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1. Considerações iniciais
O tratamento da infecção pelo HIV sofreu grandes modificações desde
o início da epidemia. Os primeiros casos recebiam cuidados paliativos ou
medicamentos para o controle das complicações infecciosas. No começo da
década de 90, passou-se a utilizar a monoterapia com AZT, seguida da terapia
dupla. Tais condutas cederam lugar ao uso da terapia antirretroviral potente,
com a combinação de três ou mais medicamentos (TARV).
O documento Recomendações para Terapia Antirretroviral em
Crianças e Adolescentes Infectados pelo HIV, publicado em 2009(1), inclui
as diretrizes para a terapia antirretroviral inicial, manejo da resposta e da
falha terapêutica, considerando os medicamentos disponíveis à época para
a população pediátrica, em uma lógica de antirretrovirais preferenciais e
alternativos, de acordo com a faixa etária e/ou peso corporal.
A política de acesso universal à terapia antirretroviral engloba a
incorporação e disponibilização de novos medicamentos para todas as faixas
etárias, a partir das melhores evidências científicas publicadas. No cenário atual,
estão disponíveis, no Brasil, novas apresentações dos inibidores da protease
fosamprenavir, darunavir e tipranavir, destinadas à população pediátrica.
Este Suplemento visa atualizar as recomendações para o manejo clínico
das crianças e adolescentes infectados pelo HIV no que diz respeito à terapia
antirretroviral inicial e a partir da primeira falha terapêutica, fortalecendo o
conceito de terapia sequencial nessa população, com o intuito de alcançar os
objetivos da terapia antirretroviral e preservar opções terapêuticas futuras.
1.1. Determinação dos níveis de evidência
O Comitê Assessor teve como meta fornecer ao profissional de saúde
recomendações atualizadas e baseadas nas melhores evidências científicas
disponíveis, de modo sistemático e transparente. As recomendações de manejo
e tratamento deste Suplemento são seguidas do grau de recomendação, em
negrito, com base na força de evidência a sustentá-las. Foram utilizados os
critérios de níveis de evidência e graus de recomendação propostos pelo “Oxford
Centre for Evidence-Based Medicine”(*).
O processo de estabelecimento dos níveis de evidência e graus de
recomendação foi realizado a partir das referências bibliográficas relacionadas
(*) OXFORD CENTRE FOR EVIDENCE BASED MEDICINE. Levels of evidence and grades of recommendation. Oxford, 2001. Disponível
em: <http://www.cebm.net/levels_of_evidence.asp>. Acesso em: 7 dez. 2008. Ver também: SACKETT, D. L. et al. Medicina baseada em
evidências: Prática e ensino. 2 ed. Porto Alegre: Artmed, 2003.
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aos tópicos em exame, fornecidas pelos autores das seções do Suplemento.
Consideraram-se artigos originais, publicados em periódicos arbitrados de circulação
internacional. Os artigos foram analisados criticamente, segundo diretrizes de
epidemiologia clínica, e classificados de acordo com os modelos de estudo. Para
artigos sobre tratamento e prevenção, a evidência mais robusta provém da revisão
sistemática de estudos clínicos controlados, com randomização dos participantes
e duplo-cegos. Infelizmente, a pesquisa de medicamentos antirretrovirais em
pediatria é limitada por características epidemiológicas, éticas, culturais, sociais e
econômicas. Em consequência, o número e a qualidade dos estudos disponíveis
são significativamente menores, em comparação à clínica de adultos. Com alguma
frequência, foram extrapolados dados de estudos realizados em adultos. Sempre
que tais extrapolações foram realizadas, o grau de recomendação foi modificado,
em relação ao original, para aquele imediatamente abaixo (por exemplo, uma
recomendação inicialmente de grau A, se extrapolada de estudos em adultos, é
indicada no texto como sendo de grau B para a população pediátrica).
O quadro abaixo oferece uma exposição detalhada dos níveis de evidência
e graus de recomendação:
Nível de evidência Modelo de estudo
1a
Revisão sistemática de ensaios clínicos, com homogeneidade
1b
Ensaios clínicos randomizados individuais com intervalos de
confiança estreitos
1c
Séries “tudo ou nada”
2a
Revisão sistemática de estudos de coorte, com homogeneidade
2b
Estudos de coorte individuais (inclui ensaios clínicos de baixa qualidade)
2c
Pesquisa de desfechos e estudos ecológicos
3a
Revisão sistemática de estudos caso-controle, com homogeneidade
3b
Estudos caso-controle individuais
4
Séries de casos ou estudos de coorte/caso-controle com menor qualidade
Opinião de especialistas sem revisão crítica explícita, ou baseada em
5
fisiologia, ou em pesquisa de bancada
Grau de recomendação
A
Estudos consistentes de nível 1
B
Estudos consistentes de nível 2 ou 3 ou extrapolação de estudos de nível 1
C
Estudos de nível 4 ou extrapolação de estudos de nível 2 ou 3
Evidência de nível 5 ou estudos inconsistentes ou inclusivos de
D
qualquer nível
6
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Notação no texto:
Os níveis de evidência e graus de recomendação estão apresentados, no texto deste
documento, imediatamente após a recomendação, em negrito. Por exemplo: (1a, A).

2. Objetivos da terapia antirretroviral
A introdução da terapia antirretroviral em crianças e adolescentes objetiva
diminuir a replicação viral até níveis de indetecção (1a, A) e reconstituir a função
imune (1a, A), procurando reduzir o risco de resistência aos antirretrovirais
(1b, A) e promover menor toxicidade; com isso, busca-se prolongar e
melhorar a qualidade de vida, reduzir a morbidade e assegurar o crescimento e
desenvolvimento desses pacientes (1b, A).
Antes de iniciar ou trocar um esquema antirretroviral em crianças,
devem-se considerar os seguintes aspectos: o estadiamento clínicoimunológico (classificação CDC, 1994); a viremia plasmática; a disponibilidade
e palatabilidade das apresentações pediátricas de antirretrovirais; a dose
apropriada, segundo critérios de peso corporal, superfície corpórea e idade; os
eventos adversos potenciais de curto e longo prazo; o efeito do esquema inicial
nas opções terapêuticas futuras; a presença de coinfecções ou comorbidades
como tuberculose, hepatites B ou C, doenças renais ou hepáticas crônicas; os
medicamentos concomitantes; e a capacidade da criança ou do adolescente,
juntamente com o cuidador, aderirem ao esquema prescrito(2).
2.1. Terapia antirretroviral inicial
A escolha do esquema antirretroviral inicial tem como premissa geral a
associação de dois inibidores da transcriptase reversa análogos de nucleosídeos
(ITRN) a um inibidor da transcriptase reversa não análogo de nucleosídeo
(ITRNN) ou a um inibidor da protease com reforço de ritonavir em baixa dose
(IP/r), seguindo os parâmetros apontados acima. Preferencialmente, utilizase o ITRNN em associação à dupla de ITRN, sendo o IP/r um medicamento
alternativo, conforme resumido no Quadro 1 (1b, B).
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Quadro 1. Esquemas antirretrovirais para tratamento inicial
Esquema preferencial:
2 ITRN
+
1 ITRNN
NVP: crianças < 3 anos
EFV: crianças ≥ 3 anos e adolescentes
Esquema alternativo:
2 ITRN
+
1 IP/r
IP preferencial: LPV/r
IP alternativo: FPV/r (≥ 6 anos)
Uso em situações especiais:
AZT + 3TC + ABC como tratamento inicial na coinfecção HIV/tuberculose
Siglas: ITRN – Inibidor da Transcriptase Reversa Análogo de Nucleosídeo; ITRNN - Inibidor da Transcriptase
Reversa Não Análogo de Nucleosídeo; NVP – nevirapina; EFV – efavirenz; IP – Inibidor da Protease; IP/r
– Inibidor da Protease com reforço de ritonavir; LPV/r – lopinavir/ritonavir; FPV/r – fosamprenavir com
reforço de ritonavir; AZT – zidovudina; 3TC – lamivudina; ABC – abacavir.

2.2. Falha terapêutica(2)
Conceitua-se falha terapêutica como uma reposta subótima ou falta de
resposta sustentada à terapia antirretroviral, sob critérios virológicos, imunológicos
e clínicos(2). Quando o paciente inicialmente respondeu bem ao tratamento,
com máxima supressão viral, reconstituição imunológica e ausência de doenças
associadas à infecção pelo HIV, geralmente a falha virológica precede as demais.
• Falha virológica
Pode ocorrer como uma resposta incompleta à TARV ou um rebote virológico
após supressão viral, como segue:
Resposta incompleta:
• Diminuição de < 1 log do número de cópias/mL de RNA do HIV após 8 a 12
semanas de tratamento antirretroviral;
8
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• Carga viral > 400 cópias/mL de RNA do HIV após 6 meses de tratamento, ou
qualquer detecção por métodos mais sensíveis após 12 meses de tratamento
(i.e., carga viral > 50 cópias/mL de RNA do HIV).
Rebote virológico:
• Considera-se rebote virológico quando, após a resposta ao tratamento com
indetecção de carga viral, ocorre detecção repetida de RNA do HIV no plasma.
Episódios esporádicos de detecção de cargas virais baixas (< 1.000 cópias/
mL) são relativamente comuns e não refletem necessariamente falha virológica.
Por outro lado, cargas virais repetidamente detectadas (> 1.000 cópias/mL)
geralmente representam rebote e falha virológica.
Confirmada a falha virológica, está indicado o teste de genotipagem, para
pacientes em que a última carga viral foi maior ou igual a 1.000 cópias/mL, para
orientar a escolha do próximo esquema antirretroviral (1a, B).
• Falha imunológica
Em crianças pequenas, a contagem de CD4 normalmente diminui com a
idade e esse fator deve ser considerado na avaliação de crianças menores de 5
anos. Abaixo dessa idade, as variações percentuais devem ser mais valorizadas,
enquanto nas crianças a partir de 5 anos podem-se utilizar as variações na
contagem absoluta de CD4.
- Resposta imunológica incompleta
Ocorre quando não se consegue um aumento de 5% do percentual de CD4
basal em pacientes menores de 5 anos de idade com imunossupressão grave
(CD4 < 15%), ou um aumento de 50 células/mm3 em maiores de 5 anos com
imunossupressão grave (CD4 < 200 células/mm3), após 12 meses de tratamento.
- Deterioração imunológica
Considera-se deterioração imunológica a ocorrência de uma queda persistente
de 5% na contagem de CD4 em crianças de qualquer faixa etária e/ou uma
redução do número absoluto basal em crianças maiores de 5 anos de idade.
É importante ressaltar que, ocasionalmente, encontram-se pacientes nos
quais a TARV resulta em controle da replicação viral sem se alcançar resposta
9
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satisfatória no que se refere à contagem de linfócitos T-CD4+, mesmo em pacientes
que apresentam melhora clínica. Tal fato não significa falha terapêutica, devendo
ser avaliado com cautela, não requerendo necessariamente troca de terapia.
• Falha clínica
Caracteriza-se como falha clínica a ocorrência de doenças associadas
ou definidoras de aids ou a progressão da doença após a instituição da
terapia antirretroviral. Contudo, a ocorrência de infecções oportunistas ou
outras afecções em pacientes em tratamento com parâmetros virológicos e
imunológicos estáveis pode não refletir uma falha clínica, e sim uma disfunção
imune ou síndrome inflamatória da reconstituição imune. Por outro lado, as
condições abaixo são fortes indícios de falha terapêutica:
• Deterioração neurológica;
• Falha no crescimento (declínio persistente na velocidade de ganho de peso)
e/ou no desenvolvimento neuropsicomotor;
• Novo evento indicativo de progressão clínica (exceto no contexto de
reconstituição imunológica).
3. Recomendações de manejo da falha terapêutica
No manejo da falha terapêutica na população pediátrica, os fatores idade,
peso corporal e capacidade de deglutição são determinantes na escolha dos
antirretrovirais para compor o esquema.
As opções terapêuticas para crianças menores de 6 anos de idade são
bastante limitadas; além disso, a indicação de TARV para todas as crianças
menores de 12 meses de idade infectadas pelo HIV prolonga o tempo de
exposição aos medicamentos e acarreta o risco de falha em idade precoce. O
esquema inicial com 2 ITRN + ITRNN permite abordar a primeira falha com
a troca por 2 ITRN + lopinavir/r (LPV/r). Em pacientes com menos de 6 anos,
em caso de falha em esquema com LPV/r, apenas o tipranavir/r está indicado
como IP/r de resgate.
A partir de 6 anos de idade, já há mais opções terapêuticas em formulações
pediátricas, permitindo aplicar a estratégia de uso sequencial de TARV. A
enfuvirtida pode ser utilizada nesta faixa etária, mas em virtude de sua via de
administração (subcutânea), da baixa barreira genética e do alto custo, constitui
um medicamento de uso reservado para pacientes sem outras opções que
10
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permitam estruturar esquemas de resgate(3). O raltegravir só tem registro
no Brasil para uso em pacientes a partir de 16 anos, e só se torna opção
abaixo dessa faixa etária (uso off-label) em casos excepcionais, como será
comentado posteriormente.
O Quadro 2 resume as opções atuais para a falha terapêutica, de acordo
com a faixa etária:
Quadro 2. Antirretrovirais para os esquemas após falha terapêutica, de
acordo com a faixa etária
Faixa etária

Inibidor da protease

2 a < 6 anos

LPV/r
TPV/r

Inibidor de fusão

Inibidor da integrase

-

-

Enfuvirtida

Raltegravir*

LPV/r
FPV/r
≥ 6 anos

TPV/r
DRV/r
ATV/r*

* para maiores de 16 anos
Siglas: LPV/r – lopinavir com reforço de ritonavir; TPV/r – tipranavir com reforço de ritonavir; FPV/r –
fosamprenavir com reforço de ritonavir; DRV/r – darunavir com reforço de ritonavir; ATV/r – atazanavir
com reforço de ritonavir.

3.1. Orientações gerais para esquemas de resgate(3)
Quando confirmada a falha terapêutica do esquema antirretroviral vigente,
as seguintes diretrizes norteiam a escolha do novo esquema terapêutico:
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1. Solicitar o teste de genotipagem precocemente quando for identificada
falha virológica (1a, B).
2. Solicitar sempre a genotipagem em vigência de TARV (1a, B).
3. Buscar carga viral indetectável (1a, A).
4. Evitar monoterapia funcional (1b, B).
5. Não usar ITRNN, se já tiver ocorrido falha prévia ou resistência
documentada (1b, B). A etravirina pode ser uma exceção (ver a seguir).
6. Considerar o efeito residual característico dos ITRN (2b, C).
7. Usar 3TC, mesmo se houver resistência (2b, C) (exceção: resgate com
esquemas contendo abacavir e, possivelmente, ddI).
8. Sempre que se utilizar IP, este deve ser potencializado com ritonavir (1b, B).
9. Basear escolhas nos dados de resistência (analisar também as mutações
dos testes anteriores), na história terapêutica do paciente (esquemas
prévios e atuais), nos dados de estudos clínicos e na história de
intolerância, toxicidade e efeitos adversos (1b, B).

Existem diferentes situações de falha terapêutica, de acordo com o
resultado da genotipagem, a ser consideradas na escolha de um novo esquema
antirretroviral:
3.2. Viremia persistente na ausência de resistência identificada
A presença de multiplicação viral (viremia persistente) na ausência de
resistência do HIV aos antirretrovirais em uso sugere falta de exposição do vírus
aos medicamentos. Em geral, isso é resultado de total não adesão ou abandono
do tratamento. No entanto, é importante a exclusão de outros fatores, tais como
a utilização de doses insuficientes, má absorção ou interações medicamentosas.
O teste de resistência (genotipagem) deve ser realizado em vigência
do tratamento antirretroviral, uma vez que os vírus selvagens substituem
rapidamente os vírus mutantes no plasma, na ausência da pressão seletiva das
drogas (1a, B). Há situações em que uma criança ou adolescente apresenta
viremia persistente em vigência de um esquema antirretroviral e, em seguida, por
algum motivo (mais comumente por abandono), venha a ter o seu tratamento
interrompido. Em tais casos, tem sido utilizada a estratégia da reintrodução
do mesmo esquema com ênfase na adesão e a realização de genotipagem após
12
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4 semanas de uso contínuo, pois, na presença de resistência viral, as variantes
resistentes irão prevalecer após esse período, sendo possível sua identificação
no teste.
3.3. Viremia persistente com resistência ao primeiro esquema (confirmada
pela genotipagem)
Nessas situações, o objetivo seria começar um novo esquema capaz de suprimir
a replicação viral e prevenir a emergência de vírus com mutações adicionais de
resistência. Para tal, torna-se necessária a utilização de um esquema com pelo
menos dois e de preferência três medicamentos completamente ativos (1b, B).
A escolha do novo esquema antirretroviral deve basear-se na contagem de
CD4, na magnitude da carga viral e no teste atual de resistência, levando
também em consideração todas as mutações presentes em testes anteriores,
além do histórico de esquemas utilizados, potenciais toxicidades e
disponibilidade de novos agentes antirretrovirais. (1b, B).
Devido à possibilidade de resistência cruzada entre antirretrovirais de uma
mesma classe, a utilização de um medicamento pela primeira vez não é garantia
de que o mesmo seja plenamente ativo.
Aqueles antirretrovirais previamente prescritos e suspensos por questões de
tolerância ou baixa adesão podem, em algumas situações, ser reintroduzidos. Isso
é particularmente possível quando não houve desenvolvimento de resistência e
as dificuldades com tolerância e adesão foram ultrapassadas, por exemplo, com
troca de formulação líquida por cápsulas ou comprimidos ou mesmo em função
do desenvolvimento da criança.
O Quadro 3 mostra opções preferenciais de troca da dupla de ITRN,
compondo esquema com pelo menos 3 antirretrovirais, após a primeira falha
terapêutica (1b, B):

13
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Quadro 3. Opções a ser consideradas após falha de primeiro esquema com ITRN
Falha no primeiro esquema contendo

Melhor opção de ITRN

AZT ou d4T + 3TC

Basear escolha em genotipagem. Na sua
impossibilidade: ABC + 3TC
Alternativa: ABC + ddI

ABC + 3TC

Basear escolha em genotipagem. Na sua
impossibilidade: AZT + 3TC
Alternativa: AZT + ddI

Siglas: ITRN – Inibidor da Transcriptase Reversa Análogo de Nucleosídeo; AZT – zidovudina; d4T –
estavudina; 3TC – lamivudina; ABC – abacavir; ddl - didanosina.

Escolha da TARV de resgate
A seguir, serão fornecidas algumas orientações para tomada de decisão na
escolha de esquema antirretroviral após falha com resistência detectada:
1. Não usar ITRNN, caso haja ocorrido falha prévia a esquema contendo
esse medicamento, mesmo que em exames antigos. A etravirina, que é um
ITRNN de 2ª geração, pode configurar-se em exceção, se a genotipagem
assim o demonstrar, mas este medicamento ainda não está registrado
para uso em indivíduos menores de 18 anos (1b, B).
2. Usar IP potencializado com ritonavir associado a 2 ITRN, após falha de
primeiro esquema contendo ITRNN. LPV/r é a combinação de preferência,
por ter em sua formulação os dois fármacos (lopinavir e ritonavir), tanto na
forma de solução oral como na forma de comprimidos (1b, B).
3. Considerar o efeito residual característico dos ITRN (2b, C).
4. Dados em adultos sugerem que, mesmo havendo resistência ao 3TC (pela
emergência da mutação 184V), o uso dessa droga pode contribuir para a
redução do fitness viral, supressão do HIV e manutenção dessa mutação,
sendo capaz de reverter parcialmente o efeito de outras mutações (TAM
– mutações para os análogos de timidina), que conferem resistência à
zidovudina, estavudina e tenofovir(4,5). O fitness viral é a capacidade de
o vírus replicar-se em um determinado ambiente(6). Essa estratégia pode
não ser útil se o esquema de resgate vier a conter ABC e/ou ddI (2b, C).
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5. Se houver evidência de baixa adesão ao esquema vigente em falha, o foco
deve ser a superação das barreiras à boa adesão (3a, B).
6. Em algumas situações, pode ser necessária a manutenção de esquema
com apenas duas drogas ativas, mas capaz de algum benefício clínico
e imunológico, com o intuito de preservar futuras opções terapêuticas.
Esquemas contendo LPV/r podem apresentar atividade antirretroviral
duradoura, mesmo em crianças que já tenham usado outro inibidor da
protease(7,8,9). Em adultos portadores de vírus multirresistentes, melhor
resposta virológica tem sido observada com o uso de uma ou mais classes
de drogas novas, como inibidores de entrada ou inibidores da integrase,
de preferência em associação com IP reforçado pelo ritonavir, quando
não é possível estruturar um esquema potente só com ITRN, ITRNN e
IP/r(2,10) (2b, C).
7. O raltegravir e a enfuvirtida devem ser consideradas drogas ativas
em pacientes virgens destas. A escolha da enfuvirtida na composição
dos esquemas de resgate deve ser considerada, preferencialmente, na
impossibilidade de compor um esquema com pelo menos dois outros
antirretrovirais com atividade plena, em razão de suas características
de difícil adesão (por ser de aplicação subcutânea), baixa barreira
genética e alto custo. Estudos em adultos (TORO I e II) recomendam
considerar a suspensão da enfuvirtida caso os pacientes apresentem
falha virológica, especialmente nas situações sem resposta clínica e/ou
imunológica(3) (1b, B). Em adolescentes com 16 anos ou mais, em uso
de enfuvirtida há mais de 4 meses, com sucesso virológico, ou seja, com
carga viral indetectável (pelo menos <400 cópias/mL) nos últimos 60
dias, recomenda-se a substituição da enfuvirtida pelo raltegravir(3).
O principal risco de manter um esquema em falha é o acúmulo de mutações
adicionais de resistência, o que pode limitar futuras opções terapêuticas. A
falta de formulações pediátricas, assim como a indefinição das doses ideais
de alguns medicamentos, limitam as opções terapêuticas das crianças que já
receberam vários esquemas antirretrovirais. Nesses casos, a presença de vírus
com múltiplas mutações de resistência torna muito difícil a escolha e montagem
de um esquema plenamente ativo.
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3.4. Viremia persistente com multirresistência aos antirretrovirais em pacientes
com poucas opções terapêuticas
Na impossibilidade de compor um esquema com duas ou mais drogas
totalmente ativas, o foco volta a ser não tanto a indetecção da carga viral, difícil
de ser atingida nesse contexto, mas a manutenção da função imune e prevenção
da progressão da doença e de infecções oportunistas. Em tais circunstâncias, a
estratégia muitas vezes utilizada é a manutenção do esquema não supressor como
“esquema de espera”, ou seja, utilizado enquanto se aguarda a disponibilidade de
novos medicamentos ativos para composição do novo esquema. Essa escolha
não é a ideal, sendo apenas aceitável como estratégia de curto prazo, seguida
de acompanhamento mais frequente, visando iniciar um esquema ativo na
primeira oportunidade (2b, C).
O uso contínuo de IP, na presença de viremia persistente, pode levar ao
acúmulo de mutações adicionais, comprometendo a ação de novos IP. Este
acúmulo de mutações é lento e gradativo, especialmente se a carga viral não
for muito alta. Como a presença de mutações de resistência pode limitar a
replicação viral, a manutenção do IP nesses casos pode ser benéfica para alguns
pacientes(11). Por outro lado, a interrupção completa de um esquema não
supressor pode levar ao aumento súbito da carga viral, redução de células T
CD4+ e maior risco de progressão clínica da doença(12).
Em casos de piora clínica ou imunológica em situações como as descritas
anteriormente, pode ser necessário o uso de novas drogas em investigação
para crianças, já aprovadas para maiores de 18 anos, como uma segunda droga
ativa no novo esquema. Quando isso for necessário, seu uso deve ser feito, de
preferência, como parte de estudos clínicos que possam gerar dados para sua
aprovação (5, D).
O uso off-label de um medicamento é o uso em uma indicação ou faixa
etária não registrada no país. Quando esta for a opção do médico prescritor,
é de extrema importância que os riscos e benefícios do medicamento sejam
discutidos com os familiares e equipe de saúde e, caso o medicamento venha
a ser empregado, que seja documentada a anuência dos responsáveis pelo
paciente, preferencialmente com assinatura de termo de consentimento (5, D).
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Quadro 4. Opções de esquemas com pelo menos duas drogas plenamente
ativas, para utilização após falha terapêutica com evidência de
resistência viral - escolha baseada no teste de genotipagem (adaptado
de U.S. Department of Health and Human Services, 2010(2)).
Esquema anterior

Sugestão de troca*

2 ITRN + ITRNN

• 2 ITRN + IP/r

2 ITRN + IP/r

• 2 ITRN + IP/r alternativo
• 2 ITRN + ITRNN
• ITRN + ITRNN + IP/r alternativo

3 ITRN

• 2 ITRN + ITRNN ou IP/r
• ITRN + ITRNN + IP/r

Nos casos de resistência nas 3 classes, a escolha deve ser
Esquemas prévios
individualizada, baseada em teste de genotipagem recente e no
contendo ITRN, ITRNN histórico no paciente. Se medicamentos de novas classes não
e IP
estiverem disponíveis para a faixa etária, avaliar uso off label ou
inclusão em protocolos de ensaios clínicos.
* Os esquemas devem conter pelo menos duas drogas totalmente ativas, de preferência três, para que se
obtenha uma supressão viral potente e duradoura.
Siglas: ITRN – Inibidor da Transcriptase Reversa Análogo de Nucleosídeo; ITRNN - Inibidor da Transcriptase
Reversa Não Análogo de Nucleosídeo; IP – Inibidor da Protease; r – ritonavir; IP/r – Inibidor da Protease com
reforço de ritonavir.

4. Critérios de indicação de Inibidores da Protease para crianças e adolescentes
A disponibilização de novos inibidores da protease em apresentações
farmacêuticas próprias para a população pediátrica implica o estabelecimento
de diretrizes para o uso racional dessa classe de antirretrovirais, tendo em vista
a farmacodinâmica de cada medicamento, as evidências científicas de eficácia e
a segurança e o custo para o SUS.
A associação lopinavir/ritonavir é considerada o inibidor da protease
preferencial para crianças a partir de 14 dias de vida que têm indicação
de medicamento dessa classe no esquema terapêutico. O LPV/r só está
indicado no tratamento inicial da criança infectada pelo HIV se a avaliação
clínico-laboratorial e a genotipagem pré-tratamento do paciente não
permitirem a associação de um ITRNN para compor o esquema com dois
ITRN ou nos casos de toxicidade e efeitos adversos ao ITRNN (1b, B).
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Para crianças também estão disponíveis, em apresentações pediátricas, os
inibidores da protease: lopinavir/r, fosamprenavir, tipranavir, darunavir e ritonavir,
sendo o ritonavir usado exclusivamente como reforço em associação aos demais.
4.1. Fosamprenavir
O fosamprenavir constitui um inibidor da protease que é uma pródroga do amprenavir, desenvolvida para reduzir o número de comprimidos
administrados deste último. Em um ensaio clínico de não inferioridade em
adultos infectados pelo HIV e virgens de TARV, a eficácia do fosamprenavir/r
(FPV/r) foi não inferior ao lopinavir/r quando ambos foram combinados
a dois ITRN. Há poucos estudos em pacientes experimentados em TARV.
O fosamprenavir apresenta alta barreira genética e baixo nível de resistência
cruzada com outros IP/r(13). Um ensaio clínico na população pediátrica mostra
supressão viral sustentada de longo prazo em esquemas com FPV/r, tanto em
pacientes virgens de TARV como em experimentados(14). Pacientes em uso de
LPV/r ou FPV/r tendem a apresentar maior aumento de colesterol total e de
triglicerídeos quando comparados a usuários de esquemas com saquinavir,
darunavir ou atazanavir(15).
O fosamprenavir/r está indicado para crianças a partir de 6 anos de
idade como alternativa ao uso de lopinavir/r, em casos de intolerância a
este medicamento e em situações em que o teste de genotipagem recente
(realizado nos últimos 12 meses) mostre melhor perfil de sensibilidade do
FPV/r comparado ao LPV/r (4, C):
Teste de genotipagem recente:
LPV/r: resistência intermediária (I) e FPV/r: sensível (S); ou
LPV/r: resistência completa (R) e FPV/r: resistência intermediária (I).
Posologia: 18mg/kg/dose, com dose máxima de 700mg, associado ao
ritonavir 3mg/kg, dose máxima de 100mg de 12/12h, administrado com
alimentos ou após as refeições.
Como regra geral, para crianças com peso corporal menor ou igual a 38kg,
o fosamprenavir deve ser prescrito na apresentação de suspensão oral 50mg/mL
e o ritonavir na apresentação de solução oral 80mg/mL, até as doses máximas de
cada medicamento. A partir de 39kg de peso corporal, a criança recebe a dose
de 700mg de fosamprenavir (1 comprimido de 700mg) a cada 12h e 100mg de
ritonavir (1 cápsula de 100mg) a cada 12h.
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4.2. Tipranavir
O tipranavir é um inibidor da protease de 2ª geração, não peptídico, que
inibe especificamente o processamento viral das poliproteínas Gag e Gag-Pol
nas células infectadas, prevenindo a formação de vírions maduros.
Os estudos RESIST de fase III, para avaliar a eficácia do tipravavir/r
(TPV/r) em adultos, demonstraram, na análise combinada de 48 semanas, que
o tipranavir/r (500mg/200mg duas vezes ao dia) promove maior supressão viral
e melhor resposta imunológica comparado a um IP/r alternativo, na população
com aids avançada e mau prognóstico. A maioria dos pacientes que teve resposta
precoce ao tratamento sustentou essa resposta pelas 48 semanas de seguimento,
18,3% a mais que o grupo em tratamento com outro IP/r. A proporção de pacientes
com carga viral indetectável e a restauração das células CD4 foi significantemente
superior no grupo tipranavir/r comparado ao IP/r(16).
O PACTG 1051 foi um estudo aberto, randomizado, de fase I/IIa, realizado
em 26 centros na Europa, América do Norte e América Latina, com o objetivo
primário de verificar a segurança e tolerabilidade do tipranavir/r em crianças
e adolescentes. O perfil de segurança e tolerabilidade do tipranavir nesse
estudo mostrou ser superior ao do observado em adultos. Esse estudo não
foi desenhado para verificar eficácia, mas foi observada importante resposta
virológica e imunológica em 48 semanas(17).
Os eventos adversos observados nos pacientes foram vômitos (37,4%), tosse
(27%), diarreia e febre (24,3%). A maior parte dos eventos foram leves (33,9%)
ou moderados (34,8%) e 25,2% foram classificados como graves. Eventos
hemorrágicos ocorreram em 5,75% e 14,3% das crianças utilizando a solução
oral (com vitamina E como excipiente) e cápsulas, respectivamente, sendo que
nenhum desses pacientes descontinuou o tratamento até 48 semanas(17).
O tipranavir/r é considerado um inibidor da protease de uso restrito para
resgate, em pacientes em falha virológica com idade entre 2 anos até 18
anos incompletos, segundo os critérios a seguir (1b, A):
Teste de genotipagem recente:
TPV/r: atividade plena (S) e LPV/r e FPV/r com resistência intermediária
(I) ou completa (R).
Se o TPV/r e o DRV/r apresentarem o mesmo perfil de resistência, com
atividade plena (S) ou com resistência intermediária (I), a escolha entre
ambos na estruturação do esquema de resgate dependerá do número de
mutações para cada um deles, da faixa etária da criança e da capacidade de
deglutir comprimidos.
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Posologia: 14mg/kg/dose de peso corporal de tipranavir e 6mg/kg de
ritonavir ou 375mg/m2 de tipranavir e 150mg/m2 de ritonavir, de 12/12h,
administrados de preferência com alimento. Dose máxima de tipranavir 500mg
e ritonavir 200mg de 12/12h.
Recomendação geral:
• Crianças a partir de 2 anos de idade, até alcançarem o peso corporal de
35kg: tipranavir na formulação de solução oral (100mg/mL) e ritonavir
em solução oral (80mg/mL) até as doses máximas de cada medicamento.
Cada mL da solução oral do tipranavir contém 116UI/mL de vitamina
E, o que excede a ingestão diária recomendada (adultos, 30UI; crianças,
10UI). Estes pacientes não devem ingerir suplementos com vitamina E.
• Crianças a partir de 36kg de peso corporal: 500mg de tipranavir (2
cápsulas de 250mg) a cada 12 horas e 200mg de ritonavir (2 cápsulas de
100mg) a cada 12h.
Até o presente momento, o tipranavir/r não é utilizado por adultos no
Brasil, devendo ser iniciado apenas em pacientes até 18 anos incompletos, salvo
em situações específicas orientadas por genotipagem.
Destaca-se que tanto o tipranavir como o darunavir são medicamentos
de uso exclusivo em situações de falha virológica e, para serem dispensados,
necessitam de liberação de médico autorizador do estado ou do Ministério da
Saúde, a partir de preenchimento e envio de formulário específico e de laudo
de teste de genotipagem recente. O fluxo de autorização e o formulário de
solicitação de antirretrovirais de uso restrito constituem os Anexos A e B deste
Suplemento.
4.3. Darunavir
O darunavir é um inibidor da protease não peptídico utilizado em
associação com baixa dose de ritonavir, para compor esquema terapêutico em
pacientes experimentados em terapia antirretroviral. Comparado a inibidores
da protease de primeira geração, o darunavir/r tem uma barreira genética maior
e é ativo contra HIV multirresistente(18). No Brasil, o darunavir está registrado
apenas para tratamento de pacientes multiexperimentados, para resgate de
falha terapêutica.
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Estudos de fase III com o darunavir/r foram desenvolvidos em adultos,
demonstrando significativa eficácia em pacientes multiexperimentados. Os
estudos POWER 1 e 2 foram ensaios clínicos abertos randomizados que
compararam DRV/r com outros inibidores da protease reforçados com ritonavir
(IP/r). Na análise da semana 48, 61% dos pacientes do grupo DRV/r e 15% do
grupo controle, em uso de outros IP/r, tiveram redução de carga viral maior que
1 log/mL, com diferença de resposta de 46%(19).
O principal estudo sobre segurança do darunavir/r na população pediátrica
é um estudo fase II, em duas partes, aberto, multicêntrico e randomizado para
investigar a farmacocinética, segurança, tolerabilidade e atividade antiviral
em crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos de idade, multiexperimentados
em terapia antirretroviral. Na parte I do estudo, foram definidas as doses por
faixas de peso corporal, segundo critérios farmacocinéticos. Na parte II, a
análise após 48 semanas de tratamento com darunavir/r mostra que 65% dos
pacientes tiveram pelo menos redução de 1 log de carga viral, sendo que 59%
tiveram carga viral menor que 400 cópias/mL, e 48%, menor que 50 cópias/mL.
Os resultados na semana 48 demonstraram, em geral, um perfil de segurança
favorável do darunavir/r nessa população(20).

O darunavir/r é considerado um inibidor da protease de uso restrito para
resgate, em pacientes em falha virológica a partir de 6 anos de idade,
segundo os critérios a seguir (1b, B):
Teste de genotipagem recente:
DRV/r: atividade plena (S) e LPV/r e FPV/r com resistência
intermediária (I) ou completa (R).
DRV/r: resistência intermediária (I) e ausência de outro IP/r com
atividade plena (S).
Se o TPV/r e o DRV/r apresentarem o mesmo perfil de resistência, com
atividade plena (S) ou com resistência intermediária (I), a escolha entre
ambos na estruturação do esquema de resgate dependerá do número de
mutações para cada um deles, da faixa etária da criança e da capacidade de
deglutir comprimidos.
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Posologia: as doses preconizadas do DRV/r para pacientes pediátricos com
idade entre 6 e 18 anos e com peso corporal ≥ 20 kg são as seguintes:
• ≥ 20 a < 30kg: 375mg de DRV e 50mg de ritonavir de 12/12h. Administrar
2 comprimidos de 150mg e 1 comprimido de 75mg de darunavir e 50mg
de ritonavir solução oral (80mg/mL) de 12/12h.
• ≥ 30 a < 40 kg: 450mg de DRV e 60mg de ritonavir de 12/12h. Administrar
3 comprimidos de 150mg de darunavir e 60mg de ritonavir solução oral
(80mg/mL) de 12/12h.
• ≥ 40 kg: 600mg de DRV e 100mg de ritonavir de 12/12h. Administrar 2
comprimidos de 300mg de darunavir e 1 cápsula de 100mg de 12/12h.
Destaca-se que tanto o tipranavir como o darunavir são medicamentos
de uso exclusivo em situações de falha virológica e, para serem dispensados,
necessitam de liberação de médico autorizador do estado ou do Ministério da
Saúde, a partir de preenchimento e envio de formulário específico e de laudo de
teste de genotipagem recente. O formulário de solicitação e o fluxo de autorização
de antirretrovirais de uso restrito constituem os Anexos A e B deste suplemento.
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ANEXO A - FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ANTIRRETROVIRAIS DE USO
RESTRITO
1 - Medicamento solicitado:
Enfuvirtida
Darunavir
Raltegravir
Etravirina
Tipranavir (exclusivo para < 18 anos )
2 - Informações do médico solicitante:
Nome completo:______________________________________________________
CRM/DF:_____________/______
Telefone(s): ( ____ ) - __________________________________________________
E-mail(s): ____________________________________________________________
3 - Informações do serviço:
Município/UF: _____________________________________________/____________
Nome da Unidade de Atendimento: ____________________________________________________________
Telefone(s): ( _____ ) - ______________________________________________________________________
Responsável para contato: ___________________________________________________________________
4 - Informações do paciente:
Nome completo: ______________________________________________________
Data de nascimento (dd/mm/aaaa): ______/______/_______ Peso corporal (kg): _______________ (para < 18 anos)
Nome da mãe: ________________________________________________________
Município de nascimento/UF: ________________________________/______
5 - História terapêutica do paciente (esquemas antirretrovirais utilizados com respectivos períodos de início e
troca):

6 - Justificativa para uso do medicamento solicitado:

7 - Esquema antirretroviral proposto:
Data:
8 - CD4 atual
9 - CV atual
___/___/______
(células/mm3):
(cópias/mL):
10- Medicamentos em formulações pediátricas para informação de início de tratamento:
X

Medicamento
Fosamprenavir suspensão oral 50mg/mL
Darunavir comprimido 75mg
Darunavir comprimido 150mg
Ritonavir solução oral 80mg/mL
Tipranavir cápsula 250mg
Tipranavir solução oral 100mg/mL

11 - Médico solicitante:
Data: ___/___/______
________________________
(carimbo e assinatura)
13- Médico autorizador:
Data: ___/___/______
________________________
(carimbo e assinatura)

28

Posologia

Data:
___/___/______

Campo de preenchimento exclusivo do
Ministério da Saúde
Distribuição Nº
Data para início da
FR
distribuição
___/___/______
___/___/______
___/___/______
___/___/______
___/___/______
___/___/______
12 – Ministério da Saúde (logística)
_______________________________
(carimbo e assinatura)

14- CE DST/Aids (responsável pelo envio das
informações - fax):
Data: ___/___/______
________________________
(carimbo e assinatura)
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ANEXO B - FLUXO DE LIBERAÇÃO DOS ANTIRRETROVIRAIS
DE USO RESTRITO
(CRIANÇAS E ADOLESCENTES – 18 ANOS INCOMPLETOS)

→
MÉDICO PRESCRITOR
•
•
•

Preenche o Formulário de Solicitação de Antirretrovirais de uso restrito, inclusive o campo 10,
destinado para informação de início de uso de apresentações pediátricas, se for o caso.
Anexa ao Formulário cópia do resultado do teste de genotipagem e laudo do MRG.
OBS: o campo 13 do Formulário é reservado para assinatura e carimbo do médico autorizador do
Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais ou dos Estados descentralizados.

→
UNIDADE DISPENSADORA DE MEDICAMENTO (UDM)
•

Encaminha o Formulário de Solicitação de Antirretrovirais de uso restrito, o resultado de
Genotipagem e laudo do MRG para a Coordenação Estadual de DST/Aids.

→
COORDENAÇÃO ESTADUAL DE DST/AIDS
•
•
•

Arquiva uma cópia do Formulário de Solicitação de Antirretrovirais de uso restrito e do resultado
de Genotipagem.
Encaminha o Formulário de Solicitação de Antirretrovirais de uso restrito e o resultado da
genotipagem aos médicos autorizadores nos estados descentralizados ou ao Departamento de
DST, Aids e Hepatites Virais, pelo fax (61) 3306-7029.
O campo 14 deverá ser preenchido pelo responsável pelo envio.

→

→
ANÁLISE CENTRALIZADA
•

•

O médico autorizador do Departamento de
DST, Aids e Hepatites Virais emite parecer
acerca da liberação ou não do(s) ARV
solicitado(s).
Remete o parecer por fax para a Coordenação
Estadual, em média em 5 dias úteis a contar do
recebimento da documentação completa.

ANÁLISE DESCENTRALIZADA
•

As Coordenações Estaduais/ Municipais
enviam relatórios quinzenais das autorizações à Logística do Departamento de
DST, Aids e Hepatites Virais (logística@
aids.gov.br).

→
DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS PEDIÁTRICOS
•

Para os medicamentos do campo 10, a cada novo ingresso de pacientes, somente haverá a distribuição
caso haja disponibilidade do medicamento requerido no local de dispensação. As Coordenações
aguardarão a chegada de novas remessas para então liberar os medicamentos, sem prejuízo para os
pacientes que já estão em uso de terapia antirretroviral.
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Dose recomendada, efeitos adversos e
contraindicações
Apresentações e conservação

Criança: doses individuais de AZT e 3TC
12/12h (até dose máx. de adulto).
Adulto: 300mg AZT e 150mg 3TC (1
comprimido) 12/12h.

2 semanas a 8 meses: 50-100mg/m2
12/12h; >8 meses: 120mg/m2 (faixa: 90150mg/m2) 12/12h ou 200mg/m2 (faixa:
180-240mg/m2), dose única diária.
Adolescente: <60kg: 250mg, >60kg:
400mg, dose única diária, formulação ddIEC. Se associado ao TDF: <60kg: 200mg,
>60kg: 250mg, dose única diária.

Didanosina (ddI)

Reações de hipersensibilidade
potencialmente graves: náusea, febre,
cefaleia, diarreia, rash, fadiga, sintomas
respiratórios, mais comuns nas primeiras
6 semanas de uso. Não reintroduzir ABC
após reação grave.
Pacientes com genótipo HLA-B*5701 não
devem receber ABC.

≥3 meses: 8mg/kg 12/12h (dose máx.
300mg 12/12 h).
≥12 anos: 300mg 12/12h.

AZT + 3TC

Abacavir (ABC)

Administrar 1 hora antes ou 2
horas após alimentação.
Considerar redução de 2040% se associado ao TDF.

Cápsulas EC 250/400mg:
manter entre 15ºC a 30ºC.
Pó para suspensão oral
10mg/mL: refrigerar após a
reconstituição.

Pode ser administrado com
alimentos.

Pode ser administrado com
alimentos.

Comentários

Comprimido 300/150mg Manter entre 15ºC a 30ºC.

Solução oral 20mg/mL:
refrigerar após aberto o
frasco (NÃO congelar).

Comprimido 300mg: manter
entre 15ºC a 25ºC.

Inibidores da transcriptase reversa análogos de nucleosídeo/nucleotídeo (ITRN/ITRNt):

Droga

ANEXO C - Errata do quadro de antirretrovirais das páginas 193 a 198 do documento Recomendações para Terapia
Antirretroviral em Crianças e Adolescentes Infectados pelo HIV - 2009

Ministério da Saúde

Tenofovir (TDF)

Lamivudina (3TC)

Estavudina (d4T)

Pode causar neuropatia periférica,
pancreatite, náusea, diarreia.
Ocorrência de lipodistrofia, acidose láctica
e pancreatite potencializada se associado
a d4T.
Neonato (≤13 dias): 0,5mg/kg 12/12h.
Criança (<30kg): 1mg/kg 12/12h.
Adolescente (≥30kg): 30mg 12/12h.
Neuropatia periférica, pancreatite,
hepatite, distúrbios gastrintestinais,
cefaleia, rash. Ocorrência de lipodistrofia,
acidose láctica e pancreatite potencializada
se associado a ddI.
Neonato (<30 dias): 2mg/kg 12/12h.
Criança: 4mg/kg 12/12h (dose máx.
150mg 12/12h).
≥12 anos: 150mg 12/12h ou 300mg dose
única diária.
Náusea, diarreia, cefaleia, fadiga,
exacerbação de hepatite B se
interrompido.
Adolescentes com mais de 40kg e adultos:
300mg dose única diária.
Cefaleia, náusea, vômitos, disfunção tubular
renal, desmineralização óssea, exacerbação
de hepatite B se interrompido. Importante:
requer monitoramento da função renal
(sangue e urina).
Comprimido 300mg: manter
entre 15ºC a 30ºC.

Solução oral 10mg/mL:
manter entre 15ºC a 30ºC.

Comprimido 150mg: manter
entre 15ºC a 30ºC.

Pó para suspensão oral 1mg/
mL: refrigerar (2ºC a 8ºC)
após a reconstituição.

Cápsulas 30mg: manter entre
15ºC a 30ºC.

Pode ser administrado com
alimentos.
Requer ajuste de dose em
caso de insuficiência renal.

Pode ser administrado com
alimentos.

Não pode ser associado à
zidovudina.
Pode ser administrado com
alimentos.
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Neutropenia e/ou anemia, náusea,
cefaleia, miopatia, pigmentação de unhas,
neuropatia.

Neonato (≤6 semanas): 2mg/kg 6/6h ou
12mg/kg 12/12h.
Criança: 180mg/m2 12/12h (dose máx.
300mg 12/12h).
≥12 anos: 250 ou 300mg 12/12h.
Solução oral 10mg/mL:
manter entre 15ºC a 30ºC.
Frasco-ampola 10mg/mL:
após reconstituída:
- se refrigerar (2ºC a 8ºC),
utilizar até 24h após sua
preparação;
- se mantiver entre 15ºC a
30ºC, utilizar até 8h após sua
preparação.

Cápsula 100mg: manter entre
15ºC a 30ºC.

Nevirapina (NVP)

Pode ocorrer rash, hepatite e síndrome
de Steven-Johnson geralmente nas
primeiras 12 semanas. Monitorar função
hepática em 2, 4 e 8 semanas iniciais de
tratamento.

Criança (>14 dias): 150-200mg/m2 dose
única diária por 14 dias e, a seguir, 150200mg/m2 12/12 h (dose máx. 200mg
12/12h).
Adolescente: 200mg dose única diária
por 14 dias e, a seguir, 200mg 12/12h na
ausência de rash ou alteração da função
hepática.

Suspensão oral 10mg/mL:
manter entre 15ºC a 30ºC.

Comprimido 200mg: manter
entre 15ºC a 30ºC.

Inibidores da transcriptase reversa não-análogos de nucleosídeos (ITRNN):

Zidovudina (AZT)

Pode ser administrado com
alimentos.

Não pode ser associado à
estavudina.
Pode ser administrado com
alimentos.

Ministério da Saúde

Pode causar náuseas, exantema (inclusive
síndrome de Stevens-Johnson) e reações
de hipersensibilidade.

Criança (≥3 anos e ≥10kg): 10-15kg:
200mg, 15-20kg: 250mg, 20-25kg:
300mg, 25-32,5kg: 350mg, 32,5-40kg:
400mg, ≥40kg: 600mg, dose única diária.
Podem ocorrer alterações de humor e
sonhos vívidos nas primeiras 2-4 semanas,
hipercolesterolemia, rash
teratogênico: não utilizar em
gestantes
Adultos: 200mg (2 comprimidos) 12/12h.

Atazanavir (ATV)

Uso adulto: 400mg 1x/dia (dose somente
para virgens de terapia) ou associado a RTV:
ATZ 300mg + RTV 100mg 1x/dia.
Pode causar náusea, cefaleia, rash,
icterícia e elevação de bilirrubina total.

Inibidores da protease (IP):

Etravirina (ETR)

Efavirenz (EFV)

Cápsulas 200mg e 300mg:
manter entre 15ºC a 30ºC.

Comprimido 100mg: manter
entre 15ºC a 30ºC.

Solução oral 30mg/mL:
manter entre 15ºC a 30ºC.

Comprimido 600mg: manter
entre 15ºC a 30ºC.

Cápsula 200mg: manter entre
15ºC a 30ºC.

Administrar com alimento.
Contraindicado o uso
de omeprazol e outros
inibidores de bomba de
prótons.

Administrar após refeição
leve que contenha gordura.
Pode ser dissolvido na gua.
Não deve ser coadministrado
com: tipranavir/r,
fosamprenavir/r, ritonavir
na sua dose plena
(1.200mg ao dia), IP sem
ritonavir, além de outros
ITRNN. Coadministrar com
lopinavir/r com cautela.

Administrar de estômago
vazio, preferencialmente
à noite. Evitar alimentos
gordurosos.
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Podem ocorrer rash, náusea, diarreia,
cefaleia. Verificar antecedentes de
hipersensibilidade às sulfonamidas.

Criança 20-30kg: 375mg + RTV 0,625mL
(80mg/mL) 12/12 h; >30-40kg: 450mg +
RTV 0,75mL (80mg/mL) 12/12 h; >40kg:
600mg + RTV 100mg 12/12h.
≥18 anos: 600mg + RTV 100mg 12/12h.

Lopinavir/r (LPV/r)

Indinavir (IDV)

Adolescente (Tanner 4 e 5) e adulto:
800mg + RTV 100mg 12/12h.
Pode causar náusea, dor abdominal,
cefaleia, tonturas, hiperbilirrubinemia.
Reações graves: nefrolitíase/nefrite e
exacerbação de doença hepática.
Neonato/lactente (≥14 dias e <2 anos):
300mg/m2 12/12h.
Criança (≥2 anos): 230mg/m2 12/12h.
Adolescente: 400mg 12/12h.
Podem ocorrer diarreia, cefaleia, náusea,
vômitos. Cuidado na insuficiência
hepática.

Fosamprenavir (FPV) Criança ≥6 anos: 18mg/kg (dose máx.
700mg) + RTV 3mg/kg (dose máx.
100mg) 12/12h.
Podem ocorrer rash, parestesia perioral,
náusea, diarreia.

Darunavir (DRV)

Pode ser administrado com
alimentos.
Hidratação abundante para
minimizar risco renal.

Administrar com alimento ou
após as refeições.

Cápsulas 400mg: manter
entre 15ºC a 30ºC.

Comprimidos 200/50mg e
100/25mg (LPV/RTV): manter
entre 15ºC a 30ºC.
Solução oral 80/20mg (LPV/
RTV): refrigerar (2ºC a 8ºC).

Suspensão oral 50mg/mL:
manter entre 15ºC a 30ºC.

Suspensão oral: administrar
com alimento ou após
refeições.
Comprimidos: administrar
com ou sem alimentos.

Administrar com alimento ou
após as refeições.

Comprimido 700mg: manter
entre 15ºC a 30ºC.

Comprimidos 75mg, 150mg
e 300mg: manter entre 15ºC
a 30ºC.

Ministério da Saúde

Crianças (2-18 anos): 14mg/kg TPV
+ 6mg/kg RTV (ou 375mg/m2 TPV +
150mg/m2 RTV) 12/12h (não excedendo
a concentração indicada para adultos =
500mg TPV + 200mg RTV 12/12h).

Tipranavir (TPV)

Podem ocorrer toxicidade hepática, rash.

Criança: sem dados suficientes.
≥16 anos: 1.000mg + RTV 100mg
12/12h.
Pode causar diarreia, náusea, rash e
exacerbação de doença hepática.

Pode causar parestesia perioral, náusea,
diarréia, rash.

Criança: para uso em associação com
outros IP. Não utilizar como IP único.
A dose varia de acordo com o IP
associado.

Saquinavir (SQV)

Ritonavir (RTV)

Administrar com ou
sem alimentos, mas
preferencialmente com
alimento, por causa do
ritonavir.
A cápsula não pode ser
partida ou mastigada.

Cápsula gelatinosa mole
250mg: manter entre 15ºC a
30ºC.
Solução oral 100mg/mL:
manter entre 15ºC a 30ºC.

Administrar com alimento.

Administrar com alimento ou
após as refeições.
A solução oral tem validade
de apenas 6 meses.

Cápsula 200mg: refrigerar
(2ºC a 8ºC).

Solução oral 80mg/ml:
manter entre 20°C a 25°C (NÃO
refrigerar).

Cápsula 100mg: refrigerar
(2ºC a 8ºC).
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Criança 6-16 anos: 2mg/kg (dose máx.
90mg) 12/12h via subcutânea (SC).
≥16 anos: 90mg 12/12h, via SC.
Reações nos locais de aplicação são
comuns. Pneumonia, bacteremia (raro).

Criança: sem dados suficientes
≥16 anos: 400mg 12/12h.
Pode causar náusea, tonturas, insônia,
rash, pancreatite; elevação de ALT, AST e
gama-GT.

Comprimido 400mg: manter
entre 15ºC a 30ºC.

Fórmulas para cálculo da superfície corporal em m2 (SC):
SC = √ [peso (kg) x est. (cm)] /3600 (√ = raiz quadrada)
SC = {[peso (kg) x 4] + 7}/[peso (kg) + 90]

Administrar com ou sem
alimento.

Frasco-ampola 108mg/1,1mL Sítios de injeção subcutânea:
(90mg/mL): após reconstituída, braços, face anterior da coxa,
refrigerar (2ºC a 8ºC) e utilizar abdome (alternados).
até 24h após sua preparação.

1. Para assegurar dosagens precisas de formulações líquidas, sempre utilizar seringas orais.
2. Sempre verificar interações medicamentosas. Ver www.hiv-druginteractions.org

Notas importantes:

Raltegravir (RAL)

Inibidores da Integrase

Enfuvirtida (T-20)

Inibidores de Fusão

Ministério da Saúde
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