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RESUMO

Introdução:  A  Síndrome  da  Imunodeficiência  Humana  Adquirida  compromete  o
sistema  imunológico  via  ataque  aos  linfócitos.  Existem  fármacos  que  quando
combinados  atuam  debelando  o  vírus,  estes  são  os  antirretrovirais.  A  terapia
antirretroviral buscar fornecer uma melhora da qualidade de vida da paciente. Est
trabalho  tem  por  objetivo  realizar  uma  revisão  descritiva  da  literatura  sobre  os
benefícios da adesão a TARV. Metodologia:  Trata-se de uma revisão bibliográfica
narrativa,  de  caráter  exploratório  e  descritivo.  Resultados  e  discussão:  Dos
materiais  de  estudo  analisados  que  compreendem os  anos  de  2016  a  2020  os
autores  explicaram  como  os  pacientes  soro-positivos  reagem  ao  tratamento,  a
questão norteadora é qual o impasse para não aceitarem o tratamento e como a
terapia é benéfica no combate ao vírus causador da AIDS.  Conclusões:  A TARV
atua na redução da carga viral assim impedindo a progressão da doença, evitando
infecções oportunistas e prolongando a vida do paciente. O Sistema Único de Saúde
do  Brasil  fornece  os  medicamentos  de  forma  gratuita  facilitando  o  acesso  pela
população.
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ABSTRACT

Introduction:  Acquired  Human  Immunodeficiency  Syndrome  compromises  the
immune system via attack on lymphocytes. There are drugs that when combined act
to stop the virus, these are antiretrovirals. Antiretroviral therapy seeks to provide an
improvement  in  the  quality  of  life  of  the  patient.  This  work  aims  to  carry  out  a
descriptive  review  of  the  literature  on  the  benefits  of  adherence  to  HAART.
Methodology: It  is  a  narrative  bibliographic  review,  with  an  exploratory  and
descriptive character.. Results and discussion: From the study materials analyzed
which cover the years 2016 to 2020, the authors explained how seropositive patients
react  to  treatment,  the guiding question is  what  the stalemate is  for  them not  to
accept treatment and how therapy is beneficial in combating the virus that causes
AIDS.  Conclusions: The ART acts in reducing the viral  load thus preventing the
progression  of  the  disease,  avoiding  opportunistic  infections  and  prolonging  the
patient’s life. The Brazilian Unified Health System provides medicines free of charge,
facilitating access by the population.
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INTRODUÇÃO

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, conhecida também como AIDS, é uma
doença provocada pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) que compromete a
capacidade do sistema imunológico de combater infecções. Ele é um retrovírus que



utiliza a enzima transcriptase reversa e ataca principalmente os linfócitos T CD4+.
Além disso, quando o vírus parasita a célula causa multiplicação descoordenada
quando a mesma é infectada (MARQUES; OLIVEIRA; FRAM, 2019).

Atualmente, existem 21 tipos de medicamentos utilizados no tratamento da Aids que
podem ser combinados, levando em consideração a eficácia, toxicidade, efetividade
e o uso racional dos fármacos. Ademais, eles podem atuar na fase de replicação
viral, na entrada do vírus nas células e inibindo as enzimas virais (MINISTÉRIO DA
SAUDE).

A terapia Antirretroviral visa diminuir de modo considerável a quantidade do vírus no
sangue, suprimindo a carga viral a níveis abaixo do limiar de detecção dos testes
utilizados. A redução da carga ocorre por fases, esperando-se uma redução em 24
semanas após o início do uso dos medicamentos (RACHID, 2017).

Dessa  forma,  os  avanços  científicos  e  tecnológicos  com  relação  a  Terapia
Antirretroviral  (TARV),  possibilitaram  grandes  benefícios,  como  um  aumento
expectativa, na perspectiva e a redução da incidência de doenças oportunistas de
vida das pessoas que sofrem com AIDS/HIV. Além de reduzir significativamente o
risco de transmissão do vírus de maneira sexual (FORESTO et al, 2017).

Este trabalho se apresenta como uma revisão de literatura,  tendo como objetivo
enfatizar  os  benefícios  dos  avanços  e  da  adesão  a  Terapia  medicamentosa  no
combate a AIDS.

METODOLOGIA

Esse  trabalho  foi  realizado  a  partir  de  uma  pesquisa  bibliográfica  de  caráter
exploratório. Além do mais, trata-se de uma revisão literária narrativa que implica na
busca do levantamento bibliográfico acerca do tema e descritiva que consiste na
elaboração de uma análise ampla da literatura. Primeiro, fez-se o levantamento da
bibliográfico  nas  bases  de  dados  do  Ministério  da  Saúde,  da  plataforma Scielo,
Lilacs e periódicos, além de publicações em revistas científicas no período entre
2016 e 2020. Os critérios de exclusão foram: artigos incompletos, cartas ao editor,
debates,  resenhas,  resumos  ou  artigos  publicados  em  anais  de  eventos,
indisponíveis na íntegra e duplicados.
Logo após, foram analisados 9 artigos, 1 manual e 2 websites encontrados através
dos seguintes descritores:  HIV, tratamento farmacológico, antirretrovirais, adesão à
medicação e resultado do tratamento. E em seguida, foram ilustradas as ideias dos
diversos autores buscando proporcionar esclarecimentos sobre a eficácia da terapia
medicamentosa e como a adesão ao tratamento tem grande influência na melhora
da qualidade de vida do portador do vírus da AIDS.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Sebastião  et al, (2018) relata que com o advento de medicamentos antirretrovirais
(ARV) como, zidovudina (AZT) em 1987, foram criadas novas perspectivas para o
tratamento  da  Síndrome  da  Imunodeficiência  Humana  Adquirida.  Desde  o
surgimento dos primeiros esquemas com ARVs, buscou-se diminuir  os riscos de
infecções oportunistas, a evolução para a AIDS e morte. Desse modo, com o avanço
de pesquisas cientificas e tecnológicas, foram adotadas combinações de drogas que
ficaram conhecidas  por  Terapia  Antirretroviral  (TARV)  e  que  podem atuar  como
inibidores  da  replicação  viral,  preservando  o  sistema  imunológico,  diminuindo  a
probabilidade  do  surgimento  de  cepas  virais  resistentes  e  consequentemente



aumentando o tempo e a qualidade de vida dessas pessoas.

O Ministério  da Saúde relata que em 1980 surgiram os primeiros medicamentos
antirretrovirais. A partir de 1996, começaram a ser distribuídos de forma gratuita pelo
Sistema  Único  de  Saúde  (SUS).  Os  fármacos  buscam  reduzir  a  carga  viral
controlando  a  doença  e  impedindo  a  evolução  do  quadro.  São  21  tipos  de
medicamentos  e  37  apresentações  farmacêuticas,  os  destaques são  lamivudina,
zidovudina, ritonavir, entre outros.

Brojan  et  al, (2020)  explicaram  a  divisão  dos  medicamentos  antirretrovirais.  A
classificação engloba os inibidores da integrase (INI),  eles impedem a replicação
viral inibindo a inserção do material genético viral com o material genético humano;
inibidores de protease (IP), agem bloqueando a infecão de novas células; inibidores
da  transcriptase  reversa  análogos  de  nucleosídeos  (ITRN)  e  inibidores  da
transcriptase reversa não análogos de nucleosídeos (ITRNN), impedem reprodução
e multiplicação viral; e por fim, os inibidores de fusão (IF), impedem entrada do vírus
na célula.

Dessa forma, Junior et al, (2018) relata que após a introdução do Protocolo Clínico
de  Diretrizes  Terapêuticas  para  o  manejo  de  infecção  pelo  HIV,  que  foi  criado
obedecendo o Ministério da Saúde do Brasil e suas recomendações de acordo com
as orientações da OMS. Havendo melhoras nos indicadores de imunidade, redução
da  mortalidade  imediata  e  recuperação  acometidas  por  infeções  oportunistas.
Deixando  assim  muitos  especialistas  otimistas  tanto  em  relação  ao  tratamento,
quanto a uma possível cura. Porem o mesmo apenas controlava o vírus e não o
eliminava.

Dessa maneira, Silva et al, (2018) afirma que para haver tratamento de forma eficaz
a  aceitação  e  a  integração  estão  relacionadas,  uma  vez  que  a  participação  do
usuário é importante para que o seu quadro evolua de forma positiva. A Terapia
Antirretroviral (TARV) precisa ser monitorada clinicamente e cientificamente, tendo
em vista uma ligação firmada entre o paciente e o médico, levando ao seguimento
da prescrição médica, quanto sua posologia, tempo de tratamento e quantidade de
medicamentos a ser tomado por dia. 
No entanto, é importante salientar que a adesão pode diminuir devido ao fato do
aumento da complexidade e da duração do tratamento. Além de que, muitos fatores
podem influenciar negativamente como, a aceitação e o nível de conhecimento da
doença. O estudo de revisão de Garbin (2017), afirma que a adesão do paciente a
TARV  vai  influenciar  diretamente  na  efetividade  do  tratamento,  sendo  que  o
indivíduo deve consumir cerca de 95% dos medicamentos receitados que podem
reduzir consideravelmente a carga viral como mencionado anteriormente. 

Sá et al (2018) realizaram um levantamento de dados explicando a adesão a terapia
antirretroviral baseada na junção de 3 medicamentos em apenas 1. O estudo relatou
que os pacientes se sentiram mais confortáveis com o novo tratamento devido à
baixa quantidade de comprimidos a serem ingeridos e a quantidade de ingestão
diária, apenas uma vez ao dia. Resumindo, os pacientes melhoram a qualidade de
vida e o sistema de saúde pública reduz gastos com a liberação dos fármacos.
Segundo fontes do Ministério da saúde (2019), o Brasil conseguiu evitar cerca de 2,5
mil mortes causada por Aids. Ademais, entre os anos de 2014 e 2018 o número de
mortes pela doença caiu de 12,5 mil  para 10,9 mil  devido ao fato da adesão ao
tratamento adequado, que passou a ser obrigatório para todas as pessoas desde



2014, trazendo mais acesso ao tratamento e desse modo, com o vírus indetectável,
o indivíduos não irá desenvolver a Aids. 

Santos et al, (2016) constata sobre a importância da adesão à Terapia Antirretroviral
evidenciando a melhoria na qualidade de vida de pacientes com AIDS, pois o uso
das medicações antirretrovirais possibilita uma significativa redução na mortalidade
desse grupo de pessoas. Entretanto, faz-se necessário buscar estratégias e ações
educativas, inovadoras e incentivadoras através dos serviços de saúde que deve
ampliar  o número de campanhas esclarecedoras,  em várias mídias.  Para assim,
superar as dificuldades a não adesão a TARV.
É indubitável que a adesão estar principalmente ligada com a questão da qualidade
de vida.  Gomes (2018),  mostrou,  que ela  é um processo dinâmico que engloba
diversos aspectos como o comprometimento com o tratamento e o estilo de vida do
paciente. Logo, somando esses fatores com a redução do número de comprimidos,
ou seja, com os avanços da Terapia medicamentosa, ficou mais que possível ter
uma vida confortável.

CONCLUSÕES

Nessa  perspectiva,  os  estudos  analisados  relatam  que  há  diversos  benefícios
relacionados  ao  avanço  da  TARV  no  combate  da  Aids,  devido  ao  fato  do
desenvolvimento e da evolução de fármacos mais potentes e com menos efeitos
adversos. Ademais, a efetiva adesão aumenta a expectativa e a qualidade de vida e
diminui  a  mortalidade.  O  Brasil,  Através  do  SUS  garante  de  forma  gratuita  e
universal o acesso ao tratamento para todas as pessoas que vivem com HIV. Desse
modo, é importante que todos os pacientes soropositivos tenham uma boa adesão
ao  tratamento  e  usem  de  forma  regular  os  ARVs  para  garantir  o  controle  do
desenvolvimento da doença. Para assim, o HIV não se transformar em uma doença
fatal, mas controlável, apesar de ainda não ter cura.
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