo no dia-a-dia e suscitando a 

busca por uma melhor qualidade de vida (CARVALHO, 2008). 

 Os consensos de terapia anti-retroviral são claros quanto às situações clínicas e 

laboratoriais que indicam a necessidade de prescrever determinadas combinações de medica-

mentos, usando para isso critérios bastante objetivos, como contagem de linfócitos, magnitude 

da carga viral, condição clínica, etc. Não há a mesma clareza, contudo, sobre os determinantes 

e manejos possíveis para os casos dos usuários que não queiram ou não consigam seguir tal 

prescrição – padrões de não adesão, possibilidades de compreensão desses padrões, possíveis 

alternativas para lidar com cada um desses diferentes padrões. A não adesão ao tratamento 

medicamentoso não é apenas um fracasso do ponto de vista clínico e epidemiológico. Ele sig-

nifica também que no “caso da saúde” daquele indivíduo, no sentido da experiência singular 

do seu adoecimento, a não adesão pode estar respondendo a crenças, valores, condições espe-

cíficas de vida que precisam ser ativamente exploradas para serem compreendidas (OLIVEI-

RA et al., 2005). 

 O processo de avaliação da aderência ao tratamento com ARV é bastante comple-

xo, pois nenhum dos métodos disponíveis (monitoração eletrônica dos frascos de medicamen-

tos, dosagem da concentração sérica das drogas, avaliação empírica da equipe de saúde) é 

totalmente satisfatório. Portanto, o ideal é a associação de mais de um desses métodos em 
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conjunto com o auto-relato do indivíduo que, quando feito adequadamente, se torna excelente 

ferramenta para avaliar a adesão, com a realização de perguntas específicas, sem julgamento e 

com presença de boa interação pessoal indivíduo/profissional (HECHET, 1998; MARQUES, 

1999). 

 Ser aderente – particularmente para as PVHA (Pessoas Vivendo com HIV/AIDS) – 

é superar dificuldades, não somente aquelas relacionadas à complexidade dos esquemas tera-

pêuticos (como citado anteriormente), mas, acima disso, as dificuldades relativas ao estilo de 

vida e ao estigma da doença (JORDAN et al., 2000). 

 A relação entre a taxa da adesão do indivíduo à terapia antiretroviral e o desen-

volvimento de resistência viral têm sido bastante discutida na comunidade científica, no en-

tanto, características intrínsecas do próprio HIV também colaboram para o aparecimento de 

vírus multi-resistentes. Amato Neto  et al. (1996), escreveram que a característica do HIV que 

mais tem preocupado os pesquisadores é sua baixa fidelidade no processo de replicação viral, 

o que faz com que ele seja bastante heterogêneo. Essa grande diferenciação entre diferentes 

cópias do HIV pode estar relacionada com o grande número de erros que a transcriptase re-

versa realiza durante o processo de transcrição do RNA em DNA, chegando à troca de até dez 

bases do genoma do HIV em cada transcrição, o que tem sido responsável por dificuldades 

para as possibilidades de tratamento da doença. 

Esquemas iniciais de TARV podem falhar quando o paciente foi infectado por um 

vírus que já apresentava resistência a pelo menos uma das drogas escolhidas, ou pelo apare-

cimento de cepas resistentes, resultado de problemas de adesão e fatores farmacocinéticos, 

dentre outros. O aparecimento de cepas resistentes é um dos principais motivos de falência 

terapêutica (MEDEIROS, 2006). 

Perno et al. (2002) discutem que uma adesão em níveis ótimos leva a uma repli-

cação mínima do vírus e a uma rara mutação espontânea. Adicionalmente, Chesney realça que 

com níveis subótimos ocorre a perda de opções futuras de regimes terapêuticos e progressão 

rápida da AIDS. 

Adesão e toxicidade podem causar problemas à TARV levando a sua falência, 

(CESAR  et al., 2010). 

Na perspectiva de saúde pública, a adesão é potencialmente capaz de reduzir o 

risco de transmissão do HIV e de resistência aos medicamentos antiretrovirais.  Boden et al. 

(1999), ressalta que a adesão é a maneira mais eficaz de prevenção da resistência aos ARV´s. 
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2.4.2 Reações adversas à da terapêutica antiretroviral  

 Os agentes terapêuticos modernos têm contribuído favoravelmente contra as várias 

morbidades que acometem a humanidade. No entanto, em algumas situações, seu uso cria 

efeitos indesejáveis à saúde, por exemplo, o desenvolvimento de reações adversas a medica-

mentos (RAMs). No Brasil, tais reações são responsáveis por 4%a 11% das internações hospi-

talares, sendo que, em alguns casos, podem levar ao aumento do tempo de permanência hospi-

talar a até mesmo ao óbito (MENON et al., 2005).  

 Apesar de no final de 1999, o Ministério da Saúde ter criado a Agência nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), com a missão de proteger e promover a saúde, garantindo a 

segurança sanitária dos produtos e serviços, o Brasil ainda não tem dados epidemiológicos 

acurados acerca da freqüência de RAM relacionadas à TARV, nem quais destas levam à in-

ternações hospitalares ou mesmo à óbitos. 

 A utilização da TARV combinada por períodos prolongados fez com que, a partir de 

2002, se constatasse uma maior freqüência de toxicidade, dando-se maior ênfase na aderência 

monitorada e o conhecido aumento do problema de resistência das drogas (AIDS INFO, 

2004). 

 Uma droga segura não está livre de riscos, mas os riscos razoáveis dão extensão ao 

benefício esperado e as alternativas de avaliação da referida droga. Por causa da grande mor-

bidade associada ao HIV – 1, o grau de toxicidade considerada razoável para a HAART é 

maior do que para outras drogas (ESPÍNDOLA, 2005). 

 Os efeitos adversos são estudados para caracterizar a segurança da droga e sua tole-

rância. Os efeitos que são raros, que demoram a surgir, ou que são quase exclusivas a uma ou 

mais populações, são considerados efeitos adversos inesperados (FDA, 2002) 

 O estudo dos efeitos adversos em ensaios clínicos relata que os tipos de efeitos são 

geralmente avaliados somente com análise laboratorial antes mesmo de uma avaliação clínica 

propriamente dita. Os tamanhos da amostra são muitas vezes pequenos e quase insignifican-

tes. O ensaio HAART 23, por exemplo, possui uma mediana de 81 pacientes por grupo e, 

portanto, tem individualmente menor poder para detectar com eficácia os efeitos adversos. 

(ESPÍNDOLA, 2005). 

  Para serem considerados estudos seguros e de informação adequada, Andrew Carr et. 

al. declarou em seu artigo, em um periódico de julho de 2002, que os estudos precisam apre-
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sentar de 400 a 500 pacientes em tratamento controle por seis meses, ou estudos cegos de 

aproximadamente 100 pacientes em tratamento por no mínimo 12 meses.  Os eventos adversos 

são as conseqüências não desejadas e prejudiciais que ocorrem durante um tratamento. Quan-

do se comprova que, em alguma medida, o evento adverso esta relacionado a um medicamen-

to especifico, passa-se a referi-lo como reação adversa a medicamento (RAM). As RAM são, 

portanto, reações nocivas e não-intencionais a um medicamento, que surgem com o uso de 

doses normalmente utilizadas no ser humano para profilaxia, diagnóstico e tratamento de do-

enças (BRASIL, [200?]; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1972).  

 Em decorrência das características limitantes dos estudos de pré-comercialização de 

medicamentos (fases clinicas I, II e III) não e possível detectar todas as RAM relacionadas a 

cada medicamento antes que sua comercialização seja autorizada. Após dez anos de TARV e 

importante monitorar e notificar as RAM relacionadas ao uso prolongado/continuado de 

ARV, buscando melhor quantificar sua freqüência e gravidade, a ocorrência de novas RAM, 

seu impacto sobre a terapia e a qualidade de vida, e estratégias de abordagem terapêutica e 

profilática (BRASIL, 2010).  

 A terapia antiretroviral está se tornando progressivamente mais eficaz, porém, pro-

gressivamente complexa. Os muitos efeitos adversos da terapia podem causar sintomas afe-

tando uma variedade de sistemas orgânicos (LUCAS, 1999). 

 No Brasil, a partir de dados do Sistema nacional de Informações Tóxico-

farmacológicas, desde 1996 os medicamentos ocupam a primeira posição entre os três princi-

pais agentes causadores de intoxicações em seres humanos, sendo que em 1999 foram respon-

sáveis por 28,3% dos casos registrados e em 2002 por 30,4% (SINITOX, 2002).  

 Diante deste quadro, a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e o Ministério 

da Saúde do Brasil realizaram no ano de 2001 uma oficina de trabalho em melhoria da quali-

dade do atendimento farmacêutico. Enfatizou-se a necessidade de adoção urgentes que mini-

mizassem os agravos de saúde da população no que tange ao uso de medicamentos. Foram 

expostos também os reflexos do mau uso dos medicamentos sobre os custos inerentes às 

ações desenvolvidas no próprio Sistema Único de Saúde (SUS).  

 Neste contexto, um impacto duradouro e positivo sobre os resultados da famacote-

rapia só será sentido se houver um compromisso bem maior dos farmacêuticos e toda comu-

nidade científica envolvida com todo o complexo sistema da HAART pelos PVHA (Pessoas 

Vivendo com HIV e AIDS).  
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 Recentemente a ASHP (American Society of Health-System Pharmacists), estabe-

leceu recomendações para atuação do farmacêutico, no que diz respeito à HAART em PVHA, 

dentre elas a avaliação sistemática de interações, aderência e efeitos adversos, junto com in-

tervenções destinadas a detectar, prevenir e resolver problemas farmacológicos relacionados 

com a terapia antiretroviral, no que se refere a indicação, efetividade e segurança dos medi-

camentos em questão. A partir da detecção destes problemas de saúde concretos, deve-se pro-

duzir uma atuação específica encaminhada à obtenção dos melhores resultados de saúde pos-

síveis no paciente HIV+ sob TARV. Segundo um estudo de Cerdá et al (2004) os problemas 

farmacológicos mais freqüentes em pacientes sob TARV foi: aderência em 30% dos pacien-

tes, efeitos adversos em 27%, sobre-dosagem em 13% dos casos e baixa-dosagem em 9% da 

população estudada. 

 A Estavudina (d4T) é associada com maior freqüência à neuropatia periférica como 

também a hepatotoxicidade. Já os inibidores de proteases são relatados em literatura causando 

efeitos como retinopatia, rash cutâneo, cefaléia, citando apenas alguns deles. Há muito mais 

efeitos adversos que merecem atenção. Muitos destes efeitos, como acidose lática, esteatose 

hepática, hepatotoxicidade, são citados em inúmeras literaturas e não são de menos importân-

cia (CARR, 2000).  

 Entre as associações dos efeitos adversos com as drogas da TARV, os inibidores de 

protease (IP) têm sido freqüentemente associados a distúrbios do metabolismo da glicose. Isto 

tem ocorrido principalmente em pacientes adultos infectados pelo HIV e tratados com TARV 

contendo IP (LEE et al., 1999). Em 1997 o órgão norte-americano Food and Drug Adminis-

tration (FDA) publicou um artigo fazendo uma associação entre a TARV contendo IP e a Di-

abetes (FDA, 1997). Entretanto, outra literatura descreve que a resistência à insulina pode 

estar associada pela própria infecção pelo HIV e não exclusivamente ao uso de uma TARV 

contendo um inibidor de protease (WALLI et al., 1998) 

 O mecanismo de resistência à insulina nos pacientes infectados pelo HIV e tratados 

com HAART não é plenamente compreendido e pode ter origem de múltiplos fatores (DUBE, 

2000). Embora haja casos de desenvolvimento de Diabetes Mellitus Insulino-Resistentes em 

tais pacientes, as conseqüências em longo prazo de diminuição do grau de resistência insulíni-

ca são ainda desconhecidas (FDA, 1997). Existem também vários relatos em que se faz asso-

ciação entre má distribuição de gordura em crianças com infecção pelo HIV com resistência à 

insulina. Porém, a presença de muitas variáveis misturadas, ou combinadas, impede uma liga-

ção definitiva entre essas duas condições (GRACE et al., 2004).  
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 Quanto às alterações no metabolismo de lipídeos (colesterol e triglicerídeos) uma 

grande quantidade de artigos tem sido comumente relatada acerca de adultos infectados pelo 

HIV relacionando-os inclusive, com uma síndrome de lipodistrofia ou até de outras anormali-

dades isoladas (GRACE et al., 2004). Mesmo com a disponibilidade da TARV, baixos níveis 

de HDL (High densidity lipoprotein cholesterol) e altos níveis de triglicerídeos têm sido asso-

ciados com a infecção pelo HIV (GRUNFELD et al., 1989). Com o advento da terapia com 

Inibidor de Protease, a dislipidemia se tornou mais prevalente e mais pronunciada; muitos 

pacientes têm demonstrado um aumento substancial, tanto no LDL (Low densidity lipoprotein 

cholesterol) como no valor médio de triglicerídeos (DUBE, 2000) 

O manuseio dos distúrbios de lipídeo em adultos infectados pelo HIV tem se provado 

difícil. E não existem dados publicados que a respeito de um tratamento de crianças com in-

fecção pelo HIV com hiperlipidemia. O órgão The Cardiovascular Subcommittee of the AIDS 

Clinical Trial Group (ACTG) sugeriu um acompanhamento pelo Programa Nacional de Edu-

cação em Colesterol com diretrizes para avaliação e tratamento da dislipidemia em pacientes 

infectados pelo HIV (DUBÉ et al., 2003). 

 Os Inibidores de Transcriptase Reversa Análogos de Nucleosídeos (ITRN) previnem o 

prolongamento e a reprodução viral, ou replicação. Estas drogas são trifosforiladas intracelu-

larmente para se tornarem nucleotídeos e então são incorporadas as cadeias de DNA viral, 

pela enzima transcriptase reversa. Sua presença na célula pára a transcrição. Infelizmente es-

tas drogas podem funcionar como substratos para outras enzimas com capacidade de forma-

ção do DNA, incluindo a DNA-polimerase, única enzima envolvida na replicação mitocondri-

al. Artigos recentes têm descrito uma interrupção da função mitocondrial com subseqüentes 

efeitos adversos, desde o acido láctico, não pesquisada no estudo, incluindo esteatose hepática 

e hepatotoxicidade (MONTESSORI et al., 2004). 

 Em 1998 foi registrada a primeira descrição de lipodistrofia em pacientes infectados 

pelo HIV. O aspecto clínico principal é perda de tecido adiposo em face, braços e nádegas, 

acompanhados por acumulação de gordura no abdome, peito e coluna cervical (buffalo hump). 

A TARV com IP tem se mostrado fortemente relacionado com a síndrome de lipodistrofia, 

embora alguns ITRN, especialmente o d4T tem sido amplamente associado com a lipodistro-

fia (MONTESSORI et al., 2004). 

 Os efeitos colaterais mais importantes do uso de didanosina (ddI) e descritos ampla-

mente na literatura são a pancreatite, hiperamilasemia, neuropatia periférica, náuseas, diarréia 
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e aumento do ácido úrico sérico. Em alguns estudos clínicos controlados foi observado que 

9% dos pacientes com doses adequadas do ddI apresentam pancreatite. Em pacientes com 

história prévia de pancreatite de qualquer etiologia a incidência pode elevar-se a 30%. A neu-

ropatia é mais comumente observada em pacientes que utilizam altas doses do ddI, podendo 

acontecer em fases precoces da utilização. O ddl é metabolizado em hipoxantina no estômago 

e por isso a formulação é apresentada tamponada. Este tampão causa a maioria dos efeitos 

gastrointestinais como náuseas, vômitos, desconforto abdominal e diarréia (LIMA et al., 

1996). 

 As maiores toxicidades do composto Zidovudina (AZT) estão voltadas para o sistema 

hematológico podendo haver: anemia, leucopenia e plaquetopenia. Observam-se ainda com 

menor freqüência a miopatia, neuropatia periférica, pancreatite, hepatite, náuseas, vômitos, 

cefaléia e diarréia. Muitos destes efeitos colaterais são dosedependentes e também relaciona-

dos com a fase de evolução da infecção pelo HIV. No início da utilização do AZT, 1987/88, 

as doses empregadas eram mais elevadas, em torno de 1.200 mg, e nesta ocasião os efeitos 

colaterais eram mais freqüentes e mais graves. O seu principal efeito colateral, anemia, pode 

ocorrer em 8 a 20% dos pacientes gerando por inúmeras vezes a necessidade de transfusão de 

glóbulos vermelhos, redução na dose utilizada ou até a suspensão definitiva. A neutropenia é 

usualmente revertida com a redução da dose diária do AZT ou interrupção temporária da uti-

lização. Em alguns casos pode ser necessária a utilização de fatores estimulantes de granulóci-

tos ou granulócitos-macrófagos (GCSF ou GMCSF) (LIMA et al., 1996). 

  A exposição prolongada e continua a medicamentos ARV traz alguns fatores a 

ela associados, como toxicidades e reações adversas a medicamentos (RAM). São muitos e 

variados os efeitos relacionados a medicamentos. Por isso, é importante discutir (conhecer) e 

notificar os efeitos adversos mais comuns, fornecendo alternativas de manejo e tratamento 

para a melhor resposta posológica e terapêutica (BRASIL, 2010) 

 Alguns efeitos de ARV podem ser potencialmente graves e comprometer a capa-

cidade ou a disposição do usuário em continuar o tratamento. E importante, então, monitorar 

também esses efeitos, a fim de promover a adesão ao tratamento, intervindo junto ao paciente 

para mudanças e estratégias que viabilizem e favoreçam a melhor conduta (BRASIL, 2010)

  

 

2.4.3 Manejo na toxicidade antirretroviral 
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Com o advento da terapia antirretroviral de alta potencia (HAART), o perfil de 

evolução da infecção pelo HIV/AIDS mudou drasticamente, apresentando reduções significa-

tivas das taxas de morbidade e mortalidade. No entanto, esses benefícios tem-se associado a 

múltiplos efeitos adversos, que podem afetar todos os sistemas corpóreos e variam de toxici-

dades graves a eventos desconfortáveis, mas manejáveis. Alguns eventos adversos estão rela-

cionados a agentes antirretrovirais específicos e podem ser resolvidos com a substituição do 

medicamento, quando possível; outros estão relacionados com classes de antirretrovirais, o 

que torna seu manejo mais difícil (CHEN, 2007) 

 Os farmacêuticos têm um papel importante na abordagem multidisciplinar do manejo 

da terapia antirretroviral de alta potencia, informando, realizando orientações, elaborando 

intervenções farmacêuticas, reforçando a necessidade de adesão, monitorando a resposta à 

terapia ARV e identificando eventos adversos (BRASIL, 2010).  

 A-Toxicidade mitocondrial: os metabólitos ativos dos ITRN agem como substra-

tos para as DNA polimerases, incluindo a transcriptase reversa viral, mas também as DNA 

polimerases humanas, podendo levar a serias toxicidades celulares. A disfunção mitocondrial 

pode ser responsável por neuropatia periférica, miopatia, lipoatrofia, esteatose hepática, hiper-

lipidemia, hiperglicemia, osteopenia, hiperlactatemia e acidose lática. Há evidências que su-

gerem que a maior parte das toxicidades dos ITRN podem ser reversíveis, em algum grau, 

com a suspensão da droga causal (BRASIL, 2010) 

 B-Pancreatite: embora os portadores de infecção pelo HIV possam desenvolver 

pancreatite por varias razoes (abuso de álcool, hipertrigliceridemia, infecção), a causa mais 

comum e a medicamentosa, associada ao uso de didanosina (ddI) ou estavudina (d4T), especi-

almente quando a contagem de células T CD4+ encontra-se inferior a 100 céls./ mm3 (BRA-

SIL, 2010) 

       C-Hepatotoxicidade: todos os antirretrovirais podem levar a algum grau de hepato-

toxicidade, definida como elevação de 3 a 5 vezes nos níveis basais de transaminases (TGO e 

TGP) e gama-glutamiltransferase (GGT). O mecanismo da hepatotoxicidade pode-se dar por 

lesão hepatocelular direta, geralmente associada aos IP (em especial o ritonavir); alteração 

hepática por reação de hipersensibilidade (atenção a nevirapina e ao abacavir) ou secundário a 

síndrome de reconstituição imunológica, principalmente na presença deinfecção crônica pelo 

vírus da hepatite B  (BRASIL, 2010). 
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 D-Síndrome metabólica: é caracterizada pelo conjunto: dislipidemia, resistência 

insulínica, anormalidade na distribuição de gordura corporal e hipertensão arterial sistêmica; 

alguns estudos associam-na a risco cardiovascular elevado. Todos os que se encontrem sob 

TARV devem ter seu risco cardiovascular avaliado periodicamente, com instituição de medi-

das preventivas e terapêuticas, quando aplicável (BRASIL, 2010). 

 

 E-Dislipidemia: apresenta incidência maior em PVHA sob TARV, especialmente 

em decorrência dos inibidores de protease (IP), do que na população em geral, sendo caracte-

rizada por elevação dos níveis de triglicérides e/ou aumento de colesterol total e LDL, alem 

de redução de HDL. Seu tratamento segue as mesmas diretrizes utilizadas para a população 

em geral, iniciando com medidas não farmacológicas e, na persistência da dislipidemia, op-

tando-se pelo manejo farmacológico. Medidas não farmacológicas: prevenção do tabagismo, 

controle nutricional (aumento do consumo de alimentos ricos em fibras, restrição de alimentos 

ricos em gorduras saturadas e hidrogenadas) e atividade física. Teoricamente, as estatinas 

mais seguras para uso são a pravastatina, atorvastatina e rosuvastatina (BRASIL, 2010). 

 

 F-Resistência periférica à insulina e Diabetes mellitus: vários estudos sugerem 

que a resistência periférica a insulina, a qual pode levar ao DM tipo II, tem etiologia multifa-

torial, incluindo lipoatrofia periférica, elevação de níveis de lactato sérico e alteração da fun-

ção mitocondrial nos adipócitos.  

 

 G-Lipodistrofias: são alterações corpóreas caracterizadas principalmente por uma 

redistribuição dos depósitos de gordura e incluem lipohipertrofia (acumulo de gordura visce-

ral no abdome, gordura subcutânea, gordura nas mamas e na região cervical e lipomas) e lipo-

atrofia (perda de gordura nas pernas, braços, região glútea e face e evidenciação das veias em 

MMSS e MMII). Sua etiologia é multifatorial, incluindo fatores genéticos, idade, sexo, tempo 

de exposição aos ARV, alterações metabólicas, nadir de CD4+ no momento do inicio da tera-

pia, e parece estar associada com a toxicidade mitocondrial e alteração da diferenciação dos 

adipócitos induzida pelos IP (Inibidores de Protease), ITRN (Inibidores de Transcriptase Re-

versa Análogos de Nucleosídeos/Nucleotídeos) e ITRNN (Inibidores de Transcriptase Rever-

sa Não-Análogos de Nucleosídeos/Nucleotídeos). Pode ou não estar associada a outras altera-

ções metabólicas (BRASIL, 2004c,  2007c). 
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 H-Nefrotoxicidade: a infecção pelo HIV vem sendo associada com desordens re-

nais, incluindo insuficiência renal aguda e crônica, causadas, direta ou indiretamente, pelo 

próprio vírus ou por evento adverso de medicamentos nefrotóxicos. O tenofovir foi associado 

a lesão tubular renal, sendo que, nesses casos, deve ser descontinuado e não mais reintroduzi-

do.  

 Outros problemas ainda relatados na literatura são: neuropatia periférica, síndrome 

de fraqueza neuromuscular ascendente, mielotoxicidade. 

 

2.4.4 Interações medicamentosas e alimentares com a Terapia Antirretroviral 

 

 O conhecimento das interações entre os antiretrovirais e os alimentos é de extrema 

importância no momento de definir os regimes posológicos de modo a aumentar a eficácia, 

diminuir a toxicidade, melhorar a adesão à terapêutica e procurar, dentro do possível, adaptá-

los ao ritmo de vida destes doentes.  

 O aumento da absorção de fármacos pode ocorrer por vários mecanismos: a. au-

mento na produção de bílis estimulada pelos alimentos, o que favorece a dissolução e absor-

ção de alguns fármacos; b. aumento do fluxo sanguíneo hepático e diminuição do efeito de 

primeira passagem induzido pelos alimentos, o que aumenta a quantidade de fármaco que 

atinge a circulação sistêmica. Por vezes, verificam-se atrasos na velocidade de absorção do 

fármaco, no entanto, desde que o processo não afete a quantidade total de fármaco absorvido 

o efeito não tem significado clínico (AIDS INFO, 2010). 

 Dos diferentes tipos de interações que podem ocorrer entre fármacos e nutrientes, 

os processos que afetam a absorção dos fármacos, são os melhor estudados. A glicoproteína P 

(gp-P) e a isoenzima CYP3A4 têm um importante papel na diminuição da absorção de fárma-

cos. Estas proteínas são submetidas a processos de indução e inibição enzimática, verificando-

se que alguns nutrientes podem ter influência no desencadear destes processos.  

   Não apenas medicamentos antirretrovirais fazem parte do tratamento dos pacien-

tes infectados; está incluída também a quimioprofilaxia para infecções oportunistas caracterís-

ticas da doença (BRASIL, 2008).  

 Segundo o Protocolo de Assistência Farmacêutica em DST/HIV/AIDS (2010), a 

maioria das interações entre os antirretrovirais são mediadas pela inibição ou indução do sis-

tema enzimático P450.  
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 Os IP e os ITRNN são metabolizados por essa via, particularmente pela isoenzima 

CYP3. Dentre os IP, o ritonavir em baixas doses é um potente inibidor da isoenzima CYP3A4 

e tem sido utilizado como um coadjuvante farmacológico dos outros IP, exceto para o nelfi-

navir. A associação de IP com ritonavir (IP/r) proporciona níveis séricos mais elevados, está-

veis e duradouros do IP, aumentando sua potencia de inibição viral e reduzindo a ocorrência 

de mutações de resistência. Essas evidências têm determinado que os IP sempre sejam utiliza-

dos em associação com baixas doses de ritonavir (100 a 200 mg) para favorecer a supressão 

da replicação viral (BRASIL, 2010) 

 Os ITRNN também são substratos para o CYP3A4 e podem agir como indutores 

(nevirapina), ou, de forma mista, como indutores e inibidores (efavirenz) do sistema.  

 De forma distinta, os ITRN não sofrem metabolização hepática via citocromo 

P450, embora utilizando outras vias de metabolização hepática. Portanto, os agentes antirre-

trovirais podem interagir entre si de múltiplas maneiras e, em raros casos, essa interação pode 

resultar em aumento na morbidade e ate mesmo na mortalidade. A seguir, mostramos a via de 

metabolização da maioria dos fármacos e seu mecanismo de ação no organismo (BRASIL, 

2010). 

 
  Figura 04 - Metabolismo dos antirretrovirais (CYP-450)  
                      Fonte: WIGG, 2008. 
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De uma maneira geral, podemos descrever as principais interações medicamentosas dos 

antiretrovirais (BRASIL, 2010): 

Quadro 05 - Interações do CYP-450 com fármacos comumente utilizados em pacientes 

HIV+: 

Mecanismo de Interação Consequências Exemplos 

Fármacos indutores do 

CYP-450 

Diminuem a concentração 

plasmática dos ARV. É ne-

cessário ajuste de dose. 

Rifampicina, fenobarbital, 

fenitoína, carbamazepina, 

dexametasona com nevirapi-

na, efavirenz. 

Fármacos inibidores do 

CYP-450 

Aumentam a concentração 

plasmática dos ARV. É ne-

cessário ajuste de dose. 

Cetoconazol, Itraconazol, 

Fluconazol e IP 

Fonte: Brasil, 2010 
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Quadro 06 - Fármacos contra-indicados com Inibidores de Protease: 

ANTIRETROVIRAIS EXEMPLOS 

 

 

 

Com todos os Inibidores de Protease (IP) 

 

Antilipêmicos (sinvastatina e lovastatina); anti-

histamínicos (astemizol e terfenadina); Prociné-

tico (cisaprida); Benzodiazepínicos (midazolam 

e triazolam); Derivados do ergot (todos); Pro-

dutos naturais (Erva de São João, Echinacea 

purpurea, cápsulas de alho); 

Antimicobacterianos (rifampicina) 

 

 

Com RTV 

 

Fármacos com ação cardiovascular (amioda-

rona, flecainamida, propafenona, quinidina); 

Neurolépticos (clozapina e pimozida). 

 

 

Com LPV/r 

 

 

Fármacos com ação cardiovascular (flecaina-

mida, propafenona); Neurolépticos (pimozida) 

 

 

Com ATV 

 

Antagonista da bomba de prótons (omeprazol) 

 

 

Com EFZ 

 

 

Anti-histamínicos (astemizol e terfenadina); 

Procinético (cisaprida); Benzodiazepínicos (mi-

dazolan e triazolan); Derivados do ergot (todos) 

 

Fonte: BRASIL, 2010 
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 Ainda, segundo BRASIL (2010), diversos medicamentos, como as estatinas, anti-

convulsivantes, antiarrítmicos, antidepressivos, rifampicinas, derivados do ergot, antifúngi-

cos, antiácidos, inibidores da bomba de prótons, antagonistas dos receptores H2, medicamen-

tos para disfunção erétil, entre outros são, em geral, metabolizados pela isoenzima CY3A4 

(BRASIL, 2010). 
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3 RELEVÂNCIA E JUSTIFICATIVA 

 

  Estudos cada vez mais aprofundados sobre a dinâmica viral e celular na infecção 

pelo HIV e o surgimento de novos e eficazes medicamentos resultaram em aperfeiçoamento 

na terapêutica anti-retroviral (ARV) explorando o tratamento combinado com uma ou mais 

drogas (BRASIL, 2004. Existem alguns grandes avanços no manuseio da infecção pelo HIV 

nos dois últimos anos. Ademais, há um crescente reconhecimento dos problemas de aderência 

a longo termo, resistência à droga e toxicidade cumulativa em adultos e crianças (SHAR-

LAND et al., 2004).  

 Apesar de inúmeros benefícios do uso de medicamentos anti-retrovirais, a tera-

pêutica deve ser usada de maneira bastante criteriosa, pois do contrário, corre-se o risco da 

indução da resistência e esgotamento precoce do arsenal ARV disponível. Os tratamentos 

ambulatoriais têm transferido para os pacientes um papel muito importante no controle de sua 

doença. Muitos indivíduos em terapia anti-retroviral não alcançam ou mantém uma adequada 

supressão virológica ao longo do tempo e conseqüentemente, têm um risco aumentado de 

progressão da infecção.  

 O fator determinante do grau e duração da supressão virológica do HIV é a adesão 

ao regime de tratamento que tipicamente consiste de múltiplos medicamentos. A má adesão 

ao tratamento pode ser explicada pela complexidade dos esquemas de tratamento, o que en-

volve a carga de comprimidos, necessidades alimentares, interações entre fármacos e sérios 

efeitos adversos. 

 A utilização da TARV combinada por períodos prolongados fez com que, a partir 

de 2002, se constatasse uma maior freqüência de toxicidade, dando-se maior ênfase na ade-

rência monitorada e o conhecido aumento do problema de resistência das drogas  (GUIDELI-

NES, 2010). Através do acompanhamento farmacoterapêutico, os problemas farmacológicos 

relacionados aos ARV podem ser detectados, quantificados e até, prevenidos por meio de in-

tervenções envolvendo uma equipe multiprofissional.  Como descrito por Cerdá e Alminãna 

(2004): “o acompanhamento farmacoterapêutico consiste no acompanhamento do tratamento 

farmacológico dos pacientes, com o objetivo de garantir que o medicamento vá ter o efeito 

esperado pelo médico que o prescreveu e o de prevenir, ou intervir de forma precoce quanto 

ao surgimento de efeitos não desejados”.  

 A implementação da prática assistencial, principalmente relacionada à farmacote-

rapia onde envolve de forma intensiva a participação do profissional  farmacêutico junto aos 
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doentes infectados por HIV justifica-se, por um lado, devido à elevada incidência de proble-

mas farmacológicos neste grupo de doentes e à sua repercussão na qualidade de vida dos 

mesmos, e por outro, devido ao fato de existir evidência científica de que as intervenções far-

macêuticas são de importante valia, e que se traduzem quer na diminuição dos internamentos 

hospitalares quer na diminuição do custo associado ao tratamento farmacoterapêutico (TEJE-

DO et al., 2000) 

 Desta feita, para melhorar o processo de cuidado ao paciente portador do vírus 

HIV sob TARV, delineou-se um plano farmacoterapêutico, no Centro de Especialidades Mé-

dicas José de Alencar (CEMJA), tendo como objetivo primordial a detecção dos problemas 

farmacológicos relativos à terapia antiretroviral, seja no que diz respeito à necessidade, à efe-

tividade ou segurança destes medicamentos utilizados pelos pacientes monitorizados. 

 A idéia é que a partir da análise deste presente estudo e com a sistematização da 

documentação e registro, outras Unidades Dispensadoras de Medicamentos-UDM do Estado 

do Ceará que prestam assistência ao paciente HIV+ sejam estruturadas e que os problemas 

com a farmacoterapia sejam prontamente conhecidos pelos profissionais envolvidos no pro-

cesso assistencial e clínico desses pacientes, subsidiando, assim, estratégias para minimizá-

los. 
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4 OBJETIVOS  

 

4.1 Geral 

 

 ■ Identificar os problemas farmacológicos em pacientes HIV+ que estejam iniciando 

terapia antiretroviral, assistidos em uma unidade de saúde ambulatorial de referência do 

Ceará, o Centro de Especialidades Médicas José de Alencar (CEMJA). 

 

4.2 Específicos 

 

 ■ Estudar os problemas farmacológicos em pacientes HIV+ que estejam iniciando te-

rapia antiretroviral; 

 ■ Delinear o perfil sócio-econômico-epidemiológico e farmacoterapêutico dos pacien-

tes em terapia antiretroviral no local do estudo;  

 ■ Identificar e descrever os problemas farmacológicos relacionados com os medica-

mentos antiretrovirais, categorizando-os segundo a classificaçao do II Consenso de Granada 

(2002); 

             ■ Descrever as estratégias de resolução e prevenção utilizadas a partir da identifica-

ção dos possiveis problemas relacionados com os fármacos durante o acompanhamento da 

população estudada.  
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5 METODOLOGIA 

 

5.1  Desenho do estudo 

 

 Trata-se de um estudo descritivo, longitudinal e prospectivo, onde cada paciente 

funcionou como seu próprio controle. A pesquisa foi realizada junto ao Centro de Especiali-

dades Médicas José de Alencar – CEMJA em Fortaleza (CEARÁ), no período de dezembro 

de 2008 a agosto de 2010. O acompanhamento farmacoterapêutico teve duração de 09 meses 

e foi desenvolvido de acordo com uma adaptação ao do método Dáder (Machuca et al., 2003) 

para acompanhamneto de pacientes, envolvendo as etapas: 1. oferta do servi-

ço/acompanhamento; 2. entrevista inicial; 3. estado de situação; 4. fase de estudo; 5. avaliação 

global; 6. intervenção farmacêutica e , 7. avaliação dos resultados. 

 Foram utilizadas como ferramentas metodológicas as entrevistas e o preenchimen-

to de uma ficha farmacoterapêutica especificamente elaborada por um grupo de trabalho 

composto por professores da área, do Departamento de Farmácia da Universidade Federal do 

Ceará, farmacêuticos do serviço especializado e da pesquisadora. O prontuário médico eletrô-

nico da instituição de realização do estudo foi usado para complementar os dados e registros 

quando necessário, bem como consulta ao próprio médico infectologista responsável pelo 

paciente específico. 

 Durante o periodo de acompanhamentro dos pacientes, foi adotada a definição de 

problema farmacológico do II Consenso de Granada (2002) – (adaptado ao estudo): “um pro-

blema de saúde relacionado ou suspeito de estar relacionado à farmacoterapia, que interfere 

ou pode interferir nos resultados terapêuticos e na qualidade de vida do usuário”. A identifica-

ção dos problemas farmacológicos seguiu os princípios da farmacologia clínica, baseando-se 

em que um medicamento ou tratamento deve ser necessário, efetivo no alcance do objetivo 

terapêutico e seguro para o paciente quanto ao surgimento de reações adversas ou toxicidade. 

 Assim, os problemas farmacológicos (PF) detectados foram categorizados con-

forme uam adaptação ao II Consenso de Granada- (2002) em três grupos: necessidade (PF 1  

e 2), efetividade (PF 3 e 4) e  segurança (PF 5 e 6 ) (PAINEL DE CONSENSO, 2002) (Qua-

dro 07).   
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Quadro 07 - Classificação de problemas farmacológicos (PF) envolvendo os medicamen-

tos antirretrovirais, segundo adaptação ao II Consenso de Granada, 2002 

NECESSIDADE 

PF-1: O paciente apresenta um problema de saúde por não utilizar o tratamento farmaco-

lógico que necessita. 

PF-2: O paciente exibe um problema de saúde por utilizar um tratamento farmacológico 

que não necessita. 

EFETIVIDADE 

PF-3: O paciente demonstra um problema de saúde por uma inefetividade não quantitati-

va do tratamento farmacológico. 

PF-4: O paciente traz um problema de saúde por uma inefetividade quantitativa do trata-

mento farmacológico. 

SEGURANÇA 

PF-5: O paciente externa um problema de saúde por uma insegurança não quantitativa do 

tratamento farmacológico. 

PF-6: O paciente exterioriza um problema de saúde por uma insegurança quantitativa do 

tratamento farmacológico. 

Fonte: Adaptado de II Consenso de Granada, 2002. 

 

 Considerou-se no estudo: problemas de necessidade incluíam as situações em que 

o paciente não utilizava um medicamento considerado necessário, fosse por abandono ou por 

falta de acesso ao medicamento ou por não ter sido ainda consultado por um médico infecto-

logista. Um medicamento foi ainda consideraddo desnecessário quando não havia um pro-

blema de saúde que justificasse seu uso, no caso da infecção pelo HIV, excepcionalmente isso 

pode ocorrer, tendo em vista a aquisição exclusiva do ARV pelo serviço público de saúde 

(SUS). Quanto á efetividade, o tratamento avaliado foi considerado inefetivo quando não al-

cançou as metas terapêuticas esperadas. Estas situações ocorrem, por exemplo, em casos de 
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falta de adesão do paciente, uso de dose insuficiente ou baixa resposta ao fármaco (refratarie-

dade e/ou resistência viral). A segurança de cada medicamento ARV diz respeito principal-

mente ao surgimento de reações adversas (RAM), tanto relacionadas à dose, como indepen-

dentes desta (ex. hipersensibilidade ou intolerância). 

 A adesão foi basicamente avaliada pelo histórico de dispensa na farmácia e por 

dados que eram coletados a cada mês do acompanhamento, perfil este traçado a cada trinta 

dias de posse dos ARV. 

  Dados do perfil sócio-econômico, como sexo, idade, escolaridade, vínculo empre-

gatício e renda familiar, além de hábitos de vida – histórico de etilismo, tabagismo, drogas 

ilícitas, etc. Buscou-se, dentre outros dados, coletar dados relativos ao conhecimento do paci-

ente sobre o processo saúde-doença, no que diz respeito aos meios de contaminação, preven-

ção e tratamento da infecção pelo HIV. Com relação ao perfil clínico de tratamento, foi verifi-

cado o tempo de diagnóstico, outros medicamentos em uso (contínuos e esporádicos), uma 

anmenese farmacológica pregressa, histórico de exames laboratoriais de carga viral (CV) e 

contagem de linfócitos T CD4+.   

 A partir da entrevista inicial, procedeu-se a fase de análise situacional, organizan-

do-se os dados relevantes e medidas intervencionistas parciais, em especial às relativas à pro-

blemática farmacológica antiretroviral existentes ou potenciais.  Os pacientes também foram 

orientados a buscar atendimento farmacêutico no serviço, a qualquer momento do acompa-

nhamento, para comunicar intercorrências, inclusive,  pelo telefone celular da pesquisadora. 

 A análise situacional foi realizada mensalmente, tendo em conta a totalidade de 

medicamentos utilizada por cada paciente (especialmente os relacionados aos antiretrovirais), 

incluindo medicamentos de uso contínuo, esporádica e por automedicação. As intervenções 

foram realizadas a partir de um plano de cuidado para cada paciente que podia incluir, con-

forme necessidades individuais, mudanças sobre o modo como utilizar os ARV, encaminha-

mentos ao médico ou a outros serviços, mudanças no estilo de vida, orientações sobre alimen-

tação, exercícios físicos, como lidar com as RAM iniciais, educação sobre a doença, estraté-

gias de melhorar a adesão ao tratamento farmacológico e até apoio emocional e espiritual. 

Cada estratégia foi discutida de forma personalizada e sigilosa com cada paciente, buscando 

estabelecer uma relação mútua de colaboração. As intervenções farmacêuticas eram periodi-

camente avaliadas a fim de avaliar a sua real efetividade. 

 Adotou-se a definição de intervenção farmacêutica como sendo “um ato planeja-

do, documentado e realizado junto ao usuário e profissionais de saúde, que visa resolver ou 
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prevenir problemas que interferem ou podem interferir na farmacoterapia, sendo parte inte-

grante do processo de acompanhamento farmacoterapêutico”. As intervenções farmacêuticas 

realizadas foram agrupadas de acordo com as recomendações de Sabater et al (2005), sendo 

feitas adaptações ao estudo , como descrito no Quadro 08. 
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Quadro 08 - Tipos de intervenções farmacêuticas (IF) realizadas no acompanhamento 

farmacoterapêutico, segundo Sabater et al (2005). 

 
 

INTERVENÇÃO FARMACÊUTICA 
 

 
DEFINIÇÃO 

1) Medidas sobre a quantida-
de de medicamento 

a- Modificar a dose 
b-Modificar a freqüência e/ou 
duração 
c-Modificar a pauta/horário de 
administração 

- Ajuste da quantidade de fár-
maco administrada a cada vez 
- Modificar a freqüência de uso 
(vezes ao dia) ou duração do 
tratamento 
- Modificar o esquema de horá-
rios em que são utilizados os 
medicamentos ao longo do dia 

2) Medidas sobre a estratégia 
farmacológica 

a- Acrescentar um medicamen-
to 
b-Suspender um medicamento 
c- Substituir um medicamento 

- Incorporar ao tratamento um 
novo medicamento que o paci-
ente não utlizava 
- Abandonar o uso de um medi-
camento dentre aqueles em uso 
pelo paciente 
- Substituir um determinado 
medicamento em uso por outro 
de composição diferente ou 
ainda forma farmacêutica ou via 
de administração diferente 

3) Medida sobre a educação 
do paciente 

a- Reduzir a não adesão invon-
luntária (educar sobre o uso do 
medicamento) 
b-Reduzir a não adesão volun-
tária (modificar atitudes com 
relação ao tratamento) 
c-Educar sobre medidas não 
farmacológicas 
d-Encaminhamentos a outros 
profissionais de saúde e/ou 
apoio biopsicossocial 

- Educação do paciente sobre as 
instruções e precauções para a 
correta utilização e administra-
ção do medicamento 
- Reforçar a importância da 
adesão do paciente ao seu tra-
tamento 
- Educação do paciente sobre as 
medidas não farmacológicas 
que favoreçam o alcance dos 
objetivos terapêuticos 

 
Fonte: SABATER et al., 2005. 
Problemas relacionados com os medicamentos que requereram para sua resolução medidas de início de uso de medicamentos, modificações 
de aspectos posológicos prescritos, substituição ou suspensão de medicamentos prescritos, levaram o farmacêutico a encaminhar o paciente, 
munido de orientação e/ou informe escrito direcionado ao médico.  

 

 

 Algumas intervenções foram dirigidas exclusivamente aos pacientes e outras fo-

ram dirigidas aos médicos responsáveis por cada caso. O paciente foi encaminhado sempre 

que se acreditava haver necessidade de alteração da prescrição (medicamento, associação, 

dose, freqüência) ou quando da necessidade de avaliação para diagnóstico e tratamento, como 

pioras do quadro clínico ou sinais/sintomas de novos problemas de saúde.  
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5.2 Seleção dos pacientes 

a) Critérios de Inclusão 

 -Pacientes adultos > 18 anos; 

 -Pacientes em regime ambulatorial que tenham indicação médica para iniciar terapia 

antirretroviral; 

 -Que não tenham participado de nenhum outro estudo relativo a medicamentos; 

 -Que concordaram em participar do estudo (TCLE); 

b) Critérios de exclusão 

 - Apresentar deficiência mental e/ou cognitiva impeditiva de realizar acompanhamen-

to; 

 - Estar em regime de reclusão fechado (presidiário); 

 -Ter, em algum momento da vida, feito uso de terapia antiretroviral. 

 

5.3 Análise estatística 

 

 Os dados coletados foram inseridos em um banco de dados criado para o estudo no 

programa Epiinfo versão 3.5.1. As informações referentes ao perfil socioeconômico (variá-

veis: sexo, idade, estado civil, escolaridade e renda individual), variáveis clínicas como tempo 

de diagnóstico e presença de sinais/sintomas no início da terapia, PF e Intervenção Farmacêu-

tica, foram analisadas de modo descritivo, representados por meio de tabelas e/ou gráficos. 

Considerou-se o valor de p<0,05 como nível de significância e intervalo de confiança de 95%.  
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5.4 Aspectos éticos 

 

 Com relação aos aspectos éticos, o estudo foi projetado de acordo com as diretrizes e 

normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos (CNS, 1996) e foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará em 26 de setembro de 

2008 de acordo com o protocolo nº 191/08 (Of. nº624/08). 

 A autorização para a coleta dos dados de cada paciente foi realizada mediante a assina-

tura do documento “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido”. Para garantir a confiden-

cialidade das informações obtidas, os dados foram analisados de forma agregada. 
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6 RESULTADOS  

 

 No período de dezembro de 2008 a agosto de 2010, 146 pacientes tiveram a indicação 

de iniciar terapia antiretroviral no SAE/CEMJA. Destes 146 pacientes, 47 aceitaram livremen-

te participar da pesquisa e 45 concluíram o acompanhamento de nove meses, já que houve 

duas perdas: 01 óbito e 01 abandono de TARV sem sucesso de resgate. O não atendimento 

aos critérios de inclusão/exclusão, discutidos anteriormente, em especial, o consentimento 

livre e esclarecido de participação na pesquisa foi decisivo na captação. 

A Tabela 01 mostra um painel dos parâmetros sociodemográficos, hábitos pessoais e 

estilo de vida da população acompanhada. Quanto à idade dos pacientes, 30 (66,6%,) apresen-

tavam-se entre 20 a 40 anos e apenas dois indivíduos maiores de 60 anos (4,5%). Quanto ao 

sexo, houve predomínio de homens, representando 28 (62,2%) e quanto à raça, 29 considera-

ram-se pardos (64,5%). 

Em um grupo de 45 pacientes, somente um (2,2%) não reside em Fortaleza, sendo 30 

(66,7%) indivíduos naturais da capital. Os solteiros abrangeram considerável percentual 

(51,1%) dos entrevistados, seguidos por aqueles que mantêm união estável (24,4%). Um úni-

co entrevistado relatou ser viúvo (2,2%) e os casados e os divorciados/separados apresenta-

ram-se em números iguais (11,1%). 

Quanto aos aspectos de convivência, 25 pacientes relataram morar com a família 

(55,6%), oito relataram morar sozinhos (17,8%) e um indivíduo relatou viver em casa de 

apoio (2,2%). A presença de um cuidador foi observada em 15 destes (33,3%), sendo repre-

sentado pelo (a) parceiro (a) para 7 pessoas (15,6%). Quando questionados sobre se o cuida-

dor é fixo, 13 pacientes responderam que “sim” (86,7%). 

A análise da escolaridade revela significativa parcela de entrevistados que estudou o 

nível fundamental de forma incompleta (33,3%), semelhante parcela que estudou o nível mé-

dio completo (31,2%), seguido dos com fundamental completo (17,9%), apenas dois destes 

apresentam nível superior completo (4,4%) e os analfabetos e os que sabem ler e escrever 

apresentou-se em percentuais iguais (2,2%). 

Quanto à ocupação, os desempregados representam cerca de um terço dos pacientes 

(33,3%), dentre os que trabalham 11 têm vínculo empregatício (24,5%) e oito são autônomos 

(17,8%). Verificou-se que 32 indivíduos referiram obtenção de renda, sendo 19 com valor em 
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intervalo de 1 a 2 salários mínimos (42,2%) e 13 indivíduos referiram não obter renda 

(28,9%). O recebimento de auxílio doença somente foi referido por um entrevistado (2,2%). 

O uso de bebida alcoólica foi relatado por 16 entrevistados (35,6%) e o histórico fami-

liar de alcoolismo foi comentado por 24 entrevistados (53,3%), sendo o parentesco ir-

mão/irmã(s) o mais freqüente (15,6%) destes. 

O tabagismo foi relatado por nove pacientes (20%), os quais praticam o hábito diaria-

mente. Já o uso de drogas ilícitas foi referido por três pacientes (6,6%) e, quanto ao histórico 

de envolvimento com drogas na família, 18 pacientes (40%) relataram, sendo mais freqüente 

com irmão/irmã(s) (22,1%). As substâncias utilizadas pelos pacientes foram, individualmente, 

maconha, maconha+cocaína e cocaína+crack, cuja freqüência foi semanal (4,4%) e ocasio-

nalmente (2,2%). 

A prática de atividade física foi confirmada por sete pacientes (15,6%), os quais reali-

zam caminhada (4,5%), musculação (4,5%), e artes marciais, futebol e caminhada+bicicleta 

em freqüências iguais 01 (2,2%). Quanto ao peso dos pacientes, verificou-se uma média de 

62,8 Kg, sendo o peso mínimo observado de 40 Kg. 

A prática de atividades religiosas foi relatada por 32 participantes do estudo (71,1%), 

os quais realizam com freqüência semanal em sua maioria (40%). A prática de atividades re-

creativas foi referida por 22 participantes (48,9%), com realização ocasional pela maioria des-

tes (24,4%). 
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Tabela 01 - Distribuição dos pacientes HIV+ quanto ao perfil sócio-demográfico, hábitos pessoais e estilo de  

vida – (CEMJA, Dez/2008 –Ago/2010) 

 

Tipos de Variáveis   N % 

  20 a 30 anos 15 33,3 
  30<idade<40 anos 15 33,3 

Idade 40<idade<50anos 9 20 
  50<idade<60anos 4 8,9 
  Mais de 60 anos 2 4,5 

Peso Mínimo 40 Kg   
Média 62,77 Kg 

Máximo 102 Kg 

Cidade Natal Fortaleza 30 66,7 
Interior 15 33,3 

Cidade (moradia) Fortaleza 44 97,8 
Caucaia 1 2,2 

Sexo Feminino 17 37,8 
Masculino 28 62,2 

Estado Civil Solteiro 23 51,1 
Casado 5 11,1 

Divorciado/Separado 5 11,1 

Viúvo 1 2,2 
União Estável 11 24,4 

Raça Branca 10 22,2 
Preta 6 13,3 
Parda 29 64,5 
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CONTINUAÇÃO  

Tipos de Variáveis   N % 

Escolaridade Analfabeto 1 2,2 

Sabe ler e escrever 1 2,2 
Fundamental Incompleto 15 33,3 
Fundamental Completo 8 17,9 

Médio Incompleto 2 4,4 

Médio Completo 14 31,2 
Superior Incompleto 2 4,4 

Superior Completo 2 4,4 

Ocupação Desempregado 15 33,3 
  Aposentado 3 6,7 
  Trabalhador Autônomo 8 17,8 

  Trabalho com Vínculo Empregatício 11 24 

  Outros (especificar) 8 17,8 

  Afastado por acidente 1 2,2 

  Estudante 1 2,2 
  Presta serviço para uma ONG 1 2,2 

  Trabalho sem carteira assinada 5 11,2 

Renda Individual Sem renda 13 28,9 

 < 01 s.m. 4 8,9 

 01-02 s.m 19 42,2 

 02-03 s.m. 6 13,4 

 03-04 s.m 1 2,2 

 >05 s.m 2 4,4 
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(CONTINUAÇÃO) 

Tipos de Variáveis   N % 
Auxílio Doença Sim 1 2,2 

Não 44 97,8 

Mora Com  Sozinho 8 17,8 
Família 25 55,6 

Outros (especificar) 11 26,6 

Amigo(a) 2 4,4 
Casa de apoio 1 2,2 

Esposo(a) 3 6,6 

Parceiro(a) 4 8,8 

Parceiro+sobrinha 1 2,2 

Ex-madrasta+meio-irmão 1 2,2 

Cuidador Não 30 66,7 
Sim (especificar) 15 33,3 

Mãe 4 8,9 
Parceiro(a) 7 15,6 

Enfermeira 1 2,2 

Filha 1 2,2 
Sobrinho 1 2,2 

Esposa+filhos 1 2,2 

O Cuidador é fixo? Sim 13 86,7 

Não 2 13,3 
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(CONTINUAÇÃO) 

Tipos de Variáveis   N % 
Faz uso de bebidas alcoólicas? Não 29 66,4 

Sim (especificar frequência) 16 35,6 

Diariamente 2 4,4 

Semanalmente 7 15,6 

Ocasionalmente 7 15,6 

Histórico de alcoolismo na 
família?  

Não 21 46,7 

  Sim (especificar frequência) 24 53,3 

  Mãe 1 2,2 
  Pai 4 8,9 
  Irmão(s)/irmã(s) 7 15,6 

Histórico de alcoolismo na 
família? 

Filha 1 2,2 

  Tio (os,a,as) 5 11,1 

  Sobrinhos 1 2,2 

  Tio+pai 1 2,2 
  Pai+mãe 1 2,2 
  Tio+pai+irmãos 1 2,2 

  Irmãos+pai 2 4,5 
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(CONTINUAÇÃO) 

Tipos de Variáveis   N % 
Faz uso de drogas ilícitas? Não 42 93,4 

Sim (especificar qual droga e fre-
quência) 

3 6,6 

Qual:     
Maconha 1 2,2 

Cocaína+crack 1 2,2 
Maconha+cocaína 1 2,2 

Frequência:     
Semanalmente 2 4,4 

Ocasionalmente 1 2,2 

Histórico de pessoas envolvi-
das com drogas na família? 

Não 27 60 
Sim (especificar) 18 40 
Irmão(s)/irmã(s) 10 22,1 

Primo(s) 5 11,1 
Sobrinho 2 4,5 

Irmão+cunhado 1 2,2 

Tabagismo Não 36 80 
Sim (especificar frequência) 9 20 

Diariamente 9 20 

Pratica atividade física? Não 38 84,4 
  Sim (especificar qual e frequência) 7 15,6 
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(CONTINUAÇÃO) 

Tipos de Variáveis  N % 
 Pratica atividade física? Qual:     

  Artes marciais 1 2,2 
  Caminhada 2 4,5 
  Futebol 1 2,2 
  Musculação 2 4,5 
  Caminhada+bicicleta 1 2,2 
  Frequência:     
  Diariamente 3 6,7 
  Semanalmente 4 8,9 

Pratica religiosa Não 13 28,9 
Sim (especificar qual e frequência) 32 71,1 

Qual:     
Católica 25 55,5 

Evangélica 7 15,6 
Frequência:     

Semanalmente 18 40 
Mensalmente 3 6,7 

Ocasionalmente 11 24,4 

Atividade recreativa Não 23 51,1 
Sim (especificar frequência) 22 48,9 

Diariamente 3 6,7 
Semanalmente 7 15,6 
Mensalmente 1 2,2 

Ocasionalmente 11 24,4 

Fonte: Pesquisa direta, Centro de Especialidades Médicas José de Alencar – (CEMJA, Dez/2008 – Ago/2010) 
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 Quando avaliados sobre parâmetros farmacoterapêuticos e aspectos importantes quan-

to à utilização de medicamentos na população estudada, os resultados foram: quando questio-

nados sobre o uso de medicamentos sem prescrição médica, 27 pacientes, 60% da amostra, 

afirmaram ter o hábito de utilizar medicamentos sem prescrição e orientação médica, 17 

(37,8%) responderam não utilizar medicamentos sem prescrição e 1 paciente (2,2%) não sou-

be informar (Gráfico 01). 

Gráfico 01- Distribuição dos pacientes quanto ao uso de medicamentos sem prescrição médica 
(CEMJA, Dez/2008 – Ago/2010)
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Fonte: Pesquisa direta, Centro de Especialidades Médicas José de Alencar – (CEMJA, Dez/2008 – Ago/2010) 
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 Os principais medicamentos usados pelos paciente sem prescrição médica foram: Pa-

racetamol (28,8%) e Dipirona (17,7%). Dipirona+isometepteno+cafeína, Diclofenaco, Tetra-

ciclina, Omeprazol, Xarope de hortelã e outros fitoterápicos foram encontrados na sacola de 

medicamentos, totalizando 16 diferentes tipos de medicamentos citados (Gráfico 2). 

O Gráfico 02 ilustra os medicamentos costumeiramente utilizados sem prescrição mé-

dica pelos entrevistados nos últimos 30 dias que precederam a primeira entrevista.  

  

Gráfico 02 - Distribuição quanto a frequência do uso pelos paciente dos medicamentos sem 
prescrição (CEMJA, Dez/2008 – Ago/2010)
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Fonte: Pesquisa direta, Centro de Especialidades Médicas José de Alencar – (CEMJA, Dez/2008 – Ago/2010) 
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 Acerca da presença de problemas gerais que pudessem interferir na TARV, 38 pacien-

tes (84,4%) afirmaram não possuir nenhum problema associado e apenas 7 (15,6%) relataram 

problemas que pudessem vir a interferir na terapia. Dentre os problemas, a pouca disponibili-

dade de tempo para cumprir os horários de tomadas dos medicamentos (28,6%) e o fato de se 

sentir deprimido (28,6%%) foram os mais citados (Tabela 02) 

 

Tabela 02 - Distribuição dos problemas gerais que podem interferir no tratamento segundo os 

entrevistados – (CEMJA, Dez/2008 – Ago/2010) 

Problemas que possam interferir 

no tratamento 

n % 

Dificuldade de comunicação 1 14,3 

Pouca disponibilidade de tempo para 

cumprir os horários de tomada dos 

medicamentos 

2 28,6 

Sente-se muito deprimido(a) 2 28,6 

Tem muitas dúvidas acerca do trata-

mento 

1 14,3 

Alcoolismo+ crises convulsivas 1 14,3 

TOTAL 7 100 

Fonte: Pesquisa direta, Centro de especialidades Médicas José de Alencar – (CEMJA, Dez/2008 – Ago/2010) 

 

Os Gráficos 03 e 04 mostram os dados relativos aos níveis de conhecimento dos paci-

entes acerca da doença e do tratamento para HIV/AIDS.  

Em relação ao nível de conhecimento dos pacientes sobre como se contrai/transmite o 

vírus HIV, 48,9%, menos da metade dos entrevistados, afirmaram ter muito conhecimento 

acerca dessa questão, enquanto 26,7% relataram pouco conhecimento. 
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Gráfico 03- Distribuição das respostas acerca do nível de conhecimento sobre como 
contrai/transmite o HIV (CEMJA, Dez/2008 – Ago/2010)
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Fonte: Pesquisa direta, Centro de Especialidades Médicas José de Alencar – (CEMJA, Dez/2008 – Ago/2010) 

 

Apenas 8,9% dos entrevistados afirmaram na primeira entrevista ter muito conheci-

mento sobre como é realizado o tratamento da infecção por vírus HIV, ao passo que a grande 

maioria (48,9%) relatou desconhecer como é realizado o tratamento.  

 

Gráfico 04 - Distribuição das respostas acerca do nível de conhecimento sobre o tratamento da 
infecção pelo HIV (CEMJA, Dez/2008 – Ago/2010)
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Fonte: Pesquisa direta, Centro de Especialidades Médicas José de Alencar – (CEMJA, Dez/2008 – Ago/2010) 
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 Sobre a prevenção da doença, 35,6% dos entrevistados afirmaram saber muito sobre 

este tópico. A mesma porcentagem de pacientes relatou ter pouco conhecimento sobre os 

meios de se prevenir contra a infecção pelo HIV (Gráfico 05). 

Gráfico 05 - Distribuição das respostas sobre acerca do nível de conhecimento sobre prevenção 
da infecção pelo HIV (CEMJA, Dez/2008 – Ago/2010)
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Fonte: Pesquisa direta, Centro de Especialidades Médicas José de Alencar – (CEMJA, Dez/2008 – Ago/2010) 

  

 Quando questionados acerca do nível de conhecimento sobre as possíveis complica-

ções da doença, a maioria dos entrevistados (57,8%) relatou desconhecer as complicações, 

20,0% afirmou saber muito sobre esta questão, 13,3% responderam ter nível de conhecimento 

regular e 8,9% referiram pouco conhecimento. Esses dados são de grande importância uma 

vez que, para ter sucesso na terapia, o paciente deve compreender o processo saúde-doença no 

qual está inserido, cabendo ao farmacêutico fornecer essas informações sempre que necessá-

rio. 

Em relação aos esquemas terapêuticos, a Tabela 03 ilustra que neste estudo foi pres-

crito oito diferentes tipos de esquemas antirretrovirais, sendo o predominante zidovudina + 

lamivudina + efavirenz (AZT+3TC+EFZ)  representando 48,9% (22 pacientes) do total. A 

Tabela 04 ilustra a distribuição das respostas acerca do esquema de tratamento antirretroviral 

secundário. 

A lamivudina esteve presente em 100% (oito) dos esquemas iniciais e a zidovudina em 

62,5 % (cinco). Observou-se que os esquemas mais usados compreendiam o de três fármacos, 

correspondente a 57,8% (26 pacientes). Durante o tempo de acompanhamento verificou-se 

que 02 pacientes chegaram a mudar de esquemas antirretrovirais por 05 vezes. O principal 
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motivo da mudança foi o aparecimento de reações adversas 10 (71,6%) que se deveu, em es-

pecial, ao período inicial de adaptação à TARV. Apenas 01 (2,2%) dos pacientes teria inicia-

do TARV com um esquema contra-indicado (AZT+3TC+EFZ), que, no caso, foi a longa his-

tória de depressão e uso abusivo de álcool não relatados ao médico infectologista. Um pacien-

te (2,2%) trocou o esquema inicial devido ao desenvolvimento de reação alérgica e outro para 

melhorar a adesão. Dos 4 (8,8%)  pacientes que tiveram que mudar o esquema ARV pela se-

gunda vez ao longo do acompanhamento, 100% teve por motivo a ocorrência de reações ad-

versas e o regime mais prescrito como terceira escolha foi AZT+3TC+LPV/r, sendo que todos 

continham Inibidor de Protease (IP). Somente 2 (4,4%) dos pacientes chegaram a quarta tenta-

tiva de esquema e 1 (2,2%) precisou tentar o quinto regime ARV sendo, novamente, a reação 

adversa aos ARV como fator determinante nesta mudança. 
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Tabela 03- Distribuição das respostas acerca do esquema de tratamento antirretroviral inicial, 

(CEMJA, Dez/2008 – Ago/2010) 

Esquema antirretroviral inicial Frequência 

Zidovudina/lamivudina (300mg+150mg) + Efavirenz (600mg) 22 (48,9%) 

Zidovudina/lamivudina (300mg+150mg) + Lopinavir/ritonavir 

(200mg+50mg) 

14 (31,3%) 

Zidovudina/lamivudina (300mg+150mg) + Atazanavir (300mg) + Rito-

navir (100mg) 

2 (4,4%) 

Tenofovir (300mg) + Lamivudina (150mg) + Efavirenz (600mg) 2 (4,4%) 

Lamivudina (150mg) + Tenofovir (300mg) + Lopinavir/ritonavir 

(200mg+50mg) 

2 (4,4%) 

Atazanavir (200mg) + Zidovudina/lamivudina (300mg+150mg) 1 (2,2%) 

Atazanavir (300mg) + Lamivudina (150mg) + Tenofovir (300mg) + 

Ritonavir (100mg) 

1 (2,2%) 

Abacavir (300mg) + Lamivudina (150mg) + Efavirenz (600mg) 1 (2,2%) 

TOTAL 45 (100%) 

Fonte: Pesquisa direta, Centro de Especialidades Médicas José de Alencar – (CEMJA, Dez/2008 – Ago/2010) 

 Os resultados relativos aos motivos que justificaram a primeira mudança de TARV 

estão descritos no Gráfico 06 e os subsequentes motivos estão descritos na Tabela 05. 
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Tabela 04 - Distribuição das respostas acerca do esquema de tratamento antirretroviral se-

cundário (CEMJA, Dez/2008 – Ago/2010) 

Esquema antirretroviral secundário Frequência 

Zidovudina/lamivudina (300mg+150mg) + Lopinavir/ritonavir (200mg+50mg) 4 (28,8%) 

Zidovudina/lamivudina (300mg+150mg) + Efavirenz (600mg) 3 (21,4%) 

Atazanavir (200mg)+ Zidovudina/lamivudina(300mg+150mg) 3 (21,4%) 

Tenofovir (300mg) + Lamivudina (150mg) + Efavirenz (600mg) 1 (7,1%) 

Lamivudina (150mg) + Tenofovir (300mg) + Lopinavir/ritonavir 

(200mg+50mg) 

1 (7,1%) 

Atazanavir (300mg) + Lamivudina (150mg) + Tenofovir (300mg) + Ritonavir 

(100mg) 

1 (7,1%) 

Abacavir(300mg)+Lamivudina (150mg)+ Lopinavir/ritonavir (200mg+50mg) 1 (7,1%) 

TOTAL 14 (100%) 

Fonte: Pesquisa direta, Centro de Especialidades Médicas José de Alencar – (CEMJA, Dez/2008 – Ago/2010) 

 

Gráfico 06 -  Distribuição das respostas acerca do motivo da mudança do tratamento antirretroviral 
secundário (CEMJA, Dez/2008 – Ago/2010)
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Fonte: Pesquisa direta, Centro de Especialidades Médicas José de Alencar – (CEMJA, Dez/2008 – Ago/2010) 
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Tabela 05 - Distribuição das respostas acerca do motivo da mudança do tratamento antirre-

troviral terciário, quaternário e quinternário (CEMJA, Dez/2008 – Ago/2010) 

Esquema antiretroviral Nº de pacientes Motivo da Mudança 

Terciário 04 Reação Adversa 

Quaternário 02 Reação Adversa e Melhorar Adesão 

Quinternário 01 Reação Adversa 

Fonte: Pesquisa direta, Centro de Especialidades Médicas José de Alencar – (CEMJA, Dez/2008 – Ago/2010) 

 

Foram identificados 704 problemas farmacológicos, destes 91,33% (n=643) estavam 

relacionados com a farmacoterapia antiretroviral e 8,67% (n=61) atribuídos às demais classes 

farmacológicas utilizadas pelos pacientes, sejam estas prescritas ou por automedicação, detec-

tadas ao longo do AFT. Obteve-se a média de 15,64 problemas farmacológicos/paciente no 

total . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

99

O Gráfico 07 mostra os resultados em relação ao aparecimento do problema com a 

TARV, classificaram-se como REAIS: 433 (67,34%, n=643) e POTENCIAIS: 210 (32,66%, 

n=643), segundo o Consenso de Granada (2002). 

Gráfico 07 - Distribuição das freqüências de problemas farmacológicos (PF) detectados ao 
longo do acompanhamento farmacoterapêutico (AFT) 

(CEMJA, Dez/2008–Ago/2010)

643 (91,33%)

61 (8,67%)

ANTIRRETROVIRAIS

OUTROS MEDICAMENTOS
(NÃO-ARV)

 

Fonte: Pesquisa direta, Centro de Especialidades Médicas José de Alencar (CEMJA, Dez/2008 – Ago/2010) 

 

 

  A analisarmos a Tabela 06, constatamos que o medicamento não-ARV mais envol-

vido com a notificação de problema farmacológico foi a metoclopramida com 8 (13,1%, 

n=61), o segundo medicamento mais freqüentemente envolvido foi sulfametoxazol + trime-

troprim 06 (9,83%, n=61). 
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Tabela 06 - Distribuição das frequências de problema farmacológico por tipo de medicamen-

to envolvido que NÃO-antiretroviral (CEMJA, Dez/2008 – Ago/2010) 

Medicamento n % 

Metoclopramida 8 13,1 

Sulfametoxazol+trimetoprim 6 9,83 

Amitriptilina  5 8,19 

Nistatina 3 4,92 

Azitromicina 3 4,92 

Dexametasona 3 4,92 

Omeprazol 2 3,28 

Claritromicina 2 3,28 

Carbamazepina 2 3,28 

Penicilina benzatina 2 3,28 

Ciprofloxacino 2 3,28 

Albendazol 2 3,28 

Secnidazol 2 3,28 

OUTROS 19 31,16 

TOTAL 61 100 

Fonte: Pesquisa direta, Centro de Especialidades Médicas José de Alencar (CEMJA, Dez/2008 – Ago/2010) 

 Ao longo do estudo foram detectados 643 problemas atribuídos à farmacoterapia anti-

retroviral: 433 problemas reais (67,34%) e 210 potenciais (32,66%). AZT + 3TC apresenta-se 

com mais de um terço dos problemas detectados, com 34,05% (n=219) e EFV e LPV/r com 

21% cada. (Tabela 07) 
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Tabela 07- Distribuição das frequências de problemas farmacológicos reais e potenciais por 

antiretroviral envolvido (CEMJA, Dez/2008 – Ago/2010) 

ANTIRETROVIRAL PF-

REAL 

PF-

POT 

PF-

total 

% 

Zidovudina + Lamivudina 151 68 219 34,05 

Lopinavir/ritonavir 103 34 137 21,3 

Efavirenz 74 61 135 21 

Ritonavir 27 08 35 5,44 

Lamivudina 19 16 35 5,44 

Tenofovir 12 15 27 4,2 

Atazanavir 300mg 16 06 22 3,42 

Atazanavir 200mg 19 01 20 3,11 

Zidovudina 100mg 08 01 09 1,4 

Abacavir 04 - 04 0,64 

TOTAL 433 210 643 100 

     Fonte: Pesquisa direta, Centro de Especialidades Médicas José de Alencar – (CEMJA, Dez/2008 – Ago/2010) 

  O Gráfico 08 revela uma vista geral dos problemas farmacológicos por categoria se-

gundo o II Consenso de Granada (2002-ADAPTADO) relativo à terapia antiretroviral. Quan-

do da análise dos PF-reais a ordem decrescente de freqüência é: PF-5, PF-4 e PF-1, no entan-

to, quando analisamos a ocorrência de PF-potenciais a ordem decrescente de freqüências 

apresenta-se como: PF-1, PF-5 e PF-4. 
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Gráfico 08 - Distribuição das freqüências por categoria de problema farmacológico - (PF) REAL e 
POTENCIAL com antirretrovirais de acordo com o II Consenso de Granada-2002 (CEMJA, 

Dez/2008 – Ago/2010)
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     Fonte: Pesquisa direta, Centro de Especialidades Médicas José de Alencar – (CEMJA, Dez/2008 – Ago/2010) 

 

 A Tabela 08 apresenta os dados relativos à freqüência dos problemas farmacológicos 

reais com cada antiretroviral envolvido. Quando da avaliação dessas freqüências, a categoria 

PF-5, de acordo com o II Consenso Granada (2002), apresentou-se com grande maioria, com 

70,4% (n=305). Destes, 151 (49,5%,), quase a metade dos registros foi atribuída à associação 

de AZT+3TC, seguido do LPV/r, com 33, 8% (n=103).  Quanto à questão da efetividade na 

tomada dos antiretrovirais, o PF-4, apresentou-se como segundo mais freqüente, com 15,01% 

(n=65) e PF-1, quando da necessidade de tomada (adesão) dos antiretrovirais, apresentou-se 

com 13,16% (n=57). Essas duas últimas categorias de problemas, PF-4 e PF-1, também tem 

maiores freqüências atribuídas aos antiretrovirais AZT +3TC e LPV/r.  
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Tabela 08 - Distribuição das freqüências de problemas farmacológicos REAIS (PF-REAL) 

por antiretroviral envolvido, de acordo com a categoria segundo o Consenso de Granada 

(2002) (CEMJA, Dez/2008 – Ago/2010) 

 

ARV PF1-
REAL 

PF2-
REAL 

PF3-
REAL  

PF4-
REAL 

PF5-
REAL 

PF6-
REAL  

TOTAL  

3TC 3 - - 5 11 - 19 

ATV200 4 - - 4 11 - 19 

ATV300 3 - - 2 11 - 16 
AZT100 1 - - 1 5 1 8 

AZT+3TC 22 - - 24 104 1 151 
EFV600 6 - 1 10 56 1 74 
LPV/r 10 - - 12 81 - 103 
RTV 4 - - 3 19 1 27 
TDF 2 - - 3 7 - 12 
ABC 2 1 - 1 - - 4 

TOTAL 57 1 1 65 305 4 433 

Fonte: Pesquisa direta, Centro de Especialidades Médicas José de Alencar – (CEMJA, Dez/2008 – Ago/2010)  

  

A Tabela 09 revela uma maior freqüência para os problemas farmacológicos relativos 

à necessidade, com destaque para PF-1 (paciente tem a necessidade de tomda dos ARV enão 

o faz) e mais uma vez a associação AZT+3TC aparece com maior número de problemas, des-

ta vez com mais da metade dos eventos, com 56,7% (n=119). O problema relativo à segurança 

não-quantitativa (reação adversa)-PF-5-POT surge como segundo problema farmacológico 

mais freqüente, com 32,38% (n=68) da ocorrência dos problemas farmacológicos detectados 

ao longo do AFT, sendo o EFV, o antiretroviral mais envolvido. 
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Tabela 09 - Distribuição das freqüências de problemas farmacológicos potenciais (PF-POT) 

por antiretroviral envolvido, de acordo com a categoria segundo o Consenso de Granada 

(2002) (CEMJA, Dez/2008 – Ago/2010) 

Fonte: Pesquisa direta, Centro de Especialidades Médicas José de Alencar – (CEMJA, Dez/2008 – Ago/2010) 

  

 A Tabela 10 , revela que durante o processo de acompanhamento farmacoterapêutico 

foram coletadas 305 reações adversas. Sendo náuseas e enjôo as mais freqüentes com 17,37% 

(n=53) e 12,13% (n=37), respectivamente, seguido de vômitos com 11,14% (n=34).  Diarréia 

aparece com 18 notificações (5,9%, n=305), sendo 12 atribuídas ao LPV/r. Dos 305 proble-

mas farmacológicos-5-reais (reações adversas aos ARV) coletadas, 104 (34,09%) foram atri-

buídas á combinação de AZT + 3TC e 26,55% (n= 81) imputados ao LPV/r. A associação 

AZT + 3TC está associada à maior ocorrência de queixas relativas à náuseas , enjôos e vômi-

tos, respondendo com quase metade, 47,11% (n=49) de todos os registros dessas reações ad-

versas  ao longo do AFT. 

 

 

 

 

 

ARV PF1-
POT 

PF2-
POT 

PF3-
POT 

PF4-
POT 

PF5-
POT 

PF6-
POT 

TOTAL 

3TC 10 - - 1 5 - 16 
ATV200 1 - - - - - 1 
ATV300 3 - - 1 1 1 6 

AZT100 - - - - 1 - 1 

AZT+3TC 43 - - 3 21 1 68 
EFV600 31 - 1 1 28 - 61 
LPV/r 19 - - 9 6 - 34 

RTV 4 - - 2 1 1 8 

TDF 8 - 1 1 5 - 15 
ABC - - - - - - - 

TOTAL 119 - 2 18 68 3 210 



 

 

105

Tabela 10 - Distribuição das freqüências por reação adversa (problema farmacológico, PF 5 - 

REAL) ao antiretroviral envolvido (CEMJA, Dez/2008 – Ago/2010) 

Fonte: Pesquisa direta, Centro de Especialidades Médicas José de Alencar (CEMJA, Dez/2008 – Ago/2010)  

RAM 3TC ATV200 ATV300 AZT AZT+3TC  EFV LPV/R RTV TDF Total 

Alucinações      4    4 

Anemia      3     3 

Astenia 1  1     1 1 4 

Cefaléia     4  2   6 

Convulsão      1    1 

Diarréia     5 1 12   18 

↓ do paladar     1     1 

Dor Abdo-
minal 

    1 1 1   3 

Epigastralgia 1  1 1 2 1 1 1  8 

Mialgia 1  1 1 1   1 1 6 

Dores nos 
MMII 

    2  2   4 

↑ colesterol 
total 

      2   2 

↑ VLDL E ↓ 
DE HDL 

      1   1 

↑ triglicerí-
dios 

      2   2 

Enjôo 1 3 2 1 15 4 9 2  37 

↓ apetite     3 1 2 1  7 

           

Insônia      4    4 

Intolerância 1  1  1  2 2 1 8 

Mal-estar 
geral 

1 1 1 1 8 5 5 2  24 

Náuseas 1 4 2  23 6 13 3 1 53 

Neutropenia     3     3 

Pesadelos      7    6 

Rash cutâ-
neo 

    3  2   5 

Sonolência     1 2 1   4 

Taquicardia      2    2 

Tontura     7 10 3   20 

Vômitos 2 3 2 1 11 1 10 3 1 34 

Outras - - - - - - - - - 35 

TOTAL 11 11 11 5 104 56 81 19 7 305 
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Quanto ao perfil virológico, o Gráfico 09 ilustra a distribuição dos pacientes avaliados 

em relação à carga viral no início e no final dos 09 meses de acompanhamento. De acordo 

com os dados observados, nota-se uma redução média de 99,80% na carga viral dos pacientes 

em AFT. Dos 41 pacientes, 34 deles tiveram cargas virais indetectáveis. Para este parâmetro 

observou-se uma estatística descritiva (Tabela 11) com valores de Carga Viral Inicial (média 

= 91.062; mediana = 64.768; intervalo de confiança no início = [62344: 119780]) e Carga 

Viral Final (média =182; mediana = 0; intervalo de confiança [0: 501] e desvio padrão = 

1.041). Para avaliar o potencial efeito da TARV sobre a redução do número de vírus HIV nos 

pacientes monitorados foi realizado Teste-t Student com as duas amostras presumindo variân-

cias diferentes (início e no final do AFT). 

 De acordo com os resultados obtidos rejeita-se H0 (não houve redução significativa 

das cargas virais), ou seja, pode-se concluir com 95% de confiança que houve redução signi-

ficativa nas cargas virais ao término do acompanhamento, pois o p-valor encontrado (0, 0000) 

< nível de significância adotado (� = 0,05) (Tabela 12). 
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Gráfico 09 - Distribuição das cargas virais INICIAL e FINAL da população HIV+ acompanhada pelo estudo 
(CEMJA , Dez/2008 – Ago/2010)
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Tabela 11 - Resultados do Teste Estatístico (teste-t Student) em relação à variável Carga 
Viral dos pacientes em Acompanhamento Farmacoterapêutico no (CEMJA, Dez/2008 – 
Ago/2010) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Carga Viral Antes (cópias/mL) Carga Viral Depois (cópias/mL) 

    

Média 91.062 Média 182 

Erro padrão 14.652 Erro padrão 163 

Mediana 64.768 Mediana 0 

Moda 299.268 Moda 0 

Desvio padrão 93.819 Desvio padrão 1.041 

Variância da 

amostra 

8.802.034.978,55 Variância da amostra 1.083.669,50 

Curtose -0,06 Curtose 40,70 

Assimetria 1,04 Assimetria 6,37 

Intervalo 299197 Intervalo 6674 

Mínimo 71 Mínimo 0 

Máximo 299.268 Máximo 6.674 

Soma 3.733.535 Soma 7.469 

Contagem To-

tal Pacientes 
41 

Contagem Total Pa-

cientes 
41 
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Tabela 12 - Perfil Estatístico descritivo em relação à variável Carga Viral dos pacientes em 

Acompanhamento Farmacoterapêutico no (CEMJA, Dez/2008 –Ago/2010) 

Resultados Carga Viral Inicial 

(cópias/mL) 

Carga Viral Final 

(cópias/mL) 

Média 91.062 182 

Variância 8.802.034.978,55 1.083.669,50 

Observações 41 41 

Hipótese da diferença 

de média 

0  

Gl 40  

Stat t 6,202122463  

P(T<=t) uni-caudal 1,22834E-07  

t crítico uni-caudal 1,683851014  

P(T<=t) bi-caudal 0,00000  

t crítico bi-caudal 2,02107537   

 

Quanto ao perfil leucocitário, os Gráficos 10 e 11 ilustram a distribuição dos pacien-

tes avaliados em relação a variável contagem de linfocitos T CD4+ no início e no final dos 09 

meses de acompanhamento, respectivamente.  

Nota-se um aumento médio de 104,52% no número de leucócitos desta classe dos pa-

cientes analisados. A Tabela 13 apresenta um perfil de estatística descritiva  com valores de 

Início (média = 196 ; mediana = 200; intervalo de confiança = [ 165,7 : 226,3] e desvio pa-

drão = 103,72) e no Final (média = 400; mediana = 382; intervalo de confiança [339,08 : 

460,92] e desvio padrão = 208,50 ).  No mesmo sentido, foi realizado também para variável 

linfócito CD4+ o Teste-t Student com as duas amostras presumindo variâncias diferentes (iní-

cio e no final do AFT), pode-se concluir com 95% de confiança que houve aumento significa-

tivo no número de linfócitos, pois o p-valor encontrado (0,0000) < nível de significância (� = 

0,05) . 
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Gráfico 10- Perfil Estatístico descritivo em relação a variável número de linfócitos T CD4 + INICIAL da população 
HIV+ acompanhada pelo estudo (CEMJA, Dez/2008 – Ago/2010)
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Gráfico 11- Perfil Estatístico descritivo em relação a variável número de linfócitos T CD4 + FINAL da população 
HIV+ acompanhada pelo estudo (CEMJA, Dez/2008 – Ago/2010)
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Tabela 13 - Perfil Estatístico descritivo em relação à variável linfócitos T CD4+ dos paci-

entes em Acompanhamento Farmacoterapêutico no (CEMJA, Dez/2008 –Ago/2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Linfócito T CD4+ -  Inicial 

(céls./mm3) 

Linfócitos T CD4+ - Final 

(céls./mm3) 

Média 196 Média 400 

Erro padrão 15 Erro padrão 31 

Mediana 200 Mediana 382 

Moda 194 Moda 498 

Desvio padrão 103,72 Desvio padrão 208,50 

Variância da amostra 10.756,86 Variância da amostra 43.472,18 

Curtose 3,81 Curtose 3,26 

Assimetria 1,01 Assimetria 1,20 

Intervalo 582 Intervalo 1128 

Mínimo 11 Mínimo 47 

Máximo 593 Máximo 1175 

Soma 8806 Soma 18010 

Contagem 45 Contagem 45 
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O Gráfico 12 e as Tabelas 14 e 15 mostram o perfil das intervenções farmacêuticas 

durante o acompanhamento farmacêutico para identificar, prevenir e resolver os problemas 

farmacológicos. A classificação dos tipos de Intervenções Farmacêuticas foi de acordo com o 

modelo proposto por Sabater et al. (2005), com as devidas adaptações pelos pesquisadores 

para melhor adequação ao perfil da clientela soropositiva (HIV+ em TARV) do estudo. Das 

590 intervenções farmacêuticas, 434 (73,4%) ocorreu na educação dos pacientes, sendo 176 

(40,55%) para reduzir o abandono voluntário e 121 (27,88%) em outras medidas educativas, 

como encaminhamento a outros profissionais de saúde (que não o médico), suporte em aspec-

tos biopsicossociais e na qualidade de vida. As outras 54 intervenções farmacêuticas (12,44%) 

educativas abrangeram medidas não-farmacológicas, por exemplo, orientar o paciente a fazer 

uma atividade física ou apoio espiritual.  

Ainda utilizando a categorização segundo Sabater et al. (2005), foram realizadas 92 

intervenções farmacêuticas sobre a quantidade do fármaco prescrito. Destas, 85 (92,39%) 

foram para alterar o esquema de administração (modificação dos horários), 5 (5,43%) para 

alterar a dosagem (freqüência e/ou duração) e somente 2 (2,17%) para alterar a dose do ARV. 

 

 

Gráfico 12 - Distribuição das frequências por categoria de Intervenção Farmacêutica (IF) de 
acordo com Sabater et al. (2005)- (CEMJA, Dez/2008 – Ago/2010)
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Fonte: Pesquisa direta, Centro de Especialidades Médicas José de Alencar (CEMJA, Dez/2008 – Ago/2010) 
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Tabela 14 - Distribuição das frequências por subtipo de Intervenção Farmacêutica de acordo 

Sabater et al. (2005)  (CEMJA, Dez/2008 – Ago/2010) 

Fonte: Pesquisa direta, Centro de Especialidades Médicas José de Alencar – (CEMJA, Dez/2008 – Ago/2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de Intervenções Farmacêuticas n % 

1a-Para alterar a dose 2 0,34 

1b-Para alterar a dosagem (frequência e / ou duração) 5 0,85 

1c-Para alterar o esquema de administração 

(modificação dos horários) 

85 14,41 

2a- Para administrar um ou mais fármacos 21 3,55 

2b-Para retirar um ou mais medicamentos 30 5,09 

2c-Para substituir um ou mais fármacos 13 2,20 

3a-Para reduzir o abandono involuntário 

(educar para o uso do fármaco) 

83 14,07 

3b-Para reduzir o abandono voluntário 

(mudança de comportamento para o tratamento) 

176 29,84 

3c-Educar sobre medidas não farmacológicas 54 9,15 

3d- Outras 121 20,50 

TOTAL 590 100 
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Tabela 15 - Distribuição das freqüências por subtipo de Intervenção Farmacêutica 3D (Ou-

tras) (CEMJA, Dez/2008 – Ago/2010) 

Fonte: Pesquisa direta, Centro de Especialidades Médicas José de Alencar (CEMJA, Dez/2008 – Ago/2010) 

 

O meio de comunicação mais utilizado para realizar a intervenção foi o verbal presen-

cial 341 (57,8%), seguida da verbal telefone 160 (27,1%). A atuação constante do farmacêuti-

co na terapêutica do paciente foi contínua e isso é refletido nas intervenções presenciais junto 

aos pacientes, observada em 509 ocasiões (86,3%), seguida das direcionadas aos médicos 

infectologistas com 55 (9,3%) durante o período deste estudo. (Gráficos 13 e 14) 

Gráfico 13 - Distribuição das freqüências de acordo com o Meio de comunicação (1-Verbal Presencial; 
2-Verbal Telefone; 3-Escrito; 4-Outros) - (CEMJA, Dez/2008 – Ago/2010)

341

160

88

1

590

57,8
27,1 14,9 0,2

100

0

100

200

300

400

500

600

700

1-Verbal Presencial 2-Verbal Telefone 3-Escrito 4-Outros TOTAL

N

%

 

Fonte: Pesquisa direta, Centro de Especialidades Médicas José de Alencar (CEMJA, Dez/2008 – Ago/2010)  

Subtipo 3D n % 

1-encaminhamento a outros profissionais de 

saúde 

63 52,1 

2- suporte em aspectos bio-psicosociais e na 

qualidade de vida 

23 19,0 

3-não se aplica 35 28,9 

TOTAL 121 100 
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Gráfico 14 - Distribuição das freqüências para quem se destina (1- Paciente; 2- Médico;  3- Outros 
Profissionais; 4-Cuidador / Familiar; 5- Outros) (CEMJA, Dez /2008-Ago/2010)
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Fonte: Pesquisa direta, Centro de Especialidades Médicas José de Alencar – (CEMJA, Dez/2008 – Ago/2010 ) 
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7 DISCUSSÃO  

 A epidemia de HIV/AIDS configura um dos mais sérios problemas contemporâ-

neos de saúde pública, apresentando alto grau de morbi-mortalidade e perspectivas de um 

contínuo crescimento e propagação em todos os continentes. As possibilidades de controle 

dessa pandemia ainda parecem remotas, apesar do desenvolvimento de novas terapias e do 

esforço mundial na busca de uma vacina eficaz contra a infecção (CECCATO  et al., 2004) 

 A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é uma doença de forte impac-

to negativo sobre o contexto atual de saúde (SANTOS;  SILVA;  SOARES, 2010) e represen-

ta a quarta maior causa mundial de mortalidade (UNAIDS, 2003) 

 Existem poucos estudos abordando a problemática das trocas de TARV durante o 

primeiro ano de tratamento, muitos artigos estão mais voltados a fatores associados a não ade-

são, problema comum entre países desenvolvidos ou em desenvolvimento (BONOLO; GO-

MES; GUIMARÃES, 2007), dificultando a correlação entre resultados e uma discussão mais 

aguçada sobre temática. Estudos durante o inicio de TARV seriam de grande valia, visto que, 

quanto mais precoce a detecção de problemas relacionados à farmacoterapia antiretroviral, 

menor probabilidade de aparecimento de cepas resistentes (HOSSEINIPOUR; SCHECHTER, 

2010) e outros problemas associados, que tornam difícil o tratamento. Pacientes que permane-

cem em TARV inicial por mais de um ano apresentam menos falhas terapêuticas, morte e tem 

maior sucesso no tratamento (MUKHERJEE  et al., 2006).  

 Com o crescente número de pacientes em uso de TARV a monitorização do tra-

tamento desde seu inicio se tornou uma das prioridades em saúde pública. Além da terapia de 

resgate ter custos mais elevados, falhas na adesão resultam em mutações e seleção de vírus 

resistentes (BISSON et al., 2008). 

 As características sociodemográficas dos pacientes acompanhados farmacotera-

peuticamente neste estudo coincidem com os de outros estudos com pacientes soropositivos 

(SANTOS;  SILVA;  SOARES, 2010; CODINA JANÉ et al., 2004; KNOBEL et al., 2002).  

           Analisando as características da amostra estudada, verificou-se que a idade média 

encontrada foi próximo de 37 anos, foi semelhante a um estudo brasileiro realizado por Eidam 

et al. (2006) cujo valor deste parâmetro epidemiológico encontrado também foi de 37 anos.  

 Outros trabalhos na literatura também corroboram para maior prevalência de paci-

entes soropositivos na faixa de 20 a 40 anos como nos relatos da Secretaria de Estado de Saú-

de de Santa Catarina (2001) a qual destaca para portadores do HIV, como faixa etária predo-

minante, de 20 a 40 anos. Em um estudo realizado com sujeitos infectados pelo HIV no muni-
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cípio de São Paulo, encontrou-se a faixa etária compreendida entre 30 a 39 anos como as ida-

des de maior prevalência (GABRIEL;  BARBOSA; VIANNA, 2005) o que condiz com a mé-

dia obtida (39 anos) na pesquisa de Santos et al. (2010).  

 Pode-se crer que esta faixa etária seja justificada pelo próprio advento temporal da 

era AIDS que explodiu nos anos 80 e 90 que levaria aos atuais pacientes em início de terapia 

antirretroviral ser predominantemente jovens.  

 Ressalta-se ainda que mesmo neste estudo, foram verificados apenas 02 indiví-

duos acima de 60 anos, esta população idosa deve ser alvo de campanhas de prevenção espe-

cíficas realizadas em diferentes vias de comunicação e de forma multidisciplinar, dado au-

mento da expectativa de vida da população mundial e brasileira e com isso ampliação do tem-

po de vida sexual ativa agregado às múltiplas opções de estratégias farmacoterápicas para 

casos de disfunção sexual frequente nesta faixa etária. Este conjunto de fatores pode ser po-

tenciais mecanismos para proliferação da infecção por HIV em populações geriátricas. 

 Quanto ao gênero, identificou-se neste estudo que a maior parte dos pacientes era 

do gênero masculino (N=28; 62,2%) e 17 (37,8%) do gênero feminino, obedecendo à propor-

ção de 1,65 homens para cada mulher. A relação entre número de homens/mulheres foi menor 

neste estudo quando comparado com o mesmo parâmetro do trabalho de Santos, Silva, Soares 

(2010) que verificou uma taxa de incidência de 2,76 pacientes do sexo masculino em relação 

feminino. Este é um dado que corrobora com a preocupação da área de infectologia e epide-

miologia clínica que vem alertando sobre a feminilização da AIDS em todo o mundo. 

  Apesar de o número de casos do sexo feminino ser inferior ao masculino em al-

guns trabalhos brasileiros, a Secretaria de Saúde do Estado de Goiás (2007) relata que a inci-

dência da infecção entre mulheres tem contribuído crescentemente com o aumento de casos 

no estado, uma tendência observada em todo o país. De acordo com Santos, Silva, Soares 

(2010) e Brasil (2011) a feminização da AIDS pode também ser influenciada pelo reflexo do 

comportamento sociossexual da população, com a mulher tendo um papel mais dominante 

dos seus próprios desejos e liberdade de vivenciar novos papéis também no campo de sua 

sexualidade, além da vulnerabilidade biológica que a mulher apresenta.  

 Em relação ao estado civil, os achados deste estudo em que pouco mais da metade 

dos pacientes se declararam solteiros (51,1%) corroboram com resultados de Santos, Silva e 

Soares (2010) onde 120 (54,05%) tinham essa mesma condição. Esse é um perfil esperado já 

que quando solteiro o indivíduo tem um número maior de parceiros sexuais diferentes e ge-

ralmente se permite a experimentações mais perigosas à contaminação por doenças sexual-
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mente transmissíveis, incluindo a AIDS. Em relações estáveis a prevenção ao vírus HIV é 

quase sempre influenciada por crenças e valores morais associados ao casamento.  

 No Ocidente, esses valores são marcados por atributos como o amor, o respeito, a 

confiança e a partilha. Existe uma concepção geral na população de que quando esses valores 

são considerados, homens e mulheres estão protegidos do risco de ser infectados (MAIA, 

GUILHEM, FREITAS; 2008). O sexo desprotegido em relações estáveis pode ser justificado 

também pela hierarquização do poder nas relações afetivossexuais, fato que consegue supri-

mir a efetividade da comunicação sobre a sexualidade entre parceiros. Todavia, o perfil atual 

da epidemia de AIDS confirma que esse tipo de comportamento está diretamente relacionado 

ao aumento da incidência da infecção entre pessoas casadas, principalmente entre as mulhe-

res. Apesar do aumento da autonomia das mulheres, elas ainda são mais susceptíveis à infec-

ção, em consequência de seu papel social, sendo em alguns casos privadas de negociar o uso 

de preservativos e discutir a fidelidade (LOPES, 2003). 

 Avaliando o grau de instrução, observa-se que uma boa parte (55,6%) tem um ní-

vel de escolaridade baixo até o ensino fundamental, com 01 paciente analfabeto e outro que 

sabe apenas ler e escrever com limitações. Este perfil pode influenciar consideravelmente no 

manejo do tratamento, uma vez que os antirretrovirais que são dispensados na rede pública 

são com a descrição do princípio ativo e esta nomenclatura tem uma complexidade que pode 

repercutir em pouca compreensão do paciente aos diferentes tipos de medicamentos, seus ho-

rários de administração e nas propriedades intrínsecas de cada fármaco (se administrar com 

alimento, se armazenar em refrigeração, se diminui os efeitos adversos tomando a noite antes 

de dormir, etc) e este conjunto de fatores de confusão pode afetar a adesão e principalmente 

na obtenção da resposta farmacológica e clínica por déficit de escolaridade e compreensão. 

 Em contraponto, nota-se uma fatia considerável de pacientes que tem um bom ní-

vel de escolaridade, cerca de 40% destes tinha do ensino médio até o nível superior completo. 

Este dado foi encontrado em valores próximos na pesquisa de Santos, Silva e Soares (2010) 

com perfil de instrução entre o médio e superior em torno de 45,6%. Em um estudo realizado 

em Natal, no Rio Grande do Norte (CARDOSO;  RAMOS;  LOBO, 2003), verificou-se que o 

mais frequente grau de instrução dos infectados pelo HIV incluídos na amostra foi o ensino 

fundamental, com 57% dos casos, resultado similar ao presente estudo cuja prevalência deste 

parâmetro concentrou-se também no ensino fundamental. 

  Deve-se ressaltar que estes estudos observam uma preocupação sobre a pauperi-

zação da contaminação que o HIV traz consigo e que a baixa escolaridade pode atuar de for-
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ma desfavorável na obtenção de resultados esperados na terapia antirretroviral dado seu arca-

bouço cultural-sócio-econômico intrínseco das classes mais desfavorecidas, mesmo que se 

saiba que a relação entre a incidência da infecção e a baixa escolaridade possa não mais ser 

um fator de risco absoluto. 

 No processo de construção da anamnese farmacológica buscou-se traçar o perfil 

de utilização dos medicamentos (30 dias prévios ao atendimento farmacêutico) pelos pacien-

tes HIV+ na amostra selecionada. Os dados mostraram um uso de medicamentos sem prescri-

ção médica por 60% da amostra, afirmaram ter o hábito de se automedicar. Segundo Acurcio 

e Guimarães (1999) a automedicação está entre os principais problemas relacionados a paci-

entes que fazem uso de antirretrovirais. Os pacientes que relataram fazer uso de medicamen-

tos por automedicação ou sem prescrição receberam orientação farmacêutica acerca dos riscos 

da automedicação e prejuízos ocasionados à terapia antirretroviral (TARV), uma vez que há a 

possibilidade de ocorrer interações medicamentosas.       

 Em relação ao hábito de indicar medicamentos para outras pessoas (amigos, fami-

liares), 22,2% dos entrevistados afirmaram ter o costume de indicar medicamentos para ter-

ceiros, estes dados mostram a importância de um acompanhamento para uso racional dos me-

dicamentos, o qual se configura como um dos pilares filosóficos da Atenção Farmacêutica 

(OPAS, 2002). 

 Acerca da presença de problemas gerais que pudessem interferir na TARV, dentre 

os relatados, a pouca disponibilidade de tempo para cumprir os horários de tomadas dos me-

dicamentos (28,6%) e o fato de se sentir deprimido (28,6%%) foram os mais citados. Em um 

estudo de revisão realizado por Ventura (2006), “estar muito ocupado ou fora de casa” é cita-

do como uma das principais razões capaz de interferir na adesão à terapia antirrretroviral, bem 

como a depressão. Os problemas psicológicos também foram relatados por Roberts (2000) 

como fatores responsáveis pela falta de adesão total ao tratamento, juntamente com fatores 

étnicos, uso de drogas, fatores socioeconômicos, culturais e sociais. 

 Quando questionados acerca do nível de conhecimento sobre as possíveis compli-

cações da doença, a maioria dos entrevistados (57,8%) relatou desconhecer as complicações, 

o que alerta para valiosa colaboração de uma assistência personalizada e focada nas demandas 

individuais no âmbito da educação em saúde, esclarecimentos apropriados sobre a TARV e as 

consequências do abandono do tratamento. Esses dados são de grande importância uma vez 

que, para ter sucesso na terapia, o paciente deve compreender o processo saúde-doença no 
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qual está inserido, cabendo ao farmacêutico fornecer essas informações sempre que necessá-

rio (VENTURA,  2006). 

 Quase metade dos pacientes afirmou desconhecer sobre a terapia antiretroviral. 

Ceccato et al (2004) discutem sobre os vários fatores que podem levar o indivíduo a não 

cumprir adequadamente a TARV e destaca a compreensão insuficiente sobre o uso dos medi-

camentos, bem como a afalta de informação sobre os riscos advindos da não-adesão. Uma vez 

que as pessoas não podem tomar os medicamentos corretamente se não sabem como fazê-lo, 

fornecer informações sobre os medicamentos constitui atividade fundamental para promover 

adesão. E, ainda, que uma comunicação inadequada entre o paciente e o profissional da saúde 

sobre os medicamentos e o cumprimento da prescrição, tem sido apontada como um dos prin-

cipais fatores responsáveis pelo uso em desacordo com a prescrição médica. 

 Muitas pessoas que fazem uso da TARV desconhecem farmacologia e não enten-

dem o significado da meia vida do medicamento. Sem orientações sobre o assunto, elas não 

têm como saber que a atrasar a tomada das medicações é melhor que deixar para tomar so-

mente no horário da próxima dose (MELCHIOR, 2007). 

 Em relação aos esquemas terapêuticos, foi observado o uso de oito tipos de es-

quemas diferentes, sendo o predominante zidovudina + lamivudina + efavirenz 

(AZT+3TC+EFZ) representando 48,9% (22 pacientes) do total.  O que está de acordo com o 

Consenso Brasileiro para Tratamento de Infecção pelo HIV em Adultos, 2008. A lamivudina 

esteve presente em 100% (oito) dos esquemas iniciais e a zidovudina em 62,5 % (cinco). 

  Observa-se uma quase ausência de prescrição do abacavir, justificada em parte, 

pelo desabastecimento nacional do antiretroviral no período do estudo. (Nota Técnica nº 

362/09-SVS/MS-ANEXO B); 

 De acordo com o Consenso Brasileiro em AIDS (BRASIL, 2008), o tratamento 

antiretroviral é indicado para todos os pacientes infectados pelo HIV, sintomático ou assinto-

mático, que apresentam contagem de linfócitos T- CD4+ abaixo de 350/mm3, o início da tera-

pia deve ser considerado conforme a evolução dos parâmetros imunológicos, virológicos e 

outras características do paciente. Os esquemas preferenciais recomendados são os constituí-

dos por dois inibidores de transcriptase reversa análogo de nucleosídeos (ITRN-zidovudina, 

lamivudina) e um inibidor de transcriptase reversa não-análogo de nucleosídeos (ITRNN-

efavirenz); o uso de inibidor de protease (IP) passou a ter uma indicação mais restrita, sendo 

recomendado apenas para pacientes com imunodeficência grave e como resgate terapêutico 
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(BRASIL, 2008). Neste estudo, usam o esquema terapêutico com dois ITRN e um ITRNN e 

51,1% já iniciaram TARV com, pelo menos, um inibidor de protease (IP). 

 Observou-se que os esquemas mais usados compreendiam o de três fármacos, cor-

respondente a 57,8% (26 pacientes). A maioria dos esquemas iniciais foi composto por 2 

ITRN+1 ITRNN, seguidos por esquemas com 2 ITRN+ 1 IP/r, sendo AZT+3TC+EFV o pre-

dominante no primeiro caso e AZT+3TC+LPV/r no segundo, estando de acordo com o que 

sugere o consenso 2008 e com achados de Cesar et al. (2010). A 3TC foi o fármaco mais uti-

lizado dos esquemas nas TARV iniciais do SAE/CEMJA e no estudo das Ilhas Caribenias e 

América Latina de Cesar et al. (2010), e apresentou menor número de substituições. O AZT 

foi o fármaco com maior queda do número nos esquemas iniciais para os finais no período 

estudado. 

 A predominância do esquema antirretroviral inicial contendo Zidovudina + Lami-

vudina + Efavirenz está de acordo com o Consenso Brasileiro para Tratamento de Infecção 

pelo HIV em Adultos (BRASIL, 2008). Ao analisarmos os dados referentes à automedicação, 

observamos a maior freqüência do uso de paracetamol (28,8%), seguido da dipirona (17,7%). 

Segundo o Protocolo de Assistência Farmacêutica (BRASIL, 2010) há a discussão sobre a 

possível interação do paracetamol com a zidovudina, podendo este medicamento ter sua con-

centração sérica aumentada por aquele analgésico/antitérmico (CONSENSO, 2008). A esses 

pacientes foi realizada a intervenção farmacêutica para possível alternativa terapêutica junto 

ao seu infectologista. 

 No acompanhamento farmacoterapêutico a avaliação dos problemas farmacológi-

cos e o manejo desses problemas é o cerne das Intervenções Farmacêuticas realizadas. Dos 

704 problemas farmacológicos coletados, a maior parte estava relacionada à TARV, n= 643 e 

outros 61 problemas às demais classes farmacológicas, sejam estas prescritas ou automedica-

ção detectadas ao longo do AFT. Os problemas farmacológicos potenciais, em sua grande 

maioria eram passíveis de intervenção, como se tomar EFV à noite ao invés de se tomar pela 

manhã ou ainda, mudar o horário de tomada do LPV/r para os horários após a refeição levan-

do a uma melhor absorção ou ainda, diminuição dos efeitos adversos – diarréia, epigastralgia 

e náuseas. 

  Tejedo et al. (2000), estudaram os problemas farmacológicos em pacientes em 

uso de terapia antirretroviral e encontraram nos 399 pacientes estudados: 59,92% de proble-

mas por inefetividade quantitativa (adesão irregular à terapêutica ARV), 27,27% de proble-

mas relativos à segurança não quantitativa dos ARV (reações adversas); 9,5% de problemas 
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ligados à necessidade (automedicação) e 1,65% para outros problemas como: altas doses de 

ARV, ou alguma outra enfermidade associada – infecções oportunistas, depressão, etc – que 

não estavam sendo tratadas. Os problemas farmacológicos no que se refere à adesão mostram-

se em destaque nos grupos já adaptados, quando comparados com os problemas farmacológi-

cos relacionados à segurança qualitativa em pacientes que estão iniciando a terapia farmaco-

lógica para infecção por HIV, isto se deve à toxicidade dos medicamentos antiretrovirais mais 

evidenciada no primeiro ano de tratamento.  

 Dos 643 problemas farmacológicos atribuídos à TARV, 55,05% (n=354) estavam 

relacionados aos antirretrovirais AZT+3TC e EFV. Isto pode ser explicado pelo fato destes 

medicamentos serem alternativas terapêuticas de primeira escolha segundo o Consenso Brasi-

leiro de Terapia Antirretroviral em HIV/AIDS para adultos (BRASIL, 2008).  

 Dos 45 pacientes que concluíram o acompanhamento, 14 (31,1%) mudaram de 

esquema ARV ao longo dos nove meses. Sendo o esquema AZT+3TC+LPV/r o mais freqüen-

te quando da primeira troca e o mais substituído foi o esquema AZT+3TC+EFZ, resultado 

este esperado, já que foi o regime mais prescrito inicialmente na população estudada. O prin-

cipal motivo da mudança foi o aparecimento de reações adversas 10 (71,6%) que se deveu em 

especial ao período inicial de adaptação à TARV. Apenas 01 (2,2%) dos pacientes teria inici-

ado TARV com um esquema contra-indicado (AZT+3TC+EFZ), que, no caso, foi a longa 

história de depressão e uso abusivo de álcool não relatados ao médico infectologista. Um 

(2,2%) trocou o esquema inicial por reação alérgica e outro para melhorar a adesão. Dos 4 

(8,8%)  pacientes que tiveram que mudar o esquema ATRV pela segunda-vez ao longo do 

acompanhamento 4 (100%) teve por motivo as reações adversas e o regime mais prescrito 

como terceira escolha foi AZT+3TC+LPV/r, sendo que todos continham IP. Somente 2 

(4,4%) dos pacientes chegaram a quarta tentativa de esquema e 1 (2,2%) precisou tentar o 

quinto regime ARV sendo, novamente, a reação adversa aos ARV como fator determinante 

nesta mudança. 

Em um estudo feito por Lima (2010), o principal motivo das solicitações de mu-

danças de TARV no HSJ (Hospital São José de Doenças Infecto-Contagiosas/Ceará) no ano 

de 2008 se referiu aos relatos de Reações Adversas aos Medicamentos, assim como em estudo 

feito na Suíça e Sul da África (KEISER et al., 2008),  nas Ilhas Caribenias e America Latina 

(CESAR et al., 2010). O tratamento das doenças oportunistas que acontece simultaneamente 

com a TARV nos pacientes com AIDS provavelmente afeta a tolerância aos antirretrovirais, 

aumentando o risco de toxicidade (CESAR et al., 2010).  
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Assim como neste estudo, os fármacos trocados em relação ao sexo, idade e doen-

ças oportunistas dos pacientes não apresentaram nenhuma relação, contudo os principais mo-

tivos de troca em relação aos fármacos apresentaram elevada significância, confirmando que 

as RAM foram os principais motivos de necessidade de substituição dos esquemas (LIMA, 

2010) 

 Os esforços em continuar o desenvolvimento de medicações com efeitos adversos me-

nos incômodos ou menos inoportunos e considerar que os médicos devem continuar cautelo-

sos quanto a novos medicamentos e o desenvolvimento de síndromes associadas ao uso do 

ARV. Uma vez não havendo uma cura definitiva para a infecção pelo HIV-1, a redução ou 

amenização dessa doença é realizada pelo uso de agentes antiretrovirais por um período inde-

finido de tempo. Durante este momento, a probabilidade de se desenvolver efeitos adversos 

ou tóxicos é relativamente alta, e as drogas antiretrovirais, usadas para aumentar a sobrevida 

dos pacientes infectados pelo HIV, estão fortemente associadas a efeitos adversos a curto e 

longo prazo (MURFHY, 2003) 

 Na amostra populacional estudada, não se detectou nenhum evento para PF-2 (relativo 

à necessidade-automedicação) e uma insignificante frequência de PF-3 (relativo à inefetivida-

de qualitativa) e PF-6 (relativo à segurança quantitativa). O primeiro é explicado pelas carac-

terísticas de proibição de venda, auto-custo e nenhum outro tipo de indicação terapêutica, que 

não a infecção pelo vírus HIV, dos antiretrovirais no Brasil e assim, a automedicação, no gru-

po estudado, não foi registrado. O segundo (PF-3) confirma a alta eficiência dos antiretrovi-

rais disponíveis, em levar o vírus HIV-1 a níveis séricos indetectáveis e a restituir os linfóci-

tos T CD4+ a contagens normais. Isso foi demonstrado estatisticamente quando da análise dos 

dados relativos à carga viral e à contagem de linfócitos CD4+, antes e após nove meses de 

iniciado a TARV. Por último, o PF-6: como todos os pacientes em acompanhamento foram 

rigorosamente orientados quanto aos horários, quantidade de comprimidos, etc a ocorrência 

de eventos adversos relacionados com altas doses dos antiretrovirais foi praticamente inexis-

tente.   

Um dos principais indicadores clínicos dos pacientes HIV+ é a contagem da carga vi-

ral e dos linfócitos T CD4+. Esses dois parâmetros de avaliação imunológica são importantes 

na determinação de fatores relacionados à terapia medicamentosa e ao prognóstico do infecta-

do, devendo sempre ser associados aos dados clínicos (SANTOS;  SILVA;  SOARES, 2010). 

No Brasil, o tratamento com antirretrovirais é indicado para pacientes assintomáticos com 

contagem de linfócitos T CD4+ entre 200 e 350 céls/mm3, ou ainda para pacientes sintomáti-
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cos ou assintomáticos que apresentem número de células T CD4+ abaixo de 200 cel/mm3 

(BRASIL, 2001). 

 A determinação da carga viral é um preditor de imunocompetência muito utiliza-

do, tendo seu valor utilizado no prognóstico de morbimortalidade e controle de eficácia tera-

pêutica largamente na rotina clínica (Castro, Gagliani, 2001; Eidam, 2006). Estudos demons-

tram que uma baixa contagem de células T CD4+ pode ser um fator de risco relacionado à 

doença que influencia na adesão do paciente ao tratamento. A literatura busca explicar esta 

situação por dois fatores: a limitação cognitiva e física e o menor suporte social com que o 

infectado se depara com o avanço da doença (MELCHIOR et al., 2007; CODINA JANÉ et 

al., 2004; GIR; VAICHULONIS; OLIVEIRA, 2005). 

 A carga viral encontrada na última avaliação presente nos prontuários incluídos na 

pesquisa foi menor que o limite mínimo detectável para 34 dos 41 pacientes que tiveram os 

exames disponibilizados no início e final do estudo. Inversamente, observou-se que houve um 

aumento do número de linfócitos T CD4+ em relação à avaliação inicial desses pacientes. Re-

latos de pesquisadores da área sinalizam que este padrão de redução da carga viral e elevação 

do nível de linfócitos CD4+ é algo intrinsecamente relacionado à adesão do paciente à terapia 

antirretroviral, com a possibilidade de valores próximos aos normais nos índices de avaliação 

imunológica (DOURADO, 2006; EIDAM, 2006; SANTOS;  SILVA;  SOARES, 2010). 

 A alta freqüência de problemas relativos à segurança qualitativa (reações adversas) 

com 305 (47,43 %) deveu-se, em grande parte, por este acompanhamento estar se tratando de 

pacientes em início de TARV, diferentemente do estudo de Tejedo et al. (2000). Em pacientes 

que já superaram a fase inicial de adaptação à TARV, o problema mais frequentemente identi-

ficado são os por inefetividade quantitativa (adesão irregular) –PF -4 , seguido do problema 

relativo à necessidade, PF-1 . 

 Uma das causas mais frequentes de PF-1 é a não adesão ao tratamento farmacológico, 

uma vez que pelo II Consenso de Granada (2002) esta categoria pertence à classe de proble-

mas de NECESSIDADE de tratamento farmacológico, ou seja, o paciente não utiliza o medi-

camento que necessita. Diante da problemática de adesão à HAART bem característica na 

população soropositiva, esta situação de baixa aderência à farmacoterapia antirretroviral é 

fonte comum de acarretar PF-1. Esta categoria representou 27,37% de todos os problemas 

farmacológicos durante os 09 meses de acompanhamento.  

 O PF-4 apresentou-se com 12,90% (n=83), problema este muito importante quando da 

discussão do desenvolvimento de resistência viral à TARV, pois é sabido que a adesão irregu-
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lar leva a mutações genéticas desses vírus. Como dissertado por Rachid e Schechter (2004), a 

adesão irregular (subdoses) à TARV pode ser fator negativo importante para o desenvolvi-

mento de estirpes virais do HIV-1 multirresistentes. A má adesão gera falências, possibilitan-

do a emergência de estirpes virais resistentes, comprometendo o prognóstico do indivíduo.  

A problemática da adesão irregular à farmacoterapia antirretroviral e sua relação entre 

a taxa da adesão do indivíduo à terapia antirretroviral e o desenvolvimento de resistência viral 

têm sido preocupação contínua pelos especialistas da área, no entanto, características intrínse-

cas do próprio HIV também colaboram para o aparecimento de vírus multirresistentes. Amato 

Neto  et al. (1996), escreveram que a característica do HIV que mais tem preocupado os pes-

quisadores é sua baixa fidelidade no processo de replicação viral, o que faz com que ele seja 

bastante heterogêneo. Essa grande diferenciação entre diferentes cópias do HIV pode estar 

relacionada com o grande número de erros que a transcriptase reversa realiza durante o pro-

cesso de transcrição do RNA em DNA, chegando à troca de até dez bases do genoma do HIV 

em cada transcrição, o que tem sido responsável por dificuldades para as possibilidades de 

tratamento da doença. Assim, o não cumprimento do esquema pode acarretar o aparecimento 

de falha terapêutica e falha imunológica, tornando mais difícil o tratamento.  

 A falha terapêutica também pode ser consequência da baixa absorção do medica-

mento, interação entre os fármacos e pouca potência antiviral do medicamento, resultando em 

PF-4 e também com o aparecimento de cepas resistente.  Essas cepas originadas das mutações 

provocadas pelos medicamentos, em geral, se tornam resistentes a outras terapias medicamen-

tosas da mesma classe antirretroviral, originando uma resistência cruzada. A falha imunológi-

ca é observada quando o paciente volta a apresentar infecções oportunistas pela diminuição de 

LT CD4+ (KHANLOU et al., 2005). 

A adesão é um fenômeno intensamente ligado às experiências vivenciadas ao longo do 

tratamento e encontra-se suscetível a mudanças durante este período (BRASIL, 2007C). Ela 

não é um processo linear, o surgimento de dificuldades determina momentos de maior ou me-

nor adesão para todas as pessoas que fazem uso de medicamentos. Portanto, “ser aderente” 

não é uma característica do paciente, mas sim a condição momentânea de “estar aderente” 

(NEMES et al., 2000a). 

 Montessori et al. (2004), concluíram que mais de 25% dos pacientes descontinu-

am o uso inicial de HAART por falha no tratamento, sejam estes a inabilidade de suprimir a 

replicação viral do HIV, efeitos tóxicos ou a inconformidade com os primeiros meses de tera-

pia. No entanto, pesquisas em países desenvolvidos revelam que a média de adesão a terapias 
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de longa duração é de 50%, e este número é ainda menor nos países subdesenvolvidos (WHO, 

2003). Esta baixa adesão resulta em sofrimento, que poderia ser evitado, e diminuição da qua-

lidade de vida dos portadores dessas enfermidades e em altos custos para o sistema de saúde 

(WHO, 2003). Adesão e toxicidade podem causar problemas à TARV levando a sua falência, 

(CESAR et al., 2010). 

 Cabe a equipe de saúde identificar dificuldades na tomada dos medicamentos que 

podem futuramente acarretar abandono de tratamento, bem como prestar orientações especifi-

cas e adotar medidas profiláticas e terapêuticas quanto ao manejo de eventos adversos e toxi-

cidades, dependência química e depressão (BRASIL, 2010) 

 No Ministério da Saúde (BRASIL, 2010), há um destaque para as principais cau-

sas de abandono de tratamento: eventos adversos e/ou toxicidades (receio e/ou manifestação 

de sinais e sintomas), com o destaque para a lipodistrofia, com efeito, extremamente deletério 

na autoestima das PVHA, agravando os sintomas de depressão e o isolamento afetivo e social; 

depressão e outros transtornos psiquiátricos; uso abusivo de álcool e/ou drogas recreacionais; 

dificuldades socioeconômicas; falta de expectativa de termino de tratamento; ausência de sin-

tomas que justifiquem terapia, levando-se em conta a cultura de medicina curativa e não pre-

ventiva; falta de entendimento sobre a evolução natural da infecção e dos objetivos da terapia; 

crenças religiosas e sobrevalorização de terapias alternativas excludentes em relação aos 

ARV.  

 Em 1999, Acurcio e Guimarães, mostraram que os efeitos colaterais, a falta de es-

clarecimento sobre os medicamentos e o grande número de comprimidos a serem ingeridos 

por dia já eram citados como dificuldades à utilização adequada dos medicamentos. No estu-

do realizado por Lignani Jr, Greco e Carneiro (2001) em Minas Gerais, os pacientes em 

TARV relataram os efeitos colaterais e a dificuldade em seguir a posologia recomendada 

(oportunidade de tomadas e esquecimento) como as causas mais comuns de falhas no uso dos 

medicamentos.  

 De acordo Stone et al. (2004), em um estudo sobre as percepções de pessoas que 

fazem uso de ARV sobre o impacto de dez atributos da TARV na adesão ao tratamento, ob-

servaram que o maior impacto esteve relacionado ao número total de comprimidos por dia 

(quanto menor o número, melhor foi o impacto na adesão), seguido por frequência das doses e 

efeitos colaterais. Os efeitos adversos que mais comumente aparecem no início da TARV são 

náuseas, anorexia, alteração do paladar, mal estar geral, insônia, astenia, rush cutâneo. Li-

podistrofia, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, acidose láctica, intolerância a glicose e 
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diabetes, dentre outros podem aparecer com a continuidade do tratamento (CONSENSO 

BRASILEIRO DE TERAPIA ANTIRRETROVIRAL, 2008). 

 O aparecimento de efeitos secundários dos medicamentos foi apontado como um 

fator de baixa adesão à terapêutica. Esta variável fora já citada pelos doentes quando descre-

veram as principais barreiras à adesão. De facto, para um doente assintomático que inicia te-

rapêutica antirretroviral potente, os efeitos secundários dos fármacos representam uma dimi-

nuição na qualidade de vida. Ammassari (2002) relatou a mesma situação. Altice (2001) con-

cluiu que doentes que recebiam informações acerca dos efeitos adversos esperados e da forma 

como estes poderiam ser minoradas apresentavam uma adesão à terapêutica mais elevada. 

A terapia antiretroviral tem representado uma grande influência entre os efeitos adver-

sos relativos tanto a adultos quanto a população pediátrica. Aqueles efeitos comuns, porém 

não tão ofensivos, como a diarréia, náusea e pirose, podem ser transitórios, como podem per-

sistir durante todo o tratamento com a TARV. Efeitos adversos graves, porém não tão co-

muns, fazem uma associação do AZT com níveis baixos de hemoglobina. (MELVIN et al., 

2001).  

Segundo o Consenso (2008), os efeitos adversos que mais comumente aparecem no 

início da TARV são náuseas, anorexia, alteração do paladar, mal estar geral, insônia, astenia, 

rush cutâneo. Lipodistrofia, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, acidose láctica, intole-

rância a glicose e diabetes, dentre outros podem aparecer com a continuidade do tratamento. 

Neste estudo, a alta e predominante freqüência de PF-5-real (reações adversas aos 

ARV) – foi de 305 notificações, representando 70,44% de todos os problemas farmacológicos 

reais ou seja, envolvendo insegurança qualitativa dos antiretrovirais nos pacientes acompa-

nhados. Náusea, vômito, enjôo e diarréia foram as RAM mais comuns encontradas na popula-

ção estudadada. Foi observado que dos 45 pacientes que concluíram o acompanhamento, pelo 

menos 34 deles (75,5%) desenvolveu algum tipo de RAM nos primeiros nove meses de 

TARV. É importante observar que essas reações eram notificadas no momento do relato do 

paciente à farmacêutica pesquisadora. Essas informações eram confrontadas com os registros 

nos prontuários médicos eletrônicos e, um considerável número dessas RAM não constava 

como queixas relatadas ao médico infectologista. Isso nos leva a pensar que no registro médi-

co haja uma subestimação das RAM com TARV inicial, como discutido por Bonolo et al. 

(2006). 

 Bonolo et al. (2006), estudaram a alta incidência de reações adversas nos prontuários 

médicos dos pacientes que fizeram o primeiro uso de TARV em um centro de referência em 
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HIV/AIDS em Minas Gerais . Esta pesquisa encontrou náusea e vômitos como as RAM mais 

comuns entre esses pacientes e que 34,5% dos pacientes desenvolveram algum tipo de RAM 

nos primeiros 12 meses da terapia iniciada. Talvez essa frequência seja baixa quando compa-

rada ao nosso estudo, porque a quantificação das RAM era coletada pelo histórico médico 

pregresso e não num relato feito pelo próprio paciente, além do acesso ao profissional farma-

cêutico ser bem mais fácil que ao médico infectologista.   

A literatura acerca de estudos sobre a problemática farmacológica específico para pa-

cientes HIV+ sob TARV é extremamente precária em nível mundial e praticamente inexisten-

te no Brasil.  

Um artigo de Tejedo et al. (2000) verificaram que do total de problemas farmacológi-

cos relativos à TARV encontrados, realizaram-se neste estudo 632 intervenções farmacêuticas 

que se classificaram em três tipos: 22,9% de caráter preventivo (medidas tomadas para evitar 

os erros de medicação e para prevenir RAM (Reações Adversas aos Medicamentos), 49,3% 

de caráter educativo (veicular informação ao doente ou aos seus familiares e ao resto da equi-

pe de saúde, contribuindo para um uso mais racional do medicamento e promover a adesão ao 

tratamento) e 27,7% de otimização do tratamento farmacológico (sugerir adicionar um ou 

mais fármacos, suspender um ou mais fármacos ou substituir um ou mais fármacos) e intervir 

no ajuste da posologia (aumento ou diminuição da dose e/ou alteração do intervalo posológi-

co). 

 Das 590 intervenções farmacêuticas, 434 (73,4%) ocorreu na educação dos paci-

entes, sendo 176 (40,55%) para reduzir o abandono voluntário e 121 (27,88%) em outras me-

didas educativas, como encaminhamento a outros profissionais de saúde (que não o médico), 

suporte em aspectos biopsicossociais e na qualidade de vida. As outras 54 intervenções far-

macêuticas (12,44%) educativas abrangeram medidas não-farmacológicas, por exemplo, ori-

entar o paciente a fazer uma atividade física ou apoio espiritual. A relação farmacêutico-

paciente foi bastante fortalecida nos momentos das intervenções, que ocorreram na sua quase 

totalidade no momento do atendimento da dispensa dos ARV. 

 Ainda utilizando a categorização segundo Sabater et al. (2005), foram realizadas 

92 intervenções farmacêuticas sobre a quantidade do fármaco prescrito. Destas, 85 (92,39%) 

foram para alterar o esquema de administração (modificação dos horários), 5 (5,43%) para 

alterar a dosagem (freqüência e/ou duração) e somente 2 (2,17%) para alterar a dose do ARV. 

Devido à complexidade do acompanhamento farmacoterapêutico a pacientes HIV+ 

sob TARV, que requer intervenções personalizadas, a ocorrência de ações pontuais e específi-
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cas foram compiladas na categoria 3, subtipo 3D-outras (28,9% das intervenções), adaptado 

de Sabater et al. (2005). Cita-se como exemplo: paciente F.M.X., sexo feminino, com diag-

nóstico de alergia a látex, mantinha relações sexuais com seu parceiro, sorodiscordante, sem 

uso de preservativo. Assim, a farmacêutica pesquisadora realizou junto à Coordenação Muni-

cipal de DST/AIDS a aquisição de preservativos em poliuretano. 

 Para finalizar a discussão sobre intervenções farmacêuticas realizadas, das 590 in-

tervenções, 64 (10,84%) foram realizadas na estratégia farmacológica: 30 (46,87%) para reti-

rar/suspender um ou mais medicamentos, 21 (32,8%) intervenções para inserir um ou mais 

fármacos e, ainda, 13 (20,3%) para substituir um ou mais medicamento. 

 O meio de comunicação mais utilizado para realizar a intervenção foi o verbal 

presencial 341 (57,8%), seguida da verbal telefone 160 (27,1%). A atuação constante do far-

macêutico na terapêutica do paciente foi contínua e isso é refletido nas intervenções presenci-

ais junto aos pacientes, observada: 509 (86,3%), seguida das direcionadas aos médicos infec-

tologistas com 55 (9,3%). 

 A adesão mostra-se de extrema complexidade no âmbito do HIV/AIDS devido à 

terapia ser uma combinação de medicamentos e por frequentemente causar efeitos colaterais 

relevantes (BRASIL, 2007e; OSTERBERG; BLASCHKE, 2005). 

  O tratamento antirretroviral apresenta todos os fatores que dificultam a aderência: 

uso de mais de um fármaco, esquema terapêutico envolvendo mais de uma tomada por dia, 

presença de efeitos adversos, tratamentos prolongados e pacientes assintomáticos que, nesse 

caso, para alcançar um cumprimento ótimo representa um grande desafio para o paciente e 

para os profissionais de saúde (CHESNEY, 2000; WALSH et al., 2001) 

  Mesmo sabendo que a adesão ao tratamento não se refere apenas a aquisição 

do medicamento por parte do paciente, considerou-se que o não comparecimento à farmácia 

ou de algum responsável – seja parente, parceiro, familiar, etc - com uma conseqüente não 

retirada dos antirretrovirais, seja um fator influente e significativo na análise da aderência por 

parte destes pacientes ao tratamento. A compreensão das experiências vivenciadas pelas 

PVHA pode fornecer subsídios aos profissionais de saúde para trabalhar, de forma eficiente, a 

adesão juntamente com seus pacientes, questão esta que vai muito além da tomada de medi-

camentos, influenciando o cotidiano e a própria vida das pessoas que fazem uso de medica-

mentos antirretrovirais (CARVALHO, 2008).  

 A observação das datas de retirada dos antirretrovirais (e também as de não retira-

da) e um instrumento útil na detecção precoce de irregularidades de tratamento e de abando-
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no, podendo-se realizar abordagem consentida, evitando assim o adoecimento que pode de-

correr do não tratamento da infecção pelo HIV (BRASIL, 2010). 

 Índices relacionados ao comparecimento dos pacientes ao serviço de farmácia 

foram utilizados para avaliar aspectos em relação à adesão ao tratamento. 

  De acordo com Ventura (2006) trata-se de um método indireto, fácil e útil para 

avaliar interrupção de tratamento, mas implica a subestimação do nível de adesão, pois uma 

das limitações, é que esta medida não permite afirmar se os medicamentos foram tomados na 

quantidade prescrita e nos horários definidos, mas é possível considerar que um paciente que 

segue as recomendações médicas e comparece regularmente a uma unidade de assistência 

farmacêutica está seguindo a terapia medicamentosa adequada. Paterson et al. (2000), Farmer 

et al. (2000), Crespo-Fierro (1997), Stone et al. (2001), Altice et al. (2001), e Wood et al. 

(2004) utilizaram o registro de dispensa de medicamentos pela farmácia como métodos para 

avaliar a adesão aos ARV.  

 Assim, os resultados mostraram que houve uma freqüência de adesão de 64%, ou 

seja, 29 dos 45 pacientes acompanhados compareceram regularmente ao serviço para o rece-

bimento dos ARV, não ficando, pelo histórico de dispensação via SICLOM (SISTEMA DE 

CONTROLE LOGÍSTICO DE MEDICAMENTOS/MINISTÉRIO DA SAÚDE - on line), 

nenhum dia sem TARV disponível. Os outros 26 pacientes (46%) ficaram, pelo menos um 

dia, sem ARV sob sua posse.  Isto aponta uma provável não-adesão ou adesão irregular, por 

quase 50% dos pacientes acompanhados no estudo. Este perfil de adesão também foi encon-

trado por Nogueira et al. (2007). Sabendo-se da impossibilidade de aquisição por vias legais 

dos ARV no Brasil, acredita-se que os pacientes que não compareceram à farmácia não adqui-

riram de outra forma, portanto estão deixando de seguir corretamente o esquema terapêutico 

prescrito.   

 Vários fatores podem ser atribuídos a esta ausência ao serviço de farmácia para 

recebimento, como baixa escolaridade, orientação insuficiente, falta de compreensão, conhe-

cimento inadequado, estilo de vida, crenças, fatores sócio-econômicos, etc. Observou-se tam-

bém no estudo, o outro lado constituinte de fatores facilitadores da adesão: adoção de estraté-

gias para lembrar horários e mascarar o gosto do medicamento, minimização de efeitos cola-

terais, número reduzido de medicamentos a serem ingeridos e capacidade para reconhecê-los, 

lembrança dos sintomas da doença e o apoio da rede social.   

 Portanto, é de fundamental importância o papel da comunicação do profissional 

de saúde com o paciente na implementação de estratégias para melhorar a adesão ao tratamen-
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to no que tange à discussão de desenvolvimento de estirpes virais multirresistentes à terapia 

farmacológica disponível e um grave problema de saúde pública. 
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8 CONCLUSÃO 

 

Mensurar a problemática farmacológica da terapia antiretroviral no Serviço de 

Atendimento Especializado/CEMJA pode contribuir para uma melhoria na qualidade de ser-

viço prestado e servir de instrumento para traçar estratégias políticas, econômicas e adminis-

trativas para melhoria da qualidade de vida das Pessoas Vivendo com HIV/AIDS 

(PVHA/AIDS). 

Por fim, com base nos dados desta pesquisa, é urgente a implementação de uma 

política de farmacovigilância com abordagem específica aos antiretrovirais em uso no país, 

integrando estrategicamente princípios de segurança, eficácia, racionalidade e qualidade, con-

tribuindo para uma maior segurança dos usuários de medicamentos para tratamento das infec-

ções por HIV. 
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