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A presente síntese 
das políticas a seguir 

presta aconselhamento 
sobre uma abordagem 

faseada à transição 
para novos regimes 

de tratamento do 
VIH, conforme 

recomendação da 
Organização Mundial 

da Saúde (OMS). 
O público-alvo são 

os parceiros da 
implementação, 

os directores 
dos programas 
de terapêutica 

antirretroviral (TAR), 
os gestores de 

compras e outras 
partes relevantes. 
O objectivo último 

é garantir um 
abastecimento 

contínuo de 
medicamentos 

antirretrovirais (ARV) 
e assegurar uma 

implementação rápida 
e eficaz das novas 

orientações da OMS 
sobre os ARV, com 

uma transição normal 
para os novos regimes 

recomendados, 
reduzindo o 

desperdício e evitando 
a expiração dos 

prazos de validade dos 
produtos que deixem 

de ser recomendados. 

Antecedentes
As orientações consolidadas para o uso de 
medicamentos antirretrovirais no tratamento e 
prevenção da infecção pelo VIH: recomendações 
para uma abordagem da saúde pública de 2013, 
da OMS, recomendam o regime de tratamento 
preferencial com tenofovir (TDF), combinado 
com lamivudina (3TC) e efavirenz (EFV) ou TDF 
com emtricitabina (FTC) e EFV, de preferência 
como combinação de dose fixa. Análises 
sistemáticas comparativas revelaram que estes 
dois regimes estão associados a um menor 
risco de efeitos adversos graves e a uma melhor 
resposta virológica e ao tratamento, quando 
comparados com outras opções actualmente 
disponíveis, administradas uma ou duas vezes 
por dia. As evidências revelam igualmente que o 
EFV apresenta maior eficácia e tolerância do que 
a nevirapina (NVP), mesmo quando combinada 
com TDF e 3TC (ou TDF e FTC), como regime 
de dose única diária. Por outro lado, a OMS 
recomenda aos países a suspensão da estavudina 
(d4T) como opção preferida de primeira linha, 
devido à sua toxicidade mitocondrial cumulativa. 

A implementação destas novas recomendações 
implica a transição de quase um milhão de 
doentes, que ainda tomavam d4T no final de 
2012, para regimes à base de TDF. É necessário 
tomar uma decisão relativamente aos 2 a 4 
milhões de doentes que receberam regimes 
contendo zidovudina (AZT) e os 4,6 a 5,8 
milhões de doentes sujeitos a regimes contendo 
NVP. Como se observou com anteriores 
mudanças de regimes, uma transição em massa 
de doentes é um esforço considerável que exige 
um planeamento cuidado da gestão das compras 
e da cadeia de abastecimento, acompanhado de 
orientações claras sobre práticas de prescrição.

A procura de medicamentos ARV aumentará 
também, se forem seguidas as recomendações a 
favor da terapêutica tripla com ARV para todas 

as mulheres grávidas e lactantes, na prevenção 
da transmissão vertical, e para o início do 
tratamento de adultos com uma contagem de 
CD4 de 500 células/mm3 ou menos.

Desafios
Estas novas recomendações colocam três grandes 
desafios à cadeia de abastecimento:  

1. Os fornecedores presentemente aprovados* 
das formulações em combinações de dose fixa 
de TDF/FTC/EFV (TEE) e TDF/3TC/EFV (TLE) 
esperam que a sua capacidade de produção 
seja suficiente para satisfazer o aumento 
da procura dessas formulações em 2014, 
visto que a capacidade de produzir TLE e 
TEE começou a funcionar em 2013. Contudo, 
a breve trecho, o seu fornecimento ainda 
é difícil, porque as reservas de segurança 
mantidas pelos países que mudaram para 
tratamento de primeira linha à base de TDF 
ainda não foram determinadas. 

2. Presentemente, os prazos de entrega das 
encomendas das formulações de TEE e TLE 
rondam, em média, os 4–8 meses, incluindo o 
tempo de fabrico e a entrega ao país.

3. Os compradores e os parceiros da 
implementação com doentes que fazem 
tratamento com regimes à base de d4T, AZT 
e NVP têm stocks e encomendas em curso 
que terão de ser consideradas no processo de 
transição, para evitar a ocorrência de rupturas 
de stocks e também o desperdício ou a 
expiração do prazo de validade dos produtos 
que ainda se podem utilizar.

* Aprovados ou provisoriamente aprovados pela Food and Drug 
Administration (FDA) dos EUA ou pré-qualificados pela OMS.
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RECOMENDAÇÕES

Os programas deverão planear 
cuidadosamente e discutir com os seus 
fornecedores a frequência com que 
poderão ser disponibilizadas maiores 
quantidades de produtos à base de 
TDF e EFV. Isso requer um processo de 
transição gradual. Para garantir que o 
abastecimento dê resposta à procura 
prevista, recomenda-se um programa 
faseado. As abordagens sugeridas são:

[1] Nos novos doentes elegíveis para 
TAR, iniciar o tratamento com 
um regime à base de TDF, com 
preferência para as combinações 
de dose fixa de TLE ou TEE. 

[2] Transição dos doentes 
presentemente tratados com um 
regime à base de d4T para um 
regime à base de TDF: 
• Nos doentes com evidências 

clínicas de toxicidade 
relacionada com o d4T, 
substituir este imediatamente 
por TEE ou TLE. 

• Nos doentes com evidências 
de insucesso do tratamento, 
recomenda-se mudar para um 
tratamento de segunda linha 
com TDF/3TC ou TDF/FTC mais 
lopinavir/ritonavir (LPV/r) ou 
atazanavir/ritonavir (ATV/r), 
segundo as orientações de 2013 
da OMS.

• Nos doentes com toxicidade 
mínima ou sem toxicidade 
relacionada com o d4T, 
recomenda-se substituir o 
regime à base de d4T por TEE 
ou TLE, logo que possível, num 
programa faseado, para permitir 
o uso das reservas existentes 
de d4T e das encomendas. 
Não devem se feitas novas 
encomendas de formulações à 
base de d4T. 

[3] A transição dos doentes com 
regimes à base de AZT e/ou NVP 
para TEE ou TLE deverá ser feita 
com base num programa faseado, 
para permitir o uso das actuais 
existências e encomendas e para 
ter em conta a frequência com 

que deverão ser encomendadas 
maiores quantidades de produtos 
TDF. Na prática, sugere-se que 
os programas nacionais de TAR 
considerem a seguinte sequência: 
• Nos doentes com evidências 

de insucesso do tratamento, 
recomenda-se mudar para 
um tratamento de segunda 
linha com TDF/3TC ou TDF/
FTC mais LPV/r ou ATV/r (com 
monitorização da função renal), 
segundo recomendação das 
orientações de 2013 da OMS 
para os ARV.

• Nos doentes com evidências 
clínicas de toxicidade 
relacionada com o AZT ou o 
NVP, recomenda-se mudar 
imediatamente para TEE ou TLE. 
Novas ordens de compra de 
formulações à base de AZT ou 
NVP apenas deverão ser feitas 
no contexto da necessidade 
de tratamento alternativo de 
primeira ou segunda linha.

• Nos doentes que desenvolvam 
tuberculose enquanto estão 
a ser tratados com AZT/3TC/
NVP, passar imediatamente 
para TLE ou TEE, uma vez que 
o NVP não é recomendado 
como opção preferida e o uso 
de TEE ou TLE reduz o número 
de comprimidos e aumenta a 
adesão aos tratamentos do VIH 
e da tuberculose. 

• Nos doentes sem toxicidade 
nem insucesso do tratamento, 
substituir por TEE ou TL, logo 
que possível. O AZT está 
também associado a toxicidade 
mitocondrial que pode surgir 
mais lentamente do que com 
d4T. O EFV é clinicamente 
superior ao NVP, em termos 
de supressão da carga viral e 
de período de tempo até ao 
insucesso do tratamento; as 
pessoas que seguem um regime 
à base de EFV têm também mais 
probabilidades de conseguir 
sucesso virológico. Na ausência 
de insucesso do tratamento, a 

mudança para regimes contendo 
TDF e EFV não é prejudicial, na 
perspectiva do desenvolvimento 
de resistência aos medicamentos 
do VIH. 

É preciso reconhecer que nem todos 
os países podem proceder à transição 
ao mesmo tempo, nem ao mesmo 
ritmo. Há outros factores a considerar. 
Por exemplo, em zonas com elevada 
prevalência de infecção por VIH-2, 
a compra e o uso de associações de 
dois medicamentos em dose fixa 
(TDF com 3TC, TDF com FTC e AZT 
com 3TC) podem continuar a ser a 
opção preferida, uma vez que permite 
flexibilidade na combinação da 
base de inibidores nucleosídeos da 
transcriptase reversa com inibidores da 
protéase, na terapêutica de primeira 
linha, para doentes infectados com 
VIH-2. Nas referências que se seguem, 
encontram-se informações sobre 
estas questões e sobre o modo como 
os países e os programas poderão 
coordenar a transição e as suas 
necessidades em produtos:
• OMS: Serviço de Diagnóstico 

e Tratamento da SIDA. 
Contacte Vincent Habiyambere 
(habiyamberev@who.int); 

• Governo dos Estados Unidos da 
América: Divisão da Cadeia de 
Abastecimento para a Saúde, 
Gabinete do VIH/SIDA da Agência 
dos Estados Unidos para o 
Desenvolvimento Internacional 
(USAID). Contacte Christine Malati 
(cmalati@usaid.gov), Mike Hope 
(mhope@usaid.gov) ou, para 
esclarecimento de dúvidas, USGTx@
usaid.gov; 

• Fundo Global de Luta contra a SIDA, 
a Tuberculose e a Malária. Contacte 
Martin Auton (Martin.Auton@
theglobalfund.org) ou Ade Fakoya 
(ade.fakoya@theglobalfund.org); 

• UNITAID. Contacte Taufiqur Rahman 
(rahmant@unitaid.who.int).
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Para mais informações, contacte: 

Organização Mundial da Saúde 
Departamento do VIH/SIDA
20, avenue Appia 
1211 Geneva 27

Endereço de correio eletrónico: hiv-aids@who.int 
www.who.int/hiv 
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Conclusões
A transição para os novos regimes 
constitui uma garantia de que os 
doentes estão a receber o tratamento 
mais eficaz existente e é possível, desde 
que seja bem planeada e coordenada. 
Reconhece-se que uma transição plena 

não é possível imediatamente em todos 
os países, nem em toda a população 
de doentes, mas as dificuldades de 
abastecimento das novas formulações 
com TDF e EFV têm vindo a ser 
reduzidas. No entanto, como ainda 
subsistem algumas dessas dificuldades, 
é importante garantir que os doentes 

não correrão o risco de uma interrupção 
do tratamento. Para que a transição seja 
normal e se faça o mais rapidamente 
possível, sem interrupções do 
tratamento, é essencial uma cooperação 
e uma colaboração significativas entre 
os directores dos programas e os seus 
fornecedores.


