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Desde a introdução do tratamento antirretroviral (TARV) nos anos 90, é de consenso universal que 

a regularidade do seu uso é fundamental para sua eficiência, tanto para a redução da Carga 

Viral(CV), quanto para a elevação do CD4 e com isso, redução da morbi-mortalidade decorrente da 

infecção por HIV. Esta regularidade no uso dos ARV pelo paciente é conhecida como ADESÃO ao 
TARV, que não é nada mais que seguir a prescrição médica o mais rigorosamente possível. Adesão 

seria um processo colaborativo que facilita a aceitação e a integração de determinado regime 

terapêutico no cotidiano das pessoas em tratamento, pressupondo sua participação nas decisões 

sobre o mesmo (6,7). 

O relato mais mencionado é de Peterson e cols.(1) de um estudo publicado em 2000, no qual foi 

utilizado TARV baseado em IP não reforçado, sendo necessária adesão superior a 95% para 

alcançar 80% de probabilidade de supressão virológica com CV inferior a 400 cópias na 24a 

semana de tratamento. Com redução da adesão para 90-95%, a probabilidade de supressão cai para 

50%. Trabalhos mais recentes (2,3) mostram que adesão varia dependendo do regime sendo que a 

regra dos 95% aplica-se ao TARV com IP não reforçado, mas não ao TARV baseado em NN ou 

IP/r atualmente amplamente preferidos. As diferenças estão na potência e farmacocinética. Por 

exemplo, a meia-vida do NFV é de 5-6 horas enquanto a do EFZ chega a 100 horas. Em estudo 

prospectivo mais recente (2) comparando IP não reforçado com EFZ mostrou necessidade de 90-

100% de adesão ao IP versus 54% de adesão ao EFZ, para manter carga viral abaixo de 400 cópias.  

 

ADESÃO E RESISTÊNCIA 
 

Baixa adesão leva à falência virológica, mas não necessariamente à resistência. Riscos mais altos de 

resistência a um IP não reforçado ocorrem quando de uma falência virológica com uma boa adesão. 

Resistência verdadeira ocorre em vigência de boa adesão (4). 

O estudo ACTG 5142 mostrou ausência de mutação primária a IP em 250 pacientes virgens de 

tratamento que receberam LPV/r apesar da ocorrência de 23% de falência virológica neste grupo 

(5). Entretanto, o EFZ foi associado a baixos índices de falência virológica, mas altos índices de 

resistência quando da ocorrência de falha virológica. 

 

DEFINIÇÃO DE FATOR PREDITOR DE REDUÇÃO DE ADESÃO 
 

Cada paciente deve ser considerado de forma individualizada com finalidade de prever algum dos 

seguintes fatores que levam a baixa adesão: 

-efeitos colaterais 

-doença mental 

-uso de drogas ilícitas 

-álcool-etilismo 

-complexidade do regime/dificuldade de entendimento por parte do paciente 

-estigma, preconceito do próprio paciente 

-baixo conhecimento do assunto 

-co-morbidades 

-condição assintomática ao iniciar o tratamento (“porque tratar? não sinto nada”). 

-morador de rua 

-problemas de acesso à distribuição (transporte, distância) 

-compreensão reduzida 

-serviço inadequado de farmácia  

 



Se identificado o fator responsável pela possível baixa adesão, usar toda a equipe multiprofissional 

disponível, enfermagem, psicologia, grupos de adesão, serviço social, além das várias 

especialidades médicas, com o intuito de melhorar a adesão, a qual, de qualquer forma, pode 

decrescer com o passar do tempo. Considerar questões óbvias de conveniência que podem dificultar 

a adesão: quantidade e tamanho dos comprimidos/cápsulas, posologia, necessidade de jejum, 

tolerabilidade, disponibilidade de equipamento de refrigeração (geladeira) quando necessário etc. 

Em situação de difícil definição do fator preditor, tentar aprofundar o relacionamento médico-

paciente, colocar-se à disposição. Frase que pode ajudar: “na condição de seu médico, em que 

aspecto você acha que eu poderia ajudar?”. 

 

CONTROLE DA ADESÃO 
 

Não existem dados conclusivos visando melhorar adesão utilizando-se tratamentos simplificados. 

São controversas as conclusões referentes à adesão em pacientes submetidos a cursos, palestras, e 

aumento de conhecimentos a respeito da doença e do tratamento. Utilização de bipes ou 

telefonemas também se mostraram ineficazes em vários estudos.  

 

MEDIÇÃO DA ADESÃO 
 

A avaliação da adesão feita por interrogatório médico é pouco efetiva. Relato do próprio paciente 

somente é confiável se referir baixa adesão. Na prática clínica, a constatação da elevação da carga 

viral do HIV sugere baixa adesão, sem esquecer-se de possível resistência viral, do “blip”, 

vacinação ou coinfecção, como possíveis fatores confundidores. A observação clínica cuidadosa é 

essencial. O exame da genotipagem pode ser útil nessas circunstâncias.  

 

CONCLUSÕES 
 

1. Participação de especialistas em adesão não parece ser melhor que a participação de equipe 

multiprofissional. 

2. TARV não deve ser simplificado se a simplificação implicar em redução de potencia do 

tratamento. 

3. A compreensão pelo paciente do esquema terapêutico, um bom relacionamento médico-paciente 

e um esquema que vá ao encontro o quanto possível às necessidades do paciente, são fatores críticos 

visando a boa adesão. 
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