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EDITORIAL

Taking care of the caretakers to enhance antiretroviral
adherence in HIV-infected children and
adolescents夽,夽夽
Cuidando dos cuidadores para melhorar a adesão antirretroviral
em crianças e adolescentes infectados com o HIV
Yvonne Bryson
David Geffen School of Medicine, Mattel Children’s Hospital UCLA, Department of Pediatrics, Division of Infectious Diseases, Los
Angeles, Estados Unidos

O trabalho de Cruz et al., ‘‘Supressão viral e adesão entre
crianças e adolescentes infectados pelo HIV na terapia
antirretroviral: resultados de um estudo multicêntrico’’,1
nesta revista relata os importantes resultados com relação
à adesão a tratamentos antirretrovirais combinados, encontrados em um grande estudo multicêntrico em crianças
infectadas pelo HIV no período perinatal e adolescentes
com HIV, em cinco centros de referência geograficamente
distintos no Brasil. Apesar de avanços significativos no diagnóstico, tratamento e acesso a medicamentos antivirais para
crianças e adolescentes com HIV, o resultado desejado de
uma vida longa e saudável é limitado pela capacidade de a criança/adolescente e o cuidador aderir de
forma consistente à necessidade diária de ingestão de vários
medicamentos antirretrovirais.2 A administração crônica de
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medicamentos é um desafio significativo, principalmente
para os adolescentes.3
Conforme relatado neste trabalho, apesar da coleta de
dados de questionários com taxas de adesão de 92,6%
das crianças (informações fornecidas pelos cuidadores) e
77,2% dos adolescentes, apenas 57% das crianças e 28/57
(49%) dos adolescentes apresentaram cargas virais de RNA
do HIV documentadas de < 50 cp/mL. A adesão a medicamentos é fundamental para garantir a supressão persistente
do HIV para níveis não detectáveis, viabilizando a possível
reconstituição das células CD4 T e da imunocompetência e
evitando o rápido desenvolvimento da resistência antiviral e
falha virológica definitiva. Existem oportunidades limitadas
para novos esquemas antivirais efetivos, como visto nessa
população, na qual 63% dos indivíduos estavam no segundo
ou terceiro, ou mais avançado, esquema. Nossos objetivos
devem ser direcionados a melhorar a adesão à medicação
o mais rápido possível após o diagnóstico, com o primeiro
esquema passado a crianças e adolescentes para maximizar
o resultado de longo prazo e reduzir o potencial de desenvolvimento da resistência a medicamentos virais.
Vários estudos utilizaram diferentes métodos para avaliar a adesão em crianças e adultos infectados pelo HIV, com
resultados variáveis. Nas populações pediátricas, os questionários de adesão sobre as doses não administradas da TARVc
são utilizados mais frequentemente em adultos. Outros
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métodos incluem registros de visitas de farmácia, registros
de medicamentos, contagem de comprimidos pelo pessoal
do estudo e uso de aparelhos eletrônicos, como cápsulas do
Sistema de Monitoração de Medicamentos (MEMS) (AARDEX
Ltd, Union City, CA, EUA) e monitorização terapêutica de
fármacos.4---6 Este trabalho constatou que os questionários
sobre adesão eram confiáveis, pois os cuidadores e indivíduos adolescentes estavam mais otimistas com relação aos
resultados da consistência da adesão do que a respeito da
comprovação do percentual de crianças/adolescentes com
replicação viral documentada e controlada. Existem vários
pontos importantes a serem reiterados, que, se instituídos,
podem melhorar o resultado geral de crianças e adolescentes infectados pelo HIV.
Os autores constataram que o monitoramento cuidadoso de registros de farmácia é essencial para garantir a
adesão, pois aqueles que voltaram todos os meses com
novas prescrições eram significativamente mais propensos a permanecer com supressão virológica que aqueles
que voltaram com menor frequência. Deveria haver um
aviso mensal, que seria enviado aos médicos e ajudantes caso as prescrições não fossem retidas ou outras
soluções inovadoras para possibilitar até mesmo a entrega
dos medicamentos em casa, caso necessário. Contudo,
os registros de farmácia podem fornecer informações
úteis e imediatas, que podem ser facilmente incorporadas aos cuidados de rotina como uma ferramenta de
monitoramento.7
Outro importante componente foi o achado de que a
saúde, o uso de drogas e álcool e a avaliação cognitiva e
da qualidade de vida do cuidador foram muito importantes
na predição da adesão e na identificação de áreas que necessitam assistência e foco. Eles utilizaram o Teste de Triagem
do Envolvimento com Álcool, Cigarro e Outras Substâncias
(ASSIST) como uma ferramenta de exame e o aplicaram nos
cuidadores, o que apresentou sucesso em outros estudos e é
recomendado pela OMS para adultos com HIV, pois ao manejo
de abuso de drogas tem sido associado a comprometimento
do tratamento 28 da TARVc.
Como esperado, uma associação negativa de consumo
moderado/abusivo de álcool e supressão viral foi relatado na
literatura.8 Da mesma forma, foi feita uma correlação do
aumento nos escores de ansiedade dos cuidadores com a
baixa adesão. Intervenções objetivas para ajudar os cuidadores podem ser então instituídas. A incorporação de um
instrumento de detecção de uso de drogas e qualidade de
vida entre os cuidadores poderá contribuir para estratégias
que visam melhorar a adesão na população pediátrica.
Durante o período deste estudo, de 2009 a 2011, a maioria das crianças e adolescentes em acompanhamento foi
diagnosticada tardiamente aos (9,5 anos) após o início dos
sintomas e 43% após o início da AIDS, o que também pode
refletir sobre a capacidade de atingir supressão viral mantida, bem como sobre as atitudes dos familiares a respeito
da necessidade da terapia antirretroviral diária. Neonatos ou
crianças diagnosticados precocemente em virtude do acompanhamento de uma mãe soropositivo para o HIV ou membro
da família que iniciou tratamento apresentaram o melhor
nível de adesão.
Avanços no cuidado integrado de mulheres grávidas
infectadas pelo HIV e de crianças expostas ao vírus e
na disponibilidade de diagnóstico precoce, bem como
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melhor acesso a medicamentos antivirais e mudanças nas
orientações a respeito da terapia antirretroviral, melhoraram muito o início da TARV em ambas as populações
pediátricas e adolescentes no Brasil e em todo o mundo.9
Devido a uma grande redução da mortalidade e morbidez
precoces com início de tratamento antiviral combinado precoce em neonatos, recomenda-se o tratamento de todos os
neonatos infectados pelo HIV diagnosticados em menos de
um ano.10---12
Hoje, a melhora da capacidade de manter a supressão
viral do HIV é um desafio contínuo, não apenas para reduzir o
surgimento da resistência a medicamentos virais e melhorar
a qualidade de vida, mas para atingir de forma mais rápida
o possível futuro objetivo de remissão do HIV.
Um grande ensaio clínico de prevenção de transmissão
vertical do HIV realizado no Brasil, África do Sul, Argentina
e Estados Unidos contou com a participação de neonatos
apresentando risco elevado às 48 horas de idade, nascidos
de mães infectadas pelo HIV que não receberam tratamento
pré-natal, mostrou que neonatos que receberam dois ou três
ARVs profilaticamente, em comparação a uma única dose
de Zidovudina, apresentaram uma redução de 50% da transmissão no momento do nascimento.13 Este estudo mostrou
que a identificação de mulheres grávidas infectadas pelo
HIV no momento do parto e de seus neonatos expostos ao
HIV é viável no Brasil e em outros países subdesenvolvidos,
como a África do Sul, e que os neonatos podem receber ARV
precocemente como parte de um programa abrangente de
prevenção da transmissão vertical.
O relato recente de remissão do HIV em um neonato
infectado dentro do útero que recebeu precocemente (às
31 horas de vida) um tratamento de combinação tripla, e
que atualmente está há três anos sem tratamento antirretroviral e sem comprovação de rebote, incentivou outros
estudos de tratamento precoce com ARV em neonatos apresentando risco elevado de infecção pelo HIV, e que devem
incluir o Brasil.14,15
Além disso, estudos recentes com adolescentes infectados pelo HIV mostraram que tratamento combinado precoce
< 6 meses de idade e controle consistente rigoroso da
replicação viral em indivíduos infectados pelo HIV no período
perinatal apresentam redução e queda contínua nos reservatórios virais do HIV.16---18 Melhora no cuidado, rápido
diagnóstico em neonatos e monitoramento mais frequente
da carga viral do HIV para garantir supressão viral adequada
ainda são fatores necessários.
O desafio de iniciar precocemente o tratamento combinado de ARV e garantir a melhor adesão durante os primeiros
anos de vida, com o objetivo de diminuir os reservatórios virais do HIV e preservar a função imunológica e até
mesmo estabilizar essas crianças para estratégias direcionadas à remissão do HIV, é ainda mais importante para a
obtenção de um resultado de longo prazo e definitivo nessas
crianças.
Esses novos objetivos tornam os achados deste trabalho
ainda mais importantes para direcionar os esforços focados na melhora da adesão nessa população vulnerável, que
depende de cuidadores e da infraestrutura médica para
garantir a disponibilidade e administração de medicamentos
por muitos anos. Precisamos fornecer ajuda aos cuidadores
que irão acompanhar essas crianças e adolescentes infectados pelo HIV.
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