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OBJETIVO

Buscou-se nesse estudo verificar a ocorrência da

Síndrome de Cushing em pacientes que fazem

terapia antirretroviral, entender o mecanismo de

sua ocorrência e identificar opções seguras para

evitar a sua ocorrência

O Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) é um

retrovírus que age no interior das células do sistema

imunológico fazendo-as funcionarem com menos

eficiência e, com o tempo, o organismo perde a

capacidade de combater doenças. De 2007 até junho

de 2017, foram notificados 194.217 casos de infecção

pelo HIV no Brasil. O tratamento Antirretroviral (ATR)

(inibe a replicação do HIV, proporcionando redução do

RNA viral e garantindo maior sobrevida) altamente

eficaz aumentou a esperança de vida doentes com

infecção pelo HIV, que trouxe consigo um aumento de

comorbidades características. Isso implica a

necessidade de usar um número maior de

medicamentos e um aumento do risco de interações

medicamentosas com ATR, como ocorre no caso da

Síndrome de Cushing.

INTRODUÇÃO

É necessário conhecer o efeito dos medicamentos antirretrovirais na

metabolização dos corticosteroides, visto que esses utilizados em

associação com glicocorticoides exógenos podem induzir uma

Síndrome de Cushing. Além disso, deve-se acompanhar esses

pacientes de forma estreita, visto que, o tempo para a aparição da

interação tende a ser de 6 meses

CONCLUSÃO

Foi identificada a presença da Síndrome de Cushing em alguns casos

em que o método terapêutico escolhido continha ritonavir e

corticosteroides, principalmente a fluticasona. Em cerca de 90% das

ocorrências envolvendo fluticasona, com a alteração do tratamento e a

retirada do corticosteroide, houve regressão total da síndrome. A partir

daí, mostrou-se que a insuficiência adrenal era consequente à

interação entre os medicamentos, uma vez que ritonavir é um potente

inibidor do cromossomo CYP3A4, que tem papel fundamental no

metabolismo de corticosteroides. Assim, associado a administração

desses, leva a um aumento de sua meia vida e de suas

concentrações plasmáticas e pode gerar, iatrogênicamente, a

Síndrome de Cushing. Entretando, budesonida e beclometasona

foram consideradas como opções seguras para o uso associado ao

ritonavir.

DISCUSSÃO/RESULTADOS
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DESENHO DO ESTUDO E 

MÉTODOS
Trata-se de um estudo quantitativo secundário descritivo do tipo

revisão de literatura integrativa acerca da indução da Síndrome de

Cushing em pacientes que fazem uso de medicações

antirretrovirais entre os anos de 2008 a 2017. Foram selecionados

10 artigos consultados nas bases de dados Scielo, Biblioteca

Nacional em Saúde, MedLine e PubMed, utilizando-se dos

descritores : Síndrome de Cushing, Insuficiência Adrenal,

Infecções por HIV, Antirretrovirais


