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Os antirretrovirais

◼ Desde  o início do uso da terapia tríplice com ARVs em 1996, estes 
medicamentos foram evoluindo.

◼ Por um lado, há novos ARVs interferindo em outras etapas da replicação 
viral, ideais para PVHA com resistência a alguns antirretrovirais.

◼ Por outro, facilitou-se o uso correto, visando:

A. Diminuir número de pílulas

B. Diminuir número de tomadas diárias

C. Diminuir restrições alimentares

D. Diminuir efeitos adversos de curto e longo prazo



A terapia com ARV (TAR) pode e deve ser 
melhorada

◼ Porque ainda não há uma cura para a infecção pelo HIV e as pessoas 
em tratamento necessitam de medicação para o “resto da suas vidas”

◼ Porque ainda existem barreiras:
• Segurança, eventos adversos de curto e longo prazos
• Intolerância
• Interações medicamentosas

◼ Porque existem pessoas que estão infectadas ou se infectam com um 
vírus multirresistente

◼ Porque há grupos com necessidades  especiais: crianças, co-
infectados, população em situação de rua, pessoas que não têm 
privacidade nas suas casas.

◼ Custo dos medicamentos patenteados



Necessidade de ARVs para RESGATE

◼ Morrem anualmente 11.000 pessoas de AIDS no Brasil

◼ As causas podem ser várias: falta de condições sócio 
econômicas, viver em ambiente preconceituoso, estigma 
e auto-estigma, diagnóstico incorreto ou tardio, e outras 
de cunho social.

◼ mas além de abordar estas causas temos que ter ARVs 

disponíveis para RESGATE para oferecer o devido 
tratamento.



Objetivo e Mecanismo da TAR

◼ Controlar o HIV, interferindo na replicação viral.

◼ Como Interferir na replicação do HIV?

◼ Como a replicação do HIV tem várias etapas, os antirretrovirais interferem 
dificultando ou INIBINDO alguma etapa da replicação viral.

◼ O que são as famílias de inibidores?

◼ Os fármacos que  interferem na mesma etapa da replicação do HIV 
formam as famílias de INIBIDORES respectivas.

◼ Então o HIV de alguém pode ficar resistente a um antirretroviral de UMA 
família. Mas não por isso ficará resistente a um antirretroviral de OUTRA 
família
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Etapas da replicação do HIV relacionadas com 
antirretrovirais

Ligação, fixação e 
Fusão 

Inibidores de ligação, fusão e 
pós-fixação

Transcrição 
Reversa

Integração com 
DNA celular 

Maturação

Inibidores da Transcriptase
Reversa (Análogos de
Nucleosídeos / Nucleotídeos  e 
Não-análogos de Nucleosídeos

Inibidores da Integrase

Inibidores da Protease



Fonte: InfoRed SIDA
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ARVs por ano de aprovação e ainda em uso 
no mundo

Ano Antirretroviral Sigla Distribuído no Brasil

2006 darunavir DVR sim

2007 maraviroc MVC sim

2007 raltegravir RAL sim

2008 etravirina ETV sim

2011
nevirapina de 

liberação lenta

NVP 

XR
não

2011 rilpivirina RPV não

2013 dolutegravir DTG sim

2014
Cobicistat

(REF)
COBI não

2015
tenofovir

alafenamida
TAF não 

2018 doravirina DOR não

2018 bictegravir BIC não

2018 ibalizumab IBA não

2020 cabotegravir CAB não

2020 fostemsavir não

Ano Antirretroviral Sigla
Distribuído no 

Brasil

1987 zidovudina AZT sim

1995 lamivudina 3TC sim

1995 saquinavir SQV retirado

1996 ritonavir RTV sim

1996 nevirapina NVP sim

1998 abacavir ABC sim

1998 efavirenz EFV sim

2001
Tenofovir disoproxil

fumarato 
TDF sim

2003 entricitabina FTC não

2003 atazanavir (300mg) ATV sim

2003 atazanavir (200mg) ATV retirado

2003 fosamprenavir FOV retirado

2003 enfuvirtida T-20
Está sendo 

retirado

2005 tipranavir TPV sim



Inibidores análogos de 
Nucleosídeo e de Nucleotídeo 
da Transcriptase Reversa 
(ITRNs)
1-Abacavir (ABC)
2-Entricitabina (FTC) (N/D)
3-Lamivudina (3TC)
4-Tenofovir Disoproxil

Fumarato (TDF)
5-Zidovudina (AZT ou ZDV)

Inibidores Não-análogos de 
Nucleosídeo da Transcriptase 
Reversa (ITRNNs)
6-Efavirenz (EFV)
7-Etravirina (ETR) 
8-Nevirapina (NVP)

Inibidores de Protease (IP)
9-Atazanavir (ATV)
10-Darunavir (DRV)
11-Lopinavir/Ritonavir (LPV/r)
12-Ritonavir (RTV ou r)
13-Tipranavir (TPV)

Inibidor do Correceptor CCR5
14-Maraviroc (MVC)

Inibidor de Fusão
15-Enfuvirtida (T20)

Inibidor de Integrase
16-Raltegravir (RAL)
17-Dolutegravir (DTG)

ARV distribuídos no Brasil

Fonte: http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2018/protocolo-clinico-e-diretrizes-terapeuticas-para-manejo-da-infeccao-pelo-hiv-em-adultos



Combinações de dose fixas que temos 
no Brasil

1. Zidovudina/Lamivudina (AZT/3TC) (Biovir)

2. Tenofovir Disoproxil Fumarato/Lamivudina (TDF/3TC) 

3. Tenofovir Disoproxil Fumarato/Lamivudina/Efavirenz (TDF/3TC/EFV) 
(3 em 1)

4. Lopinavir + Ritonavir (LPV + RTV) (Kaletra)

Fonte: http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2013/protocolo-clinico-e-diretrizes-terapeuticas-para-manejo-da-infeccao-pelo-hiv-em-adultos



Combinações em dose fixa
(Data de aprovação pela FDA dos EUA)

Ano Nome ARVs combinados

1997 Combivir
lamivudina + zidovudina
(3TC / ZDV)

2000 Trizivir
abacavir + lamivudina + zidovudina
(ABC / 3TC / ZDV)

2000 Kaletra
lopinavir + ritonavir
(LPV/r, LPV / RTV)

2004 Epzicom
abacavir + lamivudina
(ABC / 3TC)

2004 Truvada
emtricitabina + tenofovir disoproxil fumarato 
(FTC / TDF) (temos somente para PrEP)

2006 Atripla
efavirenz, + emtricitabina + tenofovir 
disoproxil fumarato 
(DF, EFV / FTC / TDF)

2011 Complera
emtricitabina + clorhidrato de rilpivirina + 
tenofovir disoproxil fumarato 
(FTC / RPV / TDF)

2012 Stribild
elvitegravir + cobicistat + emtricitabina + 
tenofovir disoproxil fumarato 
(EVG / COBI / FTC / TDF)

2014 Triumeq
abacavir +  dolutegravir + lamivudina
(ABC / DTG / 3TC)

2015 Evotaz
atazanavir + cobicistat
(ATV / COBI)

2015 Prezcobix
darunavir + cobicistat
(DRV / COBI)

Ano Nome ARVs combinados

2015 Genvoya
elvitegravir + cobicistat + emtricitabina + tenofovir disoproxil
fumarato (EVG / COBI / FTC / TAF)

2016 Odefsey
emtricitabina, clorhidrato de rilpivirina + Tenofovir 
alafenamida (FTC / RPV / TAF)

2016 Descovy
emtricitabina + tenofovir alafenamida
(FTC / TAF)

2017 Juluca dolutegravir + rilpivirina (DTG / RPV)

2018 Biktarvy
bictegravir + Entricitabina + Tenofovir alafenamida (BIC / FTC 
/ TAF)

2018 Delstrigo
doravirina, + lamivudina + tenofovir disoproxil fumarato
(DOR / 3TC / TDF

2018 Symfi
efavirenz (600mg) + lamivudina + tenofovir disoproxil fumarato 
(EFV / 3TC / TDF)

2018 Symfi Lo
efavirenz (300mg)  +  lamivudina + tenofovir disoproxil
fumarato (EFV / 3TC / TDF)

2018 Cimduo
lamivudina + tenofovir disoproxil fumarato
(3TC / TDF) (Disponível no Brasil xxx)

2019 Dovato dolutegravir + Lamivudina (DTG / 3TC)

2020 Cabenuva cabotegravir + rilpivirina (CAB / RPV) Injetável

Fonte: AIDS Info - https://aidsinfo.nih.gov/

https://clinicalinfo.hiv.gov/es/drugs/dolutegravir-rilpivirina/paciente
https://clinicalinfo.hiv.gov/es/drugs/dolutegravir-lamivudina/paciente
https://clinicalinfo.hiv.gov/es/drugs/cabotegravir-rilpivirine/paciente


ARVs combinados a dose fixa utilizados nos 
EUA e Europa

(TDF+3TC)(TDF+3TC)



Uso de ARVs na Prevenção

◼ Tenofovir disoproxil fumarato + lamivudina (TDF+3TC)

◼ Tenofovir disoproxil fumarato + entricitabina (TDF+FTC)

◼ Tenofovir alafenamida + entricitabina (TAF+FTC)

◼ Cabotegravir injetável (a cada 2 meses).  Foi testado 
aqui no Brasil. Vamos pedir ao laboratório ViiV para que o 
registre na Anvisa, tanto para prevenção quanto para 
tratamento? 



O papel do TAF

◼ TAF (Tenofovir alafenamida)

◼ O que é o TAF? É uma outra formulação do Tenofovir disoproxil fumarato 
(TDF) que comumente chamamos de TENOFOVIR.

◼ Acontece que o TDF pode ter efeitos adversos de médio e longo prazos. 
Entre eles nos ossos e/ou nos rins.

◼ Por quê usar o TAF e não o TDF? O TAF seria adequado quando devemos 
abandonar o TDF por efeito adverso mas não por falha virológica

◼ O TAF não está aprovado pela ANVISA para o HIV.  Mas sim para Hep B.

◼ Vamos escrever ao Laboratório GILEAD para solicitar esta aprovação? 

◼ Vamos escrever ao DCCI para que também solicite ao laboratório?



Bictarvy

◼ Tratamento em pílula única diária com:

◼ Bictegravir, TAF e entricitabina

◼ Esteve em consulta pública pela Conitec (mandei o link 
por e-mail para a RNP, Anaids, e outras ONGs)

◼ Ele foi rejeitado.

◼ Observe que no Brasil o Bictegravir e o TAF não estão 
disponíveis isoladamente para HIV!



Anticorpos monoclonais para tratamento e 
prevenção do HIV

◼ Anticorpos humanos monoclonais que têm demonstrado 
neutralizar muitas variedades do HIV-1

◼ O alvo é o envelope ou envoltório do HIV-1

◼ Aumenta a resposta imunológica específica para o HIV-1



Ibalizumab

◼ Aprovado para uso em 2018. É um anticorpo monoclonal 
que bloqueia a entrada do vírus impedindo a ligação do 
HIV aos co-receptores CCR5 e CXCR4

◼ Posologia: a dose de ataque é de 2000mg, seguido de 

800mg a cada 14 dias por via endovenosa 
(infusão) diluído em 250ml de soro fisiológico 0,9%



Em 6 de março de 2018 foi aprovado pela 
FDA para uso do tratamento do HIV-1 

em pessoas multirresistente

Preço:
US$ 118,000



Cabotegravir Mais Rilpivirina

◼ Combinação Injetável de longa duração para tratamento

◼ Aprovado para uso a cada 4 semanas (Europa) ou a cada 
8 semanas (EUA, Europa) como terapia de manutenção.

◼ Preço de lançamento nos EUA: 50.000 dólares o 
tratamento anual

◼ Uso iniciado recentemente no Reino Unido

◼ Há versões para uso oral diário dos dois ARVs.



Dois ARVs de longa duração em estudo

◼ Lenacapavir: A versão injetável poderia ser eficaz por 
até 6 meses. Mas apresentou problemas com o frasco 
utilizado (dezembro de 2021).A versão oral não teve 
este problema. Recentemente a FDA permitiu a 
continuação dos estudos da versão injetável.

◼ Islatravir: Pílula oral que poderia ser eficaz por 1 mês. 
Implante poderia ser eficaz por um ano.  Ensaios 
suspensos em dezembro de 2021 porque uma parte das 
PVHA participantes experimentou QUEDA nas contagens 
de linfócitos totais e de CD4.



Conclusão

◼ Vamos nos manifestar junto ao DCCI, Ministério da 
Saúde, laboratórios detentores de patentes, Anvisa e 
Conitec para o registro e fornecimento destes ARVS? 
Acionar as Frentes Parlamentares?:

◼ 1. tratamentos em dose única diária

◼ 2. TAF (tenofovir alafenamida)

◼ 3. Cabotegravir com e sem rilpivirina  (injetável)





Obrigado!
giv@giv.org.br

juancarlos@abiaids.org.br

http://abiaids.org.br/, http://giv.org.br/

giv: 11 -50840255

abia: 21-22231040

Consultar Boletim Vacinas 34 sobre antirretrovirais de longa ação
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