
Revisão

Resumo A transmissão vertical do HIV tem sido a forma de transmissão que mais 

sofreu redução nos últimos anos. O principal fator determinante para tal diminuição foi o uso da terapia 

antirretroviral de alta potência (HAART) nas gestantes infectadas. Atualmente, a taxa de transmissão vertical do 

HIV em países desenvolvidos está em torno de 2%. Apesar de seu efeito benéfico indiscutível, alguns estudos 

mostram possíveis efeitos colaterais causados pelo uso dos antirretrovirais nas gestantes e nos recém-nascidos. 

Entre os efeitos adversos mais frequentes, estão aqueles que podem estar presentes em qualquer paciente que 

use a medicação, como hipersensibilidade, toxicidade mitocondrial e lipodistrofia. No entanto, existem também 

os efeitos colaterais específicos do uso destas medicações durante a gestação. Vários estudos têm sido realizados 

para determinar a segurança dos antirretrovirais no binômio mãe e feto. Os possíveis efeitos adversos descritos 

pelo uso dos antirretrovirais na gestação são: resistência à insulina e o desenvolvimento de diabetes gestacional; 

pré-eclâmpsia; aumento de incidência de malformações congênitas; maior índice de parto pré-termo e/ou de 

baixo peso ao nascer. Esta revisão discute os possíveis efeitos adversos e suas consequências.

Abstract HIV vertical transmission has been the route of transmission that most 

declined in the last years. The main factor implied in this mother-to-child-transmission reduction was the 

routine use of highly active antiretroviral therapy (HAART) by infected pregnant women. Currently, the HIV 

vertical transmission rate in developed countries is about 2%. Although there is an incontestable benefic effect 

of antiretroviral therapy, some studies show possible adverse effects in pregnant women and newborns after 

using the antiretroviral therapy. There are collateral effects that can occur in any patient using these drugs, such 

as hypersensitivity, mitochondrial toxicity, and lipodystrophy. However, there are other collateral effects, which 

are specific to the use of these drugs during pregnancy. Several authors have studied antiretroviral treatment in 

pregnancy to determine the safety of HAART to the mother-child binomial. The possible adverse effects caused 

by antiretroviral therapy use during pregnancy are: insulin resistance and the development of gestational diabetes; 

preeclampsia; higher incidence of congenital abnormalities; higher rates of preterm birth, and/or low-birth weight. 

This review discusses the possible adverse effects and their consequences.
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Use of antiretroviral agents during pregnancy and their possible adverse effects
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Introdução

A AIDS (síndrome da imunodeficiência adquirida) foi reconhecida 

pela primeira vez em 1981, nos Estados Unidos, devido à ocorrên-

cia de pneumonia por Pneumocystis carinii, em cinco homossexuais 

masculinos, e sarcoma de Kaposi, em 26 homossexuais masculinos 

previamente hígidos. Logo depois, a doença foi reconhecida em 

usuários de drogas, receptores de hemotransfusões e hemofílicos. 

Observou-se, então, que a doença era transmitida pelo contato 

sexual, sangue ou hemoderivados, e a possibilidade da transmissão 

vertical foi também sugerida1 (D). 

Desde a sua descoberta, cerca de 60 milhões de pessoas no 

mundo inteiro foram infectadas pelo HIV (vírus da imunodefi-

ciência humana) e 25 milhões de mortes causadas pela AIDS já 

foram reportadas. Apenas em 2007, 2,5 milhões de pessoas foram 

infectadas pelo HIV2 (D). Desde a década de 1990, houve expressiva 

queda na incidência de infecções pelo HIV e redução das mortes 

devido ao uso de antirretrovirais.

A infecção pelo HIV na gestação vem sendo tema relevante 

e de grande preocupação nos últimos anos em todo o mundo, le-

vando ao desenvolvimento de várias pesquisas. Entre as formas de 

transmissão do HIV, a que sofreu maior queda foi a vertical. Em 

1985, recomendou-se, pela primeira vez, que as gestantes fossem 

testadas para o HIV. Naquela época, no entanto, não havia opções 

de tratamento para as gestantes infectadas. 

Em 1994, foram publicados os resultados do estudo PACTG 076, 

um ensaio clínico duplo-cego e randomizado, placebo-controlado, 

que teve o objetivo de demonstrar a eficácia da zidovudina (AZT) na 

redução da transmissão vertical do HIV. O regime do AZT incluía 

o uso materno do medicamento durante a gestação (a partir de 14 

semanas) e no parto, e pelo recém-nascido, durante as primeiras 

seis semanas. Participaram do estudo 409 gestantes e, aos 18 meses 

após o parto, havia 8,3% de crianças do grupo da AZT infectadas 

pelo HIV versus 25% do Grupo Placebo (p=0,000). O estudo foi 

interrompido, tendo em vista a evidência da redução da transmissão 

vertical do HIV com o uso da AZT, no regime proposto3 (A).

A transmissão vertical pode ocorrer pela passagem transpla-

centária do vírus da mãe para o feto, pelo canal de parto ou pelo 

leite materno. O risco de transmissão em gestantes sem tratamento 

é de aproximadamente 15 a 30%, sem aleitamento materno, e 

de 20 a 40%, quando as puérperas infectadas amamentam seus 

recém-nascidos4 (A).

Atualmente, a taxa de transmissão vertical é extremamente 

variada entre os diferentes países em todo o mundo. Em países 

desenvolvidos, como nos Estados Unidos, a taxa de transmissão 

vertical é de menos de 2%. O tratamento das gestantes infectadas 

tem evoluído nos últimos anos e, hoje, a grande maioria é tratada 

com esquema combinado de antirretrovirais (ARV) ou esquema 

HAART (terapia antirretroviral de alta potência)5 (A). Além do 

tratamento antirretroviral adequado, outras medidas foram necessárias 

e contribuíram para a grande diminuição da taxa transmissão vertical 

nos últimos anos: exame anti-HIV na gestação e aconselhamento 

das gestantes; acompanhamento pré-natal adequado; e cesariana 

eletiva quando a carga viral estivesse elevada6 (A). A proibição do 

aleitamento materno, com o fornecimento da fórmula láctea para 

o recém-nascido, também é uma medida importante da redução 

da transmissão vertical do HIV7 (D).

Não há dúvidas de que o uso de ARV na gestação foi o fator 

de maior impacto na redução da taxa de transmissão vertical nos 

últimos anos5 (A). Existem, no entanto, alguns estudos que mostram 

os possíveis efeitos colaterais nas gestantes e nos recém-nascidos 

(RN) que são submetidos a esta prática. O potencial de compli-

cações parece aumentar de acordo com o maior número de ARV 

administrados à mãe, durante a gestação8 (A).

O objetivo desta revisão foi avaliar os possíveis efeitos colaterais 

sobre as gestantes e RN, quando do uso de ARV na gestação.

Métodos

Foram utilizados como base de dados o MEDLINE/PubMed e 

LILACS/SciELO, no período de 2000 a 2011. Foram combinados os 

seguintes descritores para pesquisa na língua portuguesa: “infecções 

por HIV”; “transmissão vertical de doença infecciosa”; “terapia 

antirretroviral de alta atividade”; “efeitos adversos” e “gravidez”. 

Os descritores da língua inglesa foram: “HIV infections”; “infectious 

disease transmission, vertical”; “antiretroviral therapy, highly active”; 

“adverse effects” e “pregnancy”.

Realizou-se uma busca por artigos nacionais e internacionais 

com as melhores evidências científicas disponíveis, os quais foram 

classificados de acordo com seu grau de recomendação. A seleção 

inicial dos artigos foi realizada com base em seus títulos e resumos 

e, quando relacionados ao assunto, buscou-se o texto completo. 

Foram encontrados 93 artigos, dos quais foram selecionados 56 

para análise. Entre estes, foram escolhidos 29 para a produção do 

presente artigo, tendo sido incluídos metanálises, estudos observa-

cionais, ensaios clínicos e revisões publicadas entre 2000 a 2011. 

Dentro do possível, os artigos mais recentes foram priorizados, por 

serem mais coerentes com a prática médica atual e com melhor 

nível de evidência disponível.

Discussão

A terapia antirretroviral é a base do tratamento dos pacientes 

infectados pelo HIV e, atualmente, é realizada com a combinação 

de, pelo menos, três diferentes medicamentos para que haja maior 

eficácia no tratamento.
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As duas principais categorias de ARV são: os que inibem a 

enzima viral transcriptase reversa e aqueles que inibem a enzima 

viral protease. Os inibidores de transcriptase reversa podem ser 

não nucleosídeos (ITRNN), como a AZT e a lamivudina, ou 

nucleosídeos (ITRN), como a nevirapina. Eles bloqueiam o ciclo 

de replicação do HIV na síntese de DNA dependente de RNA 

(transcrição reversa). Os inibidores da enzima viral protease im-

pedem que os vírions, formados dentro da célula infectada, sejam 

liberados para infectar novas células. Um exemplo dos ARV deste 

grupo é o ritonavir9 (D).

Atualmente, vários ensaios clínicos estão em andamento para 

o desenvolvimento de novos fármacos. De um lado, a constante 

evolução da epidemia do HIV/AIDS e as frequentes mutações vi-

rais exigem que estes medicamentos sejam liberados com rapidez; 

por outro, pouco se conhece sobre seus efeitos colaterais a longo 

prazo9 (D).

A seguir, serão discutidos os efeitos colaterais gerais e os eventos 

adversos mais comuns dos ARV, já que estes também podem ocorrer 

durante a gestação e, em seguida, serão abordados os eventos adversos 

mais especificamente associados aos resultados gestacionais.

Efeitos colaterais gerais

Toxicidade mitocondrial

A toxicidade mitocondrial é secundária à inibição da gama-

polimerase mitocondrial, levando à produção deficiente de enzimas 

mitocondriais que geram trifosfato de adenosina (ATP) por fosfori-

lação oxidativa. Como consequência, podem surgir sinais e sintomas 

como miopatia, neuropatia, esteatose hepática e acidose lática. Este 

tipo de toxicidade é comum entre os inibidores de transcriptase 

reversa (ITRN e ITRNN)9 (D).

A prevalência e a gravidade da toxicidade aumentam com o 

tempo de tratamento. Alguns eventos adversos, como a neuropatia 

periférica e a acidose tubular aguda, podem continuar piorando 

várias semanas após cessar o uso da medicação. A capacidade de 

regeneração tecidual é bastante variável10 (D).

O diagnóstico pode ser dificultado se a paciente estiver usando 

diversas drogas, com diferentes potenciais de toxicidade. Fatores 

que podem contribuir para estes efeitos colaterais são as disfunções 

preexistentes de órgãos, doenças oportunistas e o uso de outras 

drogas.

O tratamento é cessar o uso da droga causadora e, às vezes, de 

outras drogas que possam exacerbar os sintomas causados pelos 

ARV10 (D).

Hipersensibilidade

Geralmente, manifesta-se por meio de rash cutâneo confluente, 

eritematoso, maculopapular, pruriginoso, que pode vir ou não acom-

panhado de febre. Os sintomas costumam aparecer nas primeiras 

semanas de tratamento. Deve-se estar atento para o aparecimento 

da síndrome de Stevens-Johnson, necrólise epidérmica tóxica e 

síndrome DRESS (drug rash with eosinophilia and systemic symptoms), 

doenças cutâneas potencialmente letais e que já foram descritas 

com o uso do abacavir e da nevirapina9 (D).

A hipersensibilidade às drogas é cerca de 100 vezes mais 

comum em pacientes infectados pelo HIV, em comparação com 

a população em geral. As drogas que mais comumente estão re-

lacionadas aos sintomas são os inibidores de transcriptase reversa 

não nucleosídeos (ITRNN), como a nevirapina e o abacavir, e os 

inibidores de protease (IP), amprenavir e tipranavir10 (D).

O diagnóstico é clínico e a fisiopatologia, desconhecida. Em 

torno de 50% dos casos há resolução espontânea, independente-

mente da continuação da terapia com o ARV. Cada caso deve ser 

avaliado individualmente para a decisão sobre o tratamento. Nos 

casos leves a moderados, pode-se optar pela continuação do uso da 

droga, com o uso concomitante de anti-histamínicos. Nos casos em 

que se optar pela interrupção da droga, o paciente nunca mais deve 

ser exposto àquela medicação, sob o risco de ocorrerem sintomas 

semelhantes ou mais graves7,10 (D).

Lipodistrofia

É uma redistribuição de gordura no corpo e pode ser causada 

por ITRN ou IP. Esta redistribuição pode causar diminuição 

do tecido gorduroso em alguns locais (lipoatrofia) e ganho em 

outros (hiperadiposidade). A lipoatrofia é mais comum na face, 

nos membros e glúteos, e a hiperadiposidade é mais comum no 

dorso, abdômen e seios, podendo surgir lipomas.

A síndrome da lipodistrofia é quando a paciente apresenta esta 

alteração associada a outro distúrbio metabólico, como dislipidemia, 

hiperglicemia ou acidose lática. A prevalência de pelo menos um 

destes é de aproximadamente 50% após 12 a 18 meses de trata-

mento. A incidência dos distúrbios metabólicos é maior entre as 

pacientes tratadas com IP10 (D).

A fisiopatologia da síndrome é desconhecida. Os fatores de risco 

para a lipodistrofia incluem: idade avançada, raça branca, gênero 

(homens têm maior tendência à lipoatrofia em braços e pernas, 

enquanto mulheres têm maior tendência à hiperadiposidade no 

abdômen e nos seios), maior duração e gravidade da infecção pelo 

HIV, peso aumentado e sistema imune deficiente.

O diagnóstico é feito por meio do exame clínico e laboratorial de 

rotina. As consequências da lipodistrofia não são apenas estéticas. Os 

distúrbios metabólicos podem levar a um maior risco cardiovascular 

e há vários relatos de doença coronariana precoce9 (D).

Não há tratamento específico para a síndrome da lipodistrofia. 

Pode-se tentar a mudança de medicação como, por exemplo, a 

mudança de um IP por um ITRNN. Os resultados dessas mu-
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danças são, no entanto, incertos. Deve-se também encorajar as 

pacientes a manterem dieta saudável e a praticarem exercícios 

físicos. Nos casos de hiperglicemia, pode-se usar a metformina. 

Em casos graves de lipoatrofia, pode-se tentar o uso do hormônio 

do crescimento7,9 (D).

Os inibidores da transcriptase reversa, principalmente os análogos 

de timidina, estão comumente relacionados à lipodistrofia9 (D).

Efeitos colaterais relacionados à gestação

Intolerância à glicose ou diabetes mellitus gestacional relacionados 
ao uso de IP

Um dos efeitos colaterais reconhecidos dos IP é a resistência à 

insulina (RI) e consequente intolerância à glicose e hiperglicemia11 (A). 

A RI é o estado no qual é necessária maior concentração de insulina 

para atingir uma resposta biológica normal12 (D).

A RI é mediada, principalmente, por três órgãos: o fígado, os 

músculos estriados e o tecido adiposo. Os estudos mostram que os 

IPs levam à RI por meio de dois mecanismos: inibição da captação 

de glicose pelos adipócitos e células musculares e diminuição da 

capacidade das células β pancreáticas em compensar estas mudanças, 

secretando mais insulina. Também já se demonstrou que pacientes 

HIV-positivos com lipodistrofia têm trânsito e fosforilação de glicose 

diminuídos, o que também leva à RI11 (A).

A RI é um importante fator de risco para o desenvolvimento de 

diabetes mellitus (DM), tipo II. A associação com doença cardiovas-

cular é menos clara. Há vários métodos para a mensuração da RI. 

O clamp euglicêmico hiperinsulinêmico é considerado padrão-ouro, 

seguido do teste de tolerância à glicose endovenosa. Não são, no 

entanto, testes práticos. Há outros testes mais utilizados na prática 

clínica, como a medida da insulina sérica em jejum, o HOMA (ho-

meostasis model assessment) e o QUICKI (quantitative insulin sensitivity 

check index)12 (D).

Os IP são relacionados ao desenvolvimento de dislipidemia e 

RI, mesmo na ausência da infecção pelo HIV. Os medicamentos 

indinavir e lopinavir/ritonavir (Kaletra®) podem induzir RI, enquanto 

nelfinavir e atazanavir não parecem ter esse efeito12 (D).

Alguns estudos tentaram predizer a relação dos IP com o 

DM gestacional (DMG), já que existe a relação clara entre esses 

medicamentos e a intolerância à glicose fora da gestação. O DMG 

afeta entre 2 e 5% das gestações e ocorre devido à RI mediada por 

hormônios placentários, como o hormônio lactogênico placentário 

e o hormônio de crescimento humano placentário11 (A).

O PACTG 316 foi um ensaio clínico duplo-cego e randomizado, 

que estudou 1.407 gestantes HIV-positivas. Um dos aspectos estudados 

foi a relação do uso de ARV com o DMG e a intolerância à glicose na 

gestação. As gestantes foram divididas em grupos de acordo com o tipo 

de regime ARV utilizado (monoterapia, combinação de ARV sem IP 

e combinação de ARV com IP) e com a época de início da medicação. 

Foi demonstrada uma relação estatisticamente significativa entre a 

DMG e o grupo de mulheres que usava a combinação de ARV com 

IP, iniciados antes da gestação ou até 12 semanas de gestação (início 

precoce). A incidência de DMG nesse grupo foi de 4,6%, estatistica-

mente significante (p=0,03), após análise multivariada8 (A).

O estudo A5084 foi uma coorte prospectiva e multicêntrica, 

tendo sido incluídas 149 gestantes HIV-positivas, divididas em 

dois grupos: as que usavam regimes de ARV com IP e aquelas 

usando ARV sem IP. O objetivo foi a comparação dos dois grupos 

em relação à incidência de tolerância à glicose alterada e diabetes 

gestacional. Foram utilizadas várias medidas para acessar os re-

sultados: HOMA, QUICKI, glicemia de jejum, insulinemia de 

jejum, peptídeo C sérico, glicemia e insulina uma hora após 50 g de 

dextrosol e hemoglobina glicosilada. Os IP mais utilizados foram: 

nelfinavir e lopinavir/ritonavir. Nesse estudo, não foi demonstrada 

diferença estatisticamente significante de taxas de intolerância à 

glicose ou diabetes gestacional entre os grupos de tratamento. Os 

fatores relacionados à DMG e intolerância à glicose foram: índice 

de massa corporal aumentada (p=0,002), etnia hispânica (p=0,01) 

e idade materna maior que 30 anos (p=0,03)11 (A).

Tuomala et al., em uma coorte prospectiva multicêntrica, tam-

bém estudaram os efeitos dos ARV na gestação. Nesse estudo, não 

foi encontrada associação entre o uso de IP e diabetes gestacional, 

independente do tempo de uso do medicamento13 (A).

Dados relacionando o uso de IP e alterações no metabolis-

mo da glicose na gestação ainda são limitados. São necessários 

novos estudos para melhor definição dos riscos relacionados ao 

uso desta medicação.

ARV e a pré-eclâmpsia

A pré-eclâmpsia complica em torno de 3% das gestações, e é 

uma das maiores causas de morbidade e mortalidade materna e 

perinatal, principalmente em países em desenvolvimento. A etio-

logia da pré-eclâmpsia tem sido amplamente estudada, mas ainda 

permanecem dúvidas, podendo ser de origem multifatorial. Entre 

as teorias relacionadas ao aparecimento da pré-eclâmpsia, estão: 

placentação inadequada; má adaptação cardiovascular à gestação; 

mecanismos imunes e genéticos; sistema inflamatório exacerbado 

e fatores nutricionais, hormonais e angiogênicos14 (A).

Alguns estudos têm tentado demonstrar a associação entre o 

surgimento da pré-eclâmpsia e o uso de ARV para profilaxia da 

transmissão vertical do HIV. A pré-eclâmpsia é definida como o 

surgimento de pressão maior ou igual a 140 mmHg de sistólica 

e 90 mmHg de diastólica, após 20 semanas de gestação, asso-

ciada à proteinúria maior ou igual a 300 mg, em 24 horas. De 

acordo com a recomendação do Workshop Group on High Blood 

Pressure in Pregnancy (2000), recomendou-se a utilização da fase 
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V de Korotkoff para determinação da pressão diastólica, além 

da eliminação do edema como critério para diagnóstico de pré-

eclâmpsia. Além disso, orientou-se não mais considerar como 

critério diagnóstico a elevação da pressão arterial sistólica de 

30 mmHg ou diastólica de 15 mmHg, se a medida da pressão 

arterial prévia for menor do que 140 mmHg (sistólica) e 90 

mmHg (diastólica)15 (D).

Wimalasundera et al.16 observaram a incidência de pré-eclâmpsia 

entre gestantes HIV-positivas e negativas, em Londres, em um 

estudo caso-controle. A pré-eclâmpsia (PE) foi diagnosticada em 

6% das gestantes HIV-negativas e em 4% das positivas, sem di-

ferença estatística entre os grupos. No entanto, entre as gestantes 

HIV-positivas, a prevalência de pré-eclâmpsia foi significativamente 

menor naquelas sem tratamento, ou em tratamento com monote-

rapia ou terapia dupla, em relação àquelas em uso de terapia tripla 

(2 ITRN e 1 ITRNN ou 1IP). Os autores sugeriram que este 

resultado deve-se à melhoria do sistema imune com uso da terapia 

ARV tripla, retornando a prevalência de pré-eclâmpsia aos padrões 

de gestantes HIV-negativas, com sistema imune intacto16  (B). Esta 

hipótese reafirma o papel do sistema imune na patogênese da pré-

eclâmpsia14,16 (A, B).

Estudo de coorte realizado na Espanha, com acompanhamento de 

8.768 gestantes, demonstrou que, entre as gestantes HIV-positivas, 

havia maior prevalência de pré-eclâmpsia, com diferença estatisti-

camente significante (OR=4,3; IC95% 1,9–9,0; p<0,001). Além 

disto, o uso de HAART anterior à gestação foi considerado um fator 

independente associado ao desenvolvimento de pré-eclâmpsia em 

gestantes HIV-positivas17 (B).

Ao contrário, em estudo caso-controle realizado no Brasil, 

demonstrou-se menor prevalência de pré-eclâmpsia entre as ges-

tantes HIV-positivas em relação ao Grupo Controle de gestantes 

HIV-negativas (0,8 versus 10,6%) (OR=0,07; IC95% 0,01–0,49). 

Os dados para o estudo foram obtidos por meio de pesquisa de 

prontuários. Os resultados são discordantes dos demais artigos, já 

que todas as gestantes HIV-positivas estudadas estavam em uso 

de terapia ARV, não havendo associação entre o uso de ARV e o 

surgimento da pré-eclâmpsia18 (B).

Conde-Agudelo et al. (2008) reuniram os principais estudos 

observacionais associando pré-eclâmpsia e infecção materna, em 

revisão sistemática com metanálise. Quarenta e nove estudos foram 

incluídos, totalizando 189.308 gestantes, apresentando diferentes 

infecções e fatores de risco. A pré-eclâmpsia foi significativamente 

elevada em mulheres com infecção do trato urinário (OR=1,57; 

IC95% 1,45–1,70) e como doença periodontal (OR=1,76; 

IC95% 1,43–2,18). Cinco estudos apresentaram resultados com-

parando gestantes infectadas ou não pelo HIV, não havendo maior 

risco de surgimento de pré-eclâmpsia entre as infectadas pelo 

vírus, independentemente de estarem em uso de ARV (OR=0,76; 

IC95% 0,46–1,26) ou não (OR=0,97; IC95% 0,67–1,39)14 (A).

Teratogenicidade relacionada ao uso de ARV

O tratamento da infecção pelo HIV com ARV durante a 

gestação tem sido prática muito comum e eficaz, utilizada nas 

últimas décadas para reduzir a transmissão vertical do vírus. Essa 

prática levou à preocupação atual com a possibilidade de efeito 

teratogênico devido ao uso dessas medicações, de forma profilática, 

durante a gestação.

O efavirenz foi associado, há alguns anos, a malformações de 

tubo neural em filhotes de macacos expostos à medicação, mas a 

maioria dos estudos em humanos são inconclusivos19,20 (B, C).

Estudo colaborativo europeu, prospectivo e multicêntrico, 

acompanhou 2.414 mulheres HIV-positivas e seus recém-nascidos, 

entre 1985 e 2001. Entre os neonatos, 1.008 tiveram alguma expo-

sição aos ARV, em diferentes períodos da gestação: entre eles, 687 

foram expostos aos ARV nos três períodos (antenatal, intraparto e 

neonatal). Os restantes 1.046 neonatos não foram expostos aos ARV, 

tendo em vista que nasceram antes de 1994, quando ainda não se 

utilizava estes medicamentos rotineiramente para a profilaxia da 

transmissão vertical do HIV. Os autores não encontraram diferença 

significante de anomalias congênitas (1,4 versus 1,6%; p=0,762) ou 

baixo peso ao nascer (18 versus 20%; p=0,399) em RN expostos à 

terapia ARV intraútero, comparados aos não expostos, respectiva-

mente21 (B). Os autores desse artigo, assim como Jungmann et al., 

propõem uma associação de efeitos entre a terapia ARV combinada 

e os antagonistas de folato, como possível causa de malformações 

já descritas em outros relatos de caso publicados. Os antagonistas 

de folato podem ser usados em pacientes HIV-positivos para a 

profilaxia da infecção por Pneumocystis carinii22 (B).

Em dois estudos diferentes, Watts et al. pesquisaram a relação 

entre os ARV e os defeitos congênitos. No estudo de 200420 (B), os 

autores compararam a estatística do Antiretroviral Pregnancy Registry 

(APR) com os dados do Metropolitan Atlanta Congenital Defects 

Program (MACDP), pertencente ao Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC). O APR é um programa de registro internacional 

que monitora a exposição pré-natal aos ARV, avaliando o risco de 

malformações congênitas maiores. O MACDP é um sistema de 

vigilância populacional, que inclui dados dos nascidos na região 

metropolitana de Atlanta, Geórgia. Até 2003, o APR registrou 

3.583 nascimentos, entre os quais, 92 com malformações congênitas 

(2,6%). Esses dados não foram diferentes daqueles obtidos pelo 

MACDP, que registrou 3,1% de RN com malformações congênitas, 

entre 1991 e 1995. Não houve também diferença de prevalência de 

malformações entre os RN expostos aos ARV no primeiro trimestre 

de gestação ou após o primeiro trimestre20 (B).
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No estudo publicado em 200719 (B), os dados foram obtidos 

do Women and Infants Transmission Study (WITS), estudo de coor-

te prospectivo que acompanhou gestantes HIV-positivas e seus 

recém-nascidos. Foram incluídos 2.527 nascidos vivos, entre os 

quais 90 tiveram malformações congênitas (3,6%). Entre as ges-

tantes expostas à terapia ARV no primeiro trimestre, houve 24 

malformações em 752 nascimentos (3,1%); entre aquelas expostas 

à terapia ARV, apenas no segundo ou terceiro trimestres, houve 

41 malformações entre 1.158 nascimentos (3,5%). Entre aquelas 

que não foram expostas à terapia ARV, houve 25 malformações 

em 617 nascimentos (4,1%). Não houve, portanto, diferença de 

prevalência de malformações entre as gestantes expostas e as não 

expostas aos ARV, nem diferença entre aquelas expostas apenas no 

primeiro trimestre e os outros grupos19 (B).

Watts et al. (2007)19, no estudo anterior, tentando avaliar se-

paradamente a ação de cada droga, verificaram que apenas a AZT 

e a lamivudina apresentaram número suficiente de pacientes, em 

uso, para análise estatística. Entre os tipos específicos de malfor-

mações estudadas, apenas as genitais mostraram associação signi-

ficativa com a exposição no primeiro trimestre à AZT (OR=4,93; 

IC95% 1,37–17,73; p=0,015). O defeito genital encontrado em 

associação à exposição ao ARV foi a hipospádia em neonatos mas-

culinos. A análise de regressão logística mostrou associação signi-

ficante entre hipospádia e o uso de AZT no primeiro trimestre de 

gestação (OR=10,68; IC95% 2,11–54,13; p=0,004). Observaram, 

no entanto, que houve aumento geral na incidência de hipospádia, 

nas últimas décadas, em neonatos de coortes norte americanas e 

europeias. Sendo assim, a associação encontrada nesse estudo pode 

ter sido uma coincidência, correspondendo à tendência temporal. 

Não houve maior risco de ocorrência dos defeitos de septo cardíaco 

entre pacientes expostas à terapia ARV na gestação, como sugerido 

em outros estudos19 (B).

Hepatotoxicidade relacionada ao uso de ARV na gestação

Um ensaio clínico randomizado, comparando nelfinavir e ne-

virapina, mostrou efeitos adversos hepáticos graves em gestantes 

com contagem de linfócitos T CD4+ maior que 250 células/mm3, 

em uso de nevirapina23 (A). 

Estudo retrospectivo publicado em 2005 evidenciou associação 

significativa entre o uso de nevirapina e o aumento de enzimas 

hepáticas na gravidez (p=0,003). Tal associação não foi significativa 

nas mulheres não grávidas24 (C).

Estudo brasileiro mostrou toxicidade hepática em 5,6% das 

pacientes em uso de nevirapina, com um caso de Síndrome de 

Steven Jonhson25 (C).

Por outro lado, alguns estudos demonstraram não ser frequente 

a associação do uso de outros ARV e a ocorrência de alterações da 

função hepática8,14 (A).

ARV, prematuridade e baixo peso ao nascer 

Eventos adversos perinatais relacionados ao uso de ARV têm 

sido questionados por vários autores. A prematuridade e o baixo 

peso ao nascer são fatores associados ao aumento de morbidade e 

mortalidade perinatal, estando também relacionados ao maior risco 

de transmissão vertical do HIV26 (B). A prematuridade é definida 

como o nascimento antes de 37 semanas completas de gestação, e o 

baixo peso ao nascer é o peso ao nascimento menor que 2.500 g.

Uma possível associação entre o uso de ARV e prematuridade 

foi inicialmente detectada em 1998, quando foi publicada a obser-

vação da ocorrência de dez prematuros em 30 mulheres em uso de 

terapia ARV, em estudo suíço. Uma análise combinada do estudo 

europeu e suíço confirmou o risco aumentado de antecipação do 

parto no grupo de mulheres em uso de terapia ARV combinada, 

comparado às mulheres sem tratamento. Houve também associação 

com maior ocorrência de prematuridade em pacientes em uso da 

terapia HAART em relação àquelas em uso de terapia com apenas 

um ou dois ARV21,26 (B).

Szyld et al. analisaram dados do National Institute of Child Health 

and Human Development (NICHD), International Site Development 

Initiative (NISDI) Perinatal Study para avaliar a associação entre o 

uso de terapia ARV, contendo IP, e o aumento das taxas de partos 

pré-termo e baixo peso ao nascer. As variáveis associadas ao baixo 

peso foram: uso de terapia ARV combinada por mais de 28 dias 

na gestação; estágio clínico da doença materna pelo HIV; índice de 

massa corporal materno ajustado e hipertensão materna. Entre os 

esquemas ARV usados, o mais associado ao baixo peso foi HAART 

com IP. As características maternas mais associadas ao parto pré-

termo foram: país de residência; estágio clínico da doença materna 

pelo HIV; carga viral materna ao início do estudo; diabetes; tipo 

de parto e hipertensão27 (B).

Townsend et al.26 basearam seu estudo nos dados fornecidos 

pelo National Study of HIV in Pregnancy and Childhood (NSHPC), 

coletados entre 1990 e 2005. Durante este período, 5.009 gestações 

em pacientes HIV-positivas foram reportadas. A taxa de prema-

turidade entre as pacientes em uso de terapia ARV foi de 13,1%. 

Os riscos associados à prematuridade foram: infecção pelo HIV 

adquirida por uso de drogas injetáveis; sintomas relacionados ao 

HIV na gestação e contagem de linfócitos T CD4+ menor do que 

500 células/mm3. A prevalência de prematuridade entre as pacientes 

em uso de HAART foi de 14,1%, enquanto que no grupo em uso 

de terapia com apenas um ou dois ARV foi de 10,1% (OR=1,49; 

IC95% 1,18–1,89; p=0,001). Houve, portanto, associação sig-

nificativa entre prematuridade e uso de terapia ARV combinada 

(HAART). Esta associação se tornou ainda mais evidente em nasci-

mentos com idade gestacional menor que 35 semanas. Não houve 

diferença significativa na prevalência de prematuridade quando 

se comparou a exposição ao diferentes medicamentos da terapia 
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HAART (ITRN, IRTNN e IP). Quanto ao peso ao nascimento, 

houve uma pequena, mas significativa, associação entre baixo peso e 

RN expostos à terapia HAART intraútero, em comparação àqueles 

expostos apenas à terapia com uma ou duas medicações (2,98 versus 

3,1 kg; p<0,001)26 (B).

Kourtis et al.28 publicaram uma metanálise, na qual seleciona-

ram estudos que tivessem dois grupos de comparação: gestantes 

HIV-positivas com e sem terapia ARV. Cinco coortes foram inclu-

ídas, comparando o uso de ARV e prematuridade. No geral, não 

houve associação significativa entre o uso de ARV e o aumento da 

prevalência de parto pré-termo. A única associação significativa 

foi o risco pouco aumentado de prematuridade no uso de terapia 

ARV, com IP, em comparação com terapia ARV sem IP (OR=1,35; 

IC95% 1,08–1,7)28 (A).

Grosch-Woerner et al.29 estudaram pacientes na Alemanha e 

na Áustria, entre 1995 e 2001. Foram incluídas 183 mães e RN 

no estudo. Diferente da maioria dos estudos, considerou-se parto 

pré-termo aquele que ocorresse antes de 36 semanas de gestação. 

No geral, houve prevalência de prematuridade de 34%. A única 

variável associada ao parto pré-temo foi o uso de HAART com IP, 

com risco 3,5 vezes maior em comparação com as pacientes em 

tratamento com monoterapia29 (B).

Estimou-se que, para cada 100 crianças protegidas da transmissão 

vertical pelo uso de HAART, 63 delas podem nascer antes de 32 

semanas. Foi sugerido que interpretações para essas taxas são de-

pendentes do contexto envolvido, devendo-se levar em consideração 

a morbidade e a mortalidade em questão26 (B).

Ainda não há consenso sobre o verdadeiro risco relacionado ao 

tipo de terapia ARV e a associação com prematuridade e baixo peso. 

Sabe-se, no entanto, que a terapia ARV combinada foi um grande 

avanço no tratamento das gestantes infectadas pelo HIV e a maior 

responsável pela drástica diminuição na taxa de transmissão verti-

cal nos últimos anos. Os estudos devem ser continuados para que 

possa-se escolher o tipo mais adequado de tratamento e minimizar 

os riscos associados. O Quadro 1 apresenta os principais eventos 

adversos associados à terapia ARV na mãe e no recém-nascido, e o 

grau de recomendação da literatura revisada.

Considerações finais

O aumento do conhecimento clínico e o uso rotineiro da terapia 

ARV combinada têm levado à diminuição sustentada da morbidade 

e mortalidade causadas pelo HIV. O uso da terapia HAART na 

gestação foi um grande avanço e levou a uma importante queda na 

taxa de transmissão vertical observada nos últimos anos.

Como consequência da utilização quase universal da terapia 

ARV na gestação, vários estudos têm sido realizados com o objetivo 

de determinar a segurança desses medicamentos e seus possíveis 

efeitos deletérios ao binômio mãe-feto/neonato.

O uso dos ARV na gestação pode causar efeitos colaterais simi-

lares àqueles observados em quaisquer pacientes, como toxicidade 

mitocondrial, reação de hipersensibilidade e lipodistrofia. Além 

desses efeitos, há outras consequências possíveis e exclusivamente 

relacionadas ao uso dos ARV na gestação. Quanto aos eventos ad-

versos relacionados aos resultados gestacionais, pode-se concluir, 

após esta revisão bibliográfica, que:

•	 Existe associação entre o uso de IP e o metabolismo inadequado 

de carboidratos. Contudo, os estudos se mostraram inconclu-

sivos quanto à associação entre o uso de IP na gestação e o 

desenvolvimento de diabetes gestacional. Se for considerado 

necessário o uso do IP no tratamento da gestante, é prudente a 

monitorização mais cuidadosa da glicemia durante a gestação. 

Quadro 1 - Síntese dos eventos adversos associados à terapia antirretroviral na gestação e os graus de recomendação da literatura consultada 
Autores (ano) Comentários Grau de recomendação

Gestantes

Mirochnick et al. (2010)9;
Carr & Cooper (2000)10

Já foram descritas reações de hipersensibilidade aos ARV, com o aparecimento da síndrome de Stevens-Johnson, 
necrólise epidérmica tóxica e/ou síndrome DRESS com o uso do abacavir e/ou da nevirapina (ITRNN), e também 
com o uso de amprenavir e/ou tipranavir (IP).

D

Watts et al. (2004)8;
Hitti et al. (2007)11;
Tuomala et al. (2005)13

Sabe-se que os IP podem induzir RI, com inibição da captação de glicose pelos adipócitos e células musculares 
e/ou diminuição da capacidade das células β pancreáticas, com o desenvolvimento de intolerância à glicose 
e/ou DMG. No entanto, os estudos são controversos a este respeito: alguns autores (Watts et al., 2004) 
confirmam esta maior RI, levando ao diabetes gestacional, enquanto outros não encontraram diferenças 
significantes entre as gestantes infectadas e as não infectadas (Hitti et al., 2007; Tuomala et al., 2005).

A

Conde-Agudelo et al. (2008)14 Não existem evidências sobre o maior risco de surgimento de pré-eclâmpsia entre as gestantes infectadas pelo 
vírus, independentemente de estarem em uso ou não de ARV, comparadas com gestantes não infectadas.

A

Hitti et al. (2004)23

Foram verificados eventos adversos hepáticos graves em gestantes com contagem de 250 células/mm3, em uso 
de nevirapina. Não recomenda-se introduzir este ARV para gestantes com contagem de linfócitos T CD4+ maior/
igual a este limite.

A

Recém-nascidos
Watts et al. (2007)19;
Watts et al. (2004)20

Não existe confirmação de maior prevalência de malformações entre os recém-nascidos expostos aos ARV no 
primeiro trimestre de gestação, ou em outros períodos da gestação.

B

Kourtis et al. (2007)28 Até o momento, não foi encontrada associação significativa entre o uso de ARV e o aumento da prevalência de 
parto pré-termo.

A

Townsend  et al. (2007)26;
Szyld et al. (2006)27

Parece haver uma pequena, mas significativa, associação entre baixo peso e recém-nascidos expostos à terapia 
HAART (esquema tríplice) intraútero, em comparação àqueles expostos apenas à terapia com uma ou duas 
medicações, ou com os recém-nascidos de mães não infectadas.

B

ARV: antirretrovirais; ITRNN: inibidores de transcriptase reversa não nucleosídeos; IP: inibidores de protease; HAART: terapia antirretroviral de alta potência.
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São necessários novos estudos para melhor definição dos riscos 

relacionados ao uso de IP na gestação.

•	 Apesar de achados muito controversos em diferentes estudos, 

parece não haver uma forte associação entre o uso de ARV e a 

pré-eclâmpsia na gestação. Alguns estudos sugerem que a in-

fecção pelo HIV pode diminuir a prevalência de pré-eclâmpsia 

devido à incompetência do sistema imune. Com o uso dos ARV, 

a prevalência é equivalente àquela encontrada em pacientes não 

infectadas, tendo em vista que é restaurada a competência do 

sistema imune.

•	 A maioria dos estudos não mostrou associação entre o uso de 

ARV e malformações fetais. Apenas o uso de AZT no primeiro 

trimestre foi associado ao maior risco de hipospádia em fetos 

masculinos. Deve-se, no entanto, observar que nas últimas 

décadas houve aumento na incidência de hipospádia, podendo 

esta associação ser apenas uma correspondência à tendência 

mundial.

•	 Permanece controversa a associação entre o parto pré-termo e 

o uso dos ARV durante a gestação. Por outro lado, parece que 

o nascimento dos neonatos de baixo peso, em gestantes que 

foram tratadas com terapia HAART, é mais frequente. No 

entanto, não existem dúvidas quanto ao grande benefício da 

terapia ARV combinada na redução da transmissão vertical, 

que deve continuar a ser utilizada, levando em consideração os 

riscos neonatais e os benefícios futuros para estas crianças. As 

gestantes devem ter assistência pós-natal cuidadosa, já que a 

prematuridade e o baixo peso são fatores que aumentam signi-

ficativamente a morbidade e a mortalidade perinatal.
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