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Resumo: O abacavir é um fármaco inibidor nucleosídico da transcriptase reversa 
utilizado como componente da terapia antirretroviral altamente ativa contra o HIV. Está 
documentado na literatura a existência de uma Reação de Hipersensibilidade que surge 
em até seis semanas após o inicio do uso do abacavir entre 5% a 8% dos pacientes. Essa 
reação é definida como uma síndrome multissitêmica ameaçadora à vida que se apresenta 
com a presença de febre, sintomas respiratórios agudos (tosse, dispneia e faringite), 
fadiga, sintomas gastrointestinais (náuseas, vômitos, diarreia e dores abdominais) e rash 
cutâneo. A Reação de Hipersensibilidade está fortemente relacionada com o gene HLA-
B*57-01, e o teste para detecção da presença desse gene está preconizado em outros 
países, no entanto, no Brasil, não é realizado esse teste. Será conduzido um estudo 
longitudinal retrospectivo cujo objetivo principal é de quantificar a frequência da Reação 
de Hipersensibilidade ao abacavir em todos os pacientes que fizeram uso, acompanhados 
no Complexo Hospitalar Universitário Prof. Edgar Santos, na Bahia, entre os anos de 
2010 e 2017. Os prontuários dos 211 pacientes acompanhados serão analisados a partir 
do uso da referida droga e serão coletadas informações acerca da Reação de 
Hipersensibilidade bem como acerca das características clínicas e epidemiológicas deste 
grupo de indivíduos. 
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Introdução:  

O tratamento da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana é um desafio 

complexo a ser enfrentado. A utilização de múltiplas drogas que inibem a replicação do 

retrovírus constitui a base da terapia antirretroviral para o HIV. Diversas são as classes 

de fármacos que podem ser utilizados, divididos pelos seus mecanismos de ação. No 

Brasil o esquema terapêutico preferencial inicial se faz pelo uso simultâneo de três drogas, 

sendo duas delas da classe dos inibidores nucleosídicos da transcriptase reversa (ITRN) 

e uma terceira droga podendo ser das classes dos inibidores não-nucleosídicos da 

transcriptase reversa (ITRNN), dos inibidores da protease (IP) ou os inibidores da 

integrase (INI). Atualmente o esquema inicial preconizado é composto por tenofovir 



(TDF), lamivudina (3TC) e dolutegravir (DTG), sendo os dois primeiros ITRNs e o 

ultimo um INI. Em situações de intolerância ou contraindicações um esquema alternativo 

deve ser instituído de acordo com recomendações específicas. 

O abacavir (ABC) é um inibidor nucleosídico da transcriptase reversa e 

componente da Terapia Antirretroviral. Um análogo da guanosina que é transformado 

intracelularmente em seu metabólito ativo, o carbovir-trifosfato que compete com a 

guanosina-trifosfato pelo sitio de ação enzimático, interrompendo assim o alongamento 

do DNA viral pela sua incorporação ao DNA nascente mediada pela enzima Transcriptase 

Reversa do HIV (Grilo et al, 2013). De acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes 

Terapêuticas para o Manejo da Infecção pelo HIV em Adultos, publicado em 2017 pelo 

Departamento de IST, Aids e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, o uso do abacavir 

está preconizado quando há contraindicação ao uso do tenofovir  (TDF), notadamente 

quando há doença renal pré-existente que em geral é induzida ou agravada pelo TDF. 

O abacavir é um antirretroviral que comumente deve ser utilizado em pacientes 

com baixa carga viral. O estudo realizado por Sax et al em 2009 encontrou que entre 

pacientes com carga viral de 100.000 cópias ou mais que receberam a combinação de 

abacavir/lamivudina e aqueles que receberam tenofovir/emtricitabina com a mesma carga 

viral, o primeiro grupo apresentou um tempo menor para a falha virológica documentada. 

Isto indica, possivelmente, uma menor potência do abacavir em relação ao tenofovir (Sax 

et al, 2009), sendo uma possível explicação para preferência pelo TDF em relação ao 

ABC entre os esquemas preconizados pelo Ministério da Saúde. 

No entanto, o uso do ABC está associado ao surgimento de uma Reação de 

Hipersensibilidade em aproximadamente 5% a 8% dos indivíduos nas primeiras 6 

semanas de exposição ao fármaco (Dean, 2012). A reação de hipersensibilidade (RHS) 

ao ABC está descrita como uma síndrome multissistêmica ameaçadora à vida que se 

apresenta com a presença de febre, sintomas respiratórios agudos (tosse, dispneia e 

faringite), fadiga, sintomas gastrointestinais (náuseas, vômitos, diarreia e dores 

abdominais) e rash cutâneo (Baniasadi et al., 2016). 

Em 2001, Hetherington et al., mapeou 1.302 casos de hipersensibilidade entre 

30.595 pacientes submetidos ao ensaio clínico do ABC, calculando a frequência de 4,3%, 

e, dentre os indivíduos que apresentaram a reação a quase totalidade (90%) apresentou os 

sintomas nas primeiras 6 semanas. No ano seguinte, o estudo de Mallal et al., apresentou 



evidências para a relação da reação de hipersensibilidade do ABC com alelos codificantes 

do MHC. Em pacientes tratados com ABC, o gene HLA-B*57-01 estava presente em 

78% dos que apresentaram a RSH e em 2% dos que não apresentaram o quadro clinico 

típico, com “odds ratio” (OR) de 177 (29 │―│ 481 ; e p<0.0001) (Mallal et al., 2002). 

Também foi encontrado que a presença de dois outros genes, HLA-DR7 e HLA-DQ3, 

estavam presentes em 72% dos pacientes com hipersensibilidade e em 3% dos que não 

apresentaram a reação. A presença simultânea de HLA-B*57-01, HLA-DR7 e HLA-DQ3 

estava em 72% dos que apresentaram a reação e em nenhum (0%) dos que não 

apresentaram, correspondendo a um OR de 822 (43│―│15.675), p<0,0001, além de 

valores preditivos positivos e negativos de 100% e 97% respectivamente, revelando então 

uma forte associação entre a presença desses genes e a reação (Mallal et al., 2002). 

 O mecanismo molecular que explica a reação de hiperssensibilidade ainda não 

foi completamente elucidado, no entanto existe um modelo explicativo para esse 

fenômeno: a hipótese hapteno/pró-hapteno. A hipótese supõe a ligação covalente da droga 

ou dos seus metabólicos com proteínas, peptídeos ou o próprio HLA gerando novos 

antígenos que serão processados e apresentados via HLA-B*57-01  aos linfócitos T 

(Norcross et al, 2012 e Grilo et al, 2013).  Dessa forma é postulado que a droga induza 

autoimunidade pela alteração qualitativa e quantitativa de peptídeos endógenos e 

consequente formação de neo-antígenos que propiciam a resposta de células-T policlonais 

a auto-epítopos; isso explica também a natureza multissitêmica da RHS, uma vez que a 

ligação desses peptídeos pode ocorrer em diversos tecidos, incluindo em órgãos como 

pele e trato gastrointestinal (Norcross et al, 2012). 

Foram mapeadas as prevalências do HLA-B*57-01 em pacientes com HIV para 

os Estados Unidos encontrando-se 3,4% (Small, Margolis, Shaefer, & Ross, 2017), em 

um estudo iraniano foi encontrada uma prevalência de 3,0% (Baniasadi et al., 2016), na 

Argentina foi encontrada prevalência de 4,9% (Moragas et al., 2015). No Nordeste 

brasileiro o estudo de Crovella et al. em 2012 encontrou uma prevalência do gene em 

3,1% dentre os 96 pacientes portadores do HIV analisados. 

O PREDICT-1, um estudo prospectivo duplo-cego randomizado e multicêntrico 

que foi publicado em 2008, realizado por Mallal et al., apresentou evidências sobre a 

eficácia do rastreamento para o HLA-B*57-01 na prevenção da RHS ao abacavir. Com 

uma prevalência encontrada de 5,6% entre os 1956 pacientes estudados o grupo que 



recebeu o screening prospectivo apresentou uma incidência de RHS clinicamente 

diagnosticada significativamente menor (3,4%) do que o grupo controle (7,8%) 

(p<0.001). Após a confirmação laboratorial da reação de hipersensibilidade ao abacavir, 

constatou-se que o screening eliminou a incidência no grupo rastreado (0%) enquanto que 

no grupo controle a reação foi confirmada em 2,7% (p<0.001) (Mallal et al., 2008). 

Embora existam evidências clínicas juntamente com a recomendação institucional 

da US-FDA, da European Medicines Agency e do Ministério da Saúde brasileiro para o 

rastreamento do HLA-B*57-01 antes da adição do abacavir no esquema antirretroviral, 

isso representa gastos adicionais a nível de saúde pública para instituir esse tipo de teste. 

Em países onde a saúde publica é subsidiada pelo Estado, instituir esses rastreamentos 

implica em aumento de custos para manter uma atenção médica especial acerca da reação 

de hipersensibilidade a uma droga específica (Kapoor et al., 2015). É evidente que 

decisões institucionais devem ser amparadas por estudos que correlacionam o custo-

benefício, uma vez que existe a possibilidade de que tal protocolo poderá não representar 

um ganho social significativo, dada a prevalência do HLA-B*57-01 e a incidência da 

RHS que podem variar de acordo com a população estudada, bem como a frequência de 

uso de uma droga que, na maioria dos casos, não constitui a primeira linha de tratamento.  

No Brasil, ainda que preconizado pelas diretrizes clínicas do Ministério da Saúde, 

a pesquisa pelo HLA-B*57-01 não é realizada antes do início do uso do ABC no esquema 

antirretroviral e não existem estudos sólidos sobre a reação de hipersensibilidade ao ABC. 

Tendo isso em vista o presente estudo objetiva fornecer evidências acerca da frequência 

da RHS ao abacavir clinicamente observada. Será feito um estudo longitudinal 

retrospectivo de todos os pacientes que fizeram uso do ABC e que são acompanhados no 

Complexo Hospital Universitário Professor Edgard Santos da Universidade Federal da 

Bahia, Salvador-BA. A pesquisa justifica-se pela escassez de estudos observacionais 

acerca da incidência da RHS ao abacavir em um contexto local, podendo, assim, servir 

como mais um instrumento a ser utilizado para a avaliação da real necessidade da 

instituição do screening no Sistema Único de Saúde, uma vez que constitui um 

dispendioso investimento e pode não necessariamente representar um ganho significativo 

para a saúde pública no nosso meio. 

 
 
Materiais e Métodos: 



 

Estudo observacional retrospectivo em que serão avaliados todos os pacientes que 

fizeram uso do abacavir em busca da incidência do desfecho de reação de 

hipersensibilidade clinicamente observada, e/ou a troca ou o abandono do esquema da 

terapia antirretroviral contendo o abacavir como componente em pacientes virgens de 

tratamento com a referida droga. Além disso, desses pacientes, serão coletados dados 

acerca das características epidemiológicas e clínicas relevantes, relatadas em sua história 

clínica. 

Serão incluídos no estudo todos os pacientes HIV positivos acompanhados no 

Ambulatório de Infectologia do Ambulatório Magalhães Netto do Complexo-HUPES da 

Universidade Federal da Bahia que possuírem relato de uso do abacavir em algum 

momento durante o acompanhamento como componente da Terapia Antirretroviral. Os 

pacientes que não possuírem relato de uso do ABC em prontuário, ou não possuírem idade 

maior ou igual a 18 anos no momento da coleta serão excluídos da análise. 

Serão analisados os prontuários dos pacientes acompanhados no Ambulatório de 

Infectologia do Ambulatório Professor Magalhães Neto. da Universidade Federal da 

Bahia (UFBA), que iniciaram o uso do abacavir desde Janeiro de 2010 até Junho de 2017. 

Todos os prontuários de interesse foram identificados por meio da lista de dispensa do 

medicamento no serviço de farmácia do Complexo Hospital Universitário Professor 

Edgar Santos (Complexo HUPES). 

Informações acerca de características sócio-demograficas dos pacientes (sexo, 

idade no momento do diagnóstico, naturalidade, etnia e uso de substâncias recreativas), 

do contexto da infecção pelo HIV (diagnóstico, critérios para SIDA, TARV incial, 

episódios de interrupção, respostas aos esquemas terapêuticos) e do uso do abacavir (data 

de início, contagem de LT-CD4+ e carga viral antes e depois do inicio do uso, a 

ocorrência de RHS, sua sintomatologia e gravidade e, caso ocorra, motivos outros para a 

interrupção do esquema incluindo o ABC) serão coletados afim de alimentar um banco 

de dados para posterior análise estatística. As variáveis qualitativas e quantitativas 

coletadas nesse estudo serão analisadas quanto a suas correlações estatísticas através do 

instrumento de análise Statistical Package for Social Science (SPSS), afim de obter 

associações relevantes que permitam retirar conclusões acerca da população estudada. 

O presente estudo, sendo longitudinal retrospectivo, envolve a análise de 

prontuários de pacientes acompanhados no Ambulatório de Infectologia do Ambulatório 

Magalhães Netto do C-HUPES da Universidade Federal da Bahia. Sendo assim inviável 



a obtenção de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido o presente estudo não o 

aplicará em acordo com a Resolução Nº 466, De 12 de Dezembro de 2012 do Conselho 

Nacional de Saúde. 

As informações presentes nos prontuários analisados naturalmente pertencem aos 

indivíduos aos quais os prontuários se referem, e serão utilizadas com o único e exclusivo 

fim de produzir conhecimento que poderá representar um ganho social posteriormente. 

Todos os dados ou informações coletadas que possam de alguma forma identificar ou 

prejudicar o indivíduo em questão serão mantidos em sigilo.  Apenas os dados que 

constam no instrumento de coleta serão utilizados para fins de pesquisa sendo 

consideradas todas as obrigações éticas implicadas nesse processo, sendo que apenas os 

pesquisadores que coletarão os dados e o pesquisador principal terão acesso às 

informações colhidas. 

Esse projeto é parte do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT-

CoBRA): Coorte Brasileira de HIV-AIDS, cujo pesquisador principal é o Prof. Dr. Carlos 

Brites, fazendo parte dos objetivos primários de “1. Definir as características da 

população vivendo com HIV-AIDS acompanhadas em centros de referência de 6 capitais 

brasileiras” e “4. Formar novos pesquisadores brasileiros na área de HIV-AIDS”; e dos 

objetivos secundários “5. Avaliar a sobrevida e as causas de morte” e “6. Avaliar a 

qualidade de vida de pacientes com HIV e o impacto de comorbidades não infecciosas 

sobre ela”. O estudo foi apresentado ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina da Bahia e aprovado em Parecer Consubstanciado do CEP (04 de Maio de 2015, 

Número do Parecer: 1.035.826).  

 
 
Resultados: 
 

Entre Janeiro de 2010 e Junho de 2017, 192 pacientes fizeram uso do abacavir no 

seu esquema antirretroviral, sendo 67,1% do sexo masculino com idade média de 33,7 

anos no momento do diagnóstico da infecção pelo HIV (TABELA 1). A maioria dos 

indivíduos (83,7%) possuía condições definidoras da síndrome da imunodeficiência 

adquirida, sendo o nível de LT-CD4 menor que 350céls/mm³ o critério mais observado 

(46%), seguido pelo diagnóstico de neurotoxoplasmose (19%), citomegalovirose (12%), 

tuberculose extrapulmonar (5%) e histoplasmose disseminada (5%). As condições 

definidoras de SIDA encontradas na população estão descritas na FIGURA 1. 



 
 
 
 
TABELA 1 

Variáveis Sociodemográficas e clínicas da população (n=192)  

Sexo Masculino 
 

129/192 (67,1%) 

Idade média na infecção pelo 
HIV 

33,7 anos (Máx.: 77 anos) 

Naturalidade 
(n=71) 

Bahia 62/71 (87,36%),  
UF do Nordeste 3/71 (4,2%),  
UF do país 5/71 (7,04%),  
Outro País 1/71(1,4%) 
 

Cor/Etnia 
(n=36) 
 

Caucasiano 7/36 (19,4%) 
Pardo 14/36 (38,9%) 
Afrodescendente 14/36 (38,9%) 
Indígena 1/36 (2,8%) 
 

Tabagismo 
(n=31) 
 

16/31 (51,6%) 

Etilismo 
(n=37) 
 

22/37 (59,4%) 

Drogas ilícitas 
(n=23) 
 

7/10( 34,4%) 

SIDA 
(n=129) 

108/129 (83,7%) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 1 



 
 
OBS: LT-CD4 < 350 foi considerado apenas na ausência de doença definidora de AIDS 

 

Em relação ao uso do abacavir como componente da terapia antirretroviral, observou-se 

que o tempo médio entre o diagnóstico da infecção pelo HIV e o início do uso da referida 

droga foi de 9,07 anos, tendo sido, na maior parte das vezes, instituído no terceiro 

esquema da TARV (moda de esquemas prévios: 2; mín.: 0; Max.: 9), embora 8,9% dos 

pacientes iniciaram sua primeira TARV com o abacavir (TABELA 2). Apenas 28,2% dos 

pacientes que iniciaram um esquema antirretroviral com o ABC teve o esquema suspenso, 

tendo como principais motivos relatados a falha virológica (28%), efeitos adversos aos 

outros componentes do esquema (25%) e simplificação do esquema em 16% dos casos. 

As principais drogas usadas em associação com o ABC foram: a lamivudina (3TC) em 

63,4% dos casos, tenofovir (TDF) em 33,9%, efavirenz (EFV) 19,6%, atazanavir + 

ritonavir (ATV/r) em 25,9%, lopinavir + ritonavir (LPV/r) em 21,4% e nevirapina (NVP) 

em 9,5% (TABELA 2).  

 
 
 
TABELA 2 

Neurotoxoplasmose
19%

TB extrapulmonar
5%

Síndrome 
consumptiva

4%

Candidíase 
Esofágica

3%
Citomegalovirose

12%

Nefropatia pelo 
HIV
1%

Histoplasmose 
disseminada

5%
Pneumocistose

3%
Neurocriptococose

2%

LT-CD4 < 350 ¹
46%

Condições Definidoras de AIDS



Variáveis relacionadas ao ABC 

Tempo médio para início do ABC¹ 9,07 

Número de esquemas antes do ABC² 2 [0;9] 

Interrupção do ABC no esquema ARV 
(n=112) 

32/112 (28,6%) 

Motivos para interrupção do ABC 
(n=32) 

 
 

                                    
 
         
 
 Falha Virológica 9/32(28%)  
Evento adverso 8/32(25%) 
Simplificação/Tolerabilidade 5/32 
(16%) 
Abandono 3/32(9%) 
Reação de Hipersensibilidade 
1/32(3%) 
Motivo não relatado 6/32(19%) 

 
ABC na 1ª TARV 

 
10/112(8,9%) 

 
Componentes da TARV com ABC 

 
ITRN 

3TC: 71/112 (63,4%) 
TDF:38 /112 (33,9%) 

AZT: 7/112 (6,2 %) 
Ddi: 4/112 (3,6%) 

D4T: 2/112 (1,8%) 
 

ITRNN 
EFV: 22/112 (19,6%) 

NVP: 9/112 (9,5%) 
 

Inibidores da Protease 
ATV/r: 29/112 (25,9%) 
LPV/r: 24/112 (21,4%) 

DRV/r: 12/112 (10,7 %) 
ATV: 4/112 (3,6%) 

FPV/r: 2/112 (1,8 %) 
FPV: 1/112 (0,9%) 

 
 Inibidores da Integrase 

RAL: 4/112 (3,6 %)  
DTG: 4/112 (3,6%) 

 
¹Em anos, após diagnóstico da infecção pelo HIV; ²Moda [min-máx] 

 

Dentre os motivos observados para a inclusão do abacavir no esquema antirretroviral os 

eventos adversos ao esquema anterior foram os mais frequentemente encontrados (38%), 

seguido pela a falha terapêutica e o uso da genotipagem para guiar a escolha da TARV 

(34%), e, em menor monta, a troca empírica em 7% (isto é, sem os resultados da 



genotipagem pós-falha) e a simplificação do esquema em 3% (FIGURA 2). Outros 

motivos também foram observados, como a falta de medicação da TARV anterior, a 

adequação do esquema ao tratamento da tuberculose e o abandono do esquema prévio. O 

acompanhamento dos pacientes em uso da droga permitiu a observação da queda 

acentuada na quantificação da carga viral antes e depois do início do uso do ABC, tanto 

para aqueles com carga viral com valores superiores quanto para inferiores a 100.000 

cópias, em um tempo médio de 6,8 meses (FIGURA 3).  Para o grupo com carga viral 

prévia menor que 100.000 o intervalo interquartil foi 6741(Q1=0; Q3=6741; Val. Mín=0, 

Val: Max=75.542);  e na carga viral após ABC o intervalo interquartil foi 195( Q1=0; 

Q3=195; Val. Mín.= 0, Val: Max.= 500.000). Já para o grupo com carga viral prévia 

maior que 100.000 cópias o intervalo interquartil medido foi 192.257,25(Q1=133.558,25; 

Q3=325.815,5; Val. Mín=113.000, Val: Max=682.000); para a carga viral após ABC: 

Intervalo interquartil: 70.963 (Q1=50,5; Q3=71.013,5; Val. Mín=0, Val: Max=980.942).  

 
 
FIGURA 2 

 
 
A contagem de LT-CD4 foi medida em um intervalo médio de 7 meses após o início do 

uso do abacavir. Foram observados valores de mediana antes e depois do início do uso 

de 464 (Intervalo interquartil: 779,25; Q1=95; Q3=874,25; Val. Mín=2, Val: Max=1278) e 495 

(Intervalo interquartil: 454; Q1=264; Q3=718; Val. Mín=6, Val: Max=3335) respectivamente 

(FIGURA 4). 
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FIGURA 3 

 
¹Tempo médio entre quantificações: 6,8 meses 
 
 
FIGURA 4 

 
¹ Tempo médio entre contagens: 7 meses 
 
 
Na população estudada foi encontrado apenas um caso de reação de hipersensibilidade 

ao abacavir, estando decrito na TABELA 3, o que representa uma incidência de 0,52%. 
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TABELA 3 

Reação de Hipersensibilidade ao ABC (n=1)  

Dados demográficos Sexo: Masculino 
Naturalidade: Bahia-Brasil 
Cor/etnia: pardo 
Etilismo: sim 
Idade no diagnóstico do HIV: 77 anos 

 
 

Condições clínicas prévias LT-CD4 nadir: 17 
Carga Viral: indetectável (01 mês antes do ABC) 
LT-CD4:329 (01 mês antes do ABC) 
Esofagite por CMV 
Anemia pelo AZT 
Passado de hipersensibilidade ao ciprofloxacino 
 

Tempo para RHS 41 dias 
 

Nº de esquemas anteriores 2 

Esquemas TARV prévios 1º: AZT + 3TC + EFV 
2º: Ddi + 3TC + EFV 
 

Motivo para início do ABC Hiperamilasemia pela Ddi 

TARV em uso na RHS ABC + EFV + 3TC 

Carga viral pós/LT-CD4 pós 
(2 meses após ABC) 

Carga Viral: indetectável 
LT-CD4: 611 

TARV após RHS ATV/r + EFV + 3TC 

Sintomas da RHS Febre 
Tosse 
Rash cutâneo/prurido 
Edema em extremidades¹ 
Artralgia¹ 
 

Quantidade de sintomas 5 

Necessidade de Internamento Sim 

Óbito Não 

¹Sintomas atípicos na RHS 

 
 

Discussão: 

 

Tópicos para discussão 



• Diferença da incidência de RHS encontrada na população de SSA VS incidência 

relatada em outros estudos 

• Possível explicação para a diferença encontrada: variação genética das 

populações  

• Discussão do custo-benefício para a implantação do teste do HLA-B57 em 

populações com frequência baixa desse alelo/países com escassez de recursos 

públicos 

• Limitações do estudo 

• Necessidade de estudos posteriores com a quantificação da prevalência do HLA 

na população soteropolitana 
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