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2. Esquema antirretroviral para PEP  

2.1. Esquema preferencial  

O seguinte esquema antirretroviral está indicado para realização da profilaxia pós 

exposição, independente do tipo de exposição e material biológico envolvido:  

Esquema preferencial para PEP Tenofovir (TDF) + Lamivudina (3TC) + Atazanavir 

(ATV/r)  

Para o racional da escolha de um esquema adequado para PEP é necessário ser levado 

em consideração o momento do estabelecimento da infecção crônica, que ocorre assim 

que o vírus integra o seu genoma ao genoma do hospedeiro. Após esta integração duas 

coisas podem ocorrer: o HIV pode entrar em estado de latência dentro da célula ou 

iniciar uma replicação maciça com subsequente efeito citopático na célula infectada, 

mas o fato é que está estabelecida a infecção crônica. O raciocínio lógico é que para que 

um esquema profilático seja adequado, este precisa impedir que o vírus seja integrado 

ao genoma humano. Após a entrada do HIV nas células T CD4
+
, a transcriptase reversa 

transcreve o RNA em cDNA e após este estágio a integrase combina o DNA a outros 

cofatores celulares formando um complexo pré- integração e depois ela remove o 

nucleotídeo de cada terminação 3’DNA e expõe os grupos hidroxila reativos. Este é o 

momento limite. Daí para frente haverá integração do genoma do vírus ao genoma do 

hospedeiro e o hospedeiro estará definitivamente infectado por este vírius.  

Os medicamentos inibidores da protease bem como os inibidores da maturação atuam 

impedindo a saída de vírus viáveis da célula, entretanto, este impedimento não é 

retroativo. A infecção já ocorreu (Flexer C, 1998). Já há vírus em estado de latência que 

estará pronto a se multiplicar sem qualquer barreira assim que o esquema profilático de 

28 dias for interrompido. Assim sendo, os inibidores da protease não serviriam como 

coadjuvantes na prevenção, aumentando, desnecessariamente, o preço total dos 

medicamentos utilizados para PEP e acrescentando de forma notória os efeitos adversos 

relacionados a associação de medicamentos. É preciso destacar que dentre todas as 

classes de antirretrovirais orais, os que apresentam mais efeitos adversos são os 

inibidores da protease. O proposto neste documento levaria por exemplo a maior 

frequência de icterícia em vida real, acima da descrita e muitos pacientes abandonam o 

tratamento por isso. A associação do atazanavir ao ritonavir pode provocar diarreia e 

ainda apresenta interações com várias medicações de uso comum que tem seu 

metabolismo na via do CYP3A4.  Dentro deste racional, os melhores medicamentos 

para utilização como profilaxia pós exposição são os que tem ação na etapa pré-



integrativa do ciclo de vida celular do HIV, como os inibidores de transcriptase reversa 

análogos aos nucleosídeos. Inibidores de transcriptase reversa não análogos de 

nucleosídeo de primeira geração, como efavirenz e nevirapina, têm efeitos adversos, 

como neurotoxicidade e hepatotoxicidade, que os tornam candidatos inadequados para 

PEP.  

Inibidores de transcriptase análogos de nucleosideos e nucleotídeo seriam, assim, os 

melhores candidatos para PEP. Dentro do racional, tanto dois como 3 análogos são bons 

esquemas para PEP, com poucos efeitos adversos pelo seu tempo curto de uso. O 

esquema que vínhamos usando até o momento, sinérgico, de fácil posologia e muito 

bem tolerado com AZT + 3TC + TDF é seguro e nossa prática clínica, mesmo na 

ausência de publicações nacionais, vem nos mostrando ao longo dos anos ser eficaz, e 

de baixo custo, levando-se em consideração preço, efeitos adversos e efetividade. 

O correceptor CCR5 está  envolvido na entrada do vírus e disseminação de uma célula 

para outra. Os vírus R5 trópicos estão quase sempre presentes na infecção inicial, 

enquanto que as cepas que usam o CXCR4 são observadas raramente nas fases precoces 

da infecção. Há, portanto, lógica pensar que inibidores de entrada, como os antagonistas 

de CCR5, possam parecer bons candidatos para PEP, porém, corre-se o risco hipotético 

de propiciarem a seleção  de variantes de tropismo duplo que seriam, de fato, mais 

citopáticas e associadas a progressão mais rápida da doença causada pelo HIV.  

Os inibidores de integrase poderiam, hipoteticamente, retardar a infecção mantendo o 

vírus na sua forma pré-integrativa, mas isso corresponderia a um risco para a ineficácia 

da profilaxia pós ou pré exposição (Gelderblom H.2008, Wu Y 2008, Stevenson M 

1990). 

 

Poderia utilizar muitos exemplos de falha de esquemas contendo IP em pacientes em 

infecção recente. Uso infecção recente como exemplo porque se uso IP num esquema 

profilático então estou considerando que já houve infecção e, se esta ocorreu há menos 

de 72 horas, é recente. Vamos ver o caso da bebê do Mississipi. Ela iniciou tratamento 

antirretroviral com menos de 30 horas após o nascimento. Apesar de parecer curada por 

vários meses, o HIV reapareceu, provavelmente à partir dos reservatórios latentes. 

Vários outros estudos tratando pessoas durante a infecção aguda e pré-soroconversão 

obviamente nunca lograram curar nenhuma pessoa infectada pelo HIV.  Estudos como o 

Visconti, por exemplo, analisou o tratamento de pacientes iniciado antes da 

soroconversão e interrompido com uma média de tempo de 77 meses e observou que 

apesar do benefício imune obtido por parte destes pacientes, ninguém de fato se livrou 

da infecção pelo HIV (Sáez-Cirión A, 2013) Pensando agora no acidente de exposição 

ao HIV, a única forma de se tentar que o paciente não seja contaminado é não deixando 

que o vírus incorpore-se ao genoma do hospedeiro, ou seja, utilizando-se 

preferencialmente inibidores da transcriptase reversa com. A protease só vai atuar 

depois da integração do vírus ao genoma da célula humana. Caso a infecção já tenha 

sido adquirida, o uso de inibidores da protease funcionaria como no caso do tratamento 



de uma infecção recente, ou super recente, com menores chances ainda de sucesso em 

abortar esta infecção, visto que o tratamento só durará 28 dias.  

Pelas razões expostas solicitamos reconsiderar o esquema antirretroviral profilático 

proposto para PEP.  

Nossa sugestão é: 

1- Considerar TDF + 3TC + AZT 
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