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RESUMO 

A ação combinada da Terapia de Resgate (TR) para a AIDS (Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida) pode ocasionar em possíveis interações 

medicamentosas e alimentares. O objetivo deste trabalho foi analisar potenciais 

interações de 40 pacientes HIV/AIDS, que utilizam a terapia de resgate em um 

Hospital Quaternário da região Noroeste paulista. Os pacientes foram entrevistados 

segundo a Metodologia de Dáder. As  interações foram avaliadas por programas 

informatizados. O esquema composto por darunavir, enfuvirtida, lamivudina, 

raltegravir e ritonavir foi o mais utilizado (32,5%) pelos pacientes. Os antirretrovirais 

que mais apresentam interações com alimentos foram o ritonavir em 31 (77,5%) 

pacientes, o darunavir em 29 (72,5%) ambos com nível moderado, e o tenofovir em 

21 pacientes (52,5%).  Foram verificadas 87 prováveis interações entre 

medicamentos. Doze interações foram classificadas como de nível maior e uma 
interação como contraindicada. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Estima-se que 33,4 milhões de pessoas no mundo sejam portadoras do vírus 

HIV e 630.000 dessas no Brasil. A terapia antirretroviral de alta potência (HAART) 

permitiu o controle da doença, com diminuição de doenças oportunistas e das taxas 

de óbito decorrentes da AIDS (QUINN et al., 2008).  Apesar da eficiência da terapia, 
classes novas de fármacos, denominadas de Terapia de Resgate, foram 

necessárias devido à resistência viral, assim novas drogas foram adicionadas a 

HAART, como a enfuvirtida (inibidor de fusão), o raltegravir (inibidor de integrase) e 

o Maraviroc (antagonista do co-receptor CCR5), este último indicado, apenas com 

teste de tropismo positivo. Além desses, foram acrescidos a Etravirina (inibidor não 

nucleosídeo da transcriptase reversa) e o Darunavir, ambos aprovados para vírus 

resistentes, com comprovação por teste de genotipagem (BRITO et al., 2011). A 

ação combinada dessa terapia e de outros medicamentos pode ocasionar em 

possíveis interações medicamentosas (IM) e alimentares nas prescrições. 
 

OBJETIVOS 



O objetivo deste trabalho foi analisar interações medicamentosas e 

alimentares para pacientes com HIV/AIDS, que utilizam a terapia de resgate.  
 

METODOLOGIA 

Estudo do tipo prospectivo e descritivo, realizado no município de São José 

do Rio Preto, região Noroeste Paulista, com análise de interações medicamentosas 

e alimentares de 40 pacientes com HIV/AIDS, em uso de Enfuvirtida, Maraviroc, 

Raltegravir, Darunavir e Etravirina, e outras medicações.  Os pacientes estão em 

tratamento no Hospital de Base de São José do Rio Preto. O critério de inclusão foi 

o diagnóstico de falha terapêutica conclusiva.  Os pacientes foram entrevistados 

segundo a Metodologia de Dáder (HERNÁNDEZ, CASTRO & DÁDER, 2009) após a 
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foram avaliadas 

interações medicamentosas e alimentares para todas as medicações em uso pelo 

paciente por meio dos programas informatizados: www.medscape.com e 

www.drugs.com e www. cvs. com. As IM foram classificadas de acordo com sua 

gravidade em três níveis; 1. menor (sem necessidade de alterar o esquema 

terapêutico), 2. moderada (terapia medicamentosa deve ser avaliada e alterada) e 3. 

maior (imediata intervenção médica). 

 
DESENVOLVIMENTO 

No projeto inicial fariam parte 61 pacientes, do total de 80 pacientes 
soropositivos para o HIV/AIDS em uso da Terapia de Resgate no centro estudado. 

Entretanto, apenas 40 deles aceitaram em participar do estudo.  
 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 O esquema composto por darunavir, enfuvirtida, lamivudina, raltegravir e 

ritonavir foi o mais utilizado (32,5%) pelos pacientes. Seguido em 10% dos casos 

pelo acréscimo do tenofovir.   

Os antirretrovirais que mais apresentam potenciais interações com alimentos 
foram o ritonavir, em 31 (77,5%) pacientes, o darunavir em 29 (72,5%) ambos com 

nível moderado, e o tenofovir em 21 pacientes (52,5%). Para o ritonavir recomenda-



se a administração com as refeições para melhorar a tolerabilidade gástrica e para o 

darunavir e tenofovir a alimentação aumenta a biodisponibilidade oral e absorção.  

Foram verificadas 87 potenciais interações entre medicamentos, evento mais 
frequente nas prescrições com mais de 6 medicamentos. Doze interações foram 

classificadas com nível maior; envolvendo a insulina, carbonato de lítio, maraviroc, e 

cimetidina com outros medicamentos. Uma interação entre a carbamazepina e 

maraviroc foi classificada como contraindicada devido a ação indutora da enzima 

citocromo P450 pela primeira e possíveis níveis subterapêuticos do antiretroviral. 

 Para os pacientes que tinham regime terapêutico com 13 medicamentos e no 

mínimo 05 antirretrovirais foram encontradas 30 potenciais interações medicamento-

medicamento. O ritonavir foi o antirretroviral com maior número de interações, em 

casos com darunavir (n=26 pacientes), lamivudina (n=24), raltegravir (n=17) e  

enfuvirtida (n=11 pacientes), todas de nível menor, e o uso concomitante pode ser 

justificado por sua potente inibição do sistema enzimático citocromo P450 e 
prolongamento do efeito dos outros fármacos. A interação entre tenofovir e ritonavir 

verificada em 31 pacientes necessita de avaliação por ser de nível moderado, e pelo 

risco de nefrotoxicidade do paciente. O darunavir apresentou interações com a 

enfuvirtida (n=6) e com a lamivudina (n=23), ambas de nível menor, porém com 

riscos da Síndrome de Reconstituição Imune. O tenofovir apresentou potenciais 

interações com darunavir, ritonavir e raltegravir porém todas de nível menor.  
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